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BANRISUL I

Justiça condena banco a pagar
Reunião com a
R$ 237 milhões ao Plano 1 da FUNBEP diretoria da Cabergs
Em julgamento realizado no
dia 30 de outubro, a 7ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Paraná
condenou, por unanimidade, o Itaú a
pagar R$ 237 milhões ao Plano de
Benefícios I da FUNBEP. O plano é
patrocinado pelo Itaú como sucessor
do Banco do Estado do Paraná
(Banestado), privatizado em 2000.
Antes da privatização, o

patrocinador Banestado reconheceu
déficit técnico do Plano de Benefícios
I (BD) do FUNBEP, no valor de R$
237 milhões. Este valor foi
considerado na precificação do
Banestado e deduzido do valor para
a venda de seu controle acionário. O
Itaú, no entanto, deixou de cumprir o
compromisso
anteriormente
assumido.

ECONOMIA I

O investimento estrangeiro é essencial
para o desenvolvimento do país?
No Brasil, convivemos com
escassa discussão sobre vários temas
de grande relevância para o país e,
óbvio, de grande importância para o
povo em geral. O debate a respeito do
investimento estrangeiro, se ele é
importante para o desenvolvimento do
país ou não, é um desses temas.
O que temos é o que os órgãos
da mídia hegemônica e seus
(de)formadores de opinião nos
oferecem: o que podemos qualificar
de... monólogo. Ou seja, quase que

invariavelmente, essa mídia tem
mostrado apenas uma visão da
questão: a de que esse tipo de
investimento é essencial para o
desenvolvimento do Brasil, que o nosso
país não evoluirá sem ele.
É de lembrar que, no número
anterior do C&N, publicamos matéria
que informa que os bancos estrangeiros
obtêm no Brasil rentabilidade quase
duas vezes maior que na Europa e nos
Estados Unidos. Isso é bom ou ruim
para nosso país?

ECONOMIA II

Estoque de IDEs foi multiplicado por 40
e o PIB cresceu só 6 vezes, desde 1971
No artigo Desnacionalização e
Revolução, o economista e diplomata,
Adriano Benayon, escreveu sobre a
questão dos investimentos diretos
estrangeiros no Brasil. Benayon
apresenta números que contestam o
desmesurado entusiasmo com a
entrada de tais recursos no país:
“Em 1971, o estoque de
investimentos diretos estrangeiros
(IDEs) não chegava a US$ 3 bilhões.
Em 2011, atingiu US$ 669,5 bilhões. O
montante de 2011 é 40 vezes maior que
o de 1971, atualizado para US$ 16, 6
bilhões. No período, o PIB, em dólares
corrigidos, só se multiplicou por 6.”

Conforme Benayon, “grande
parte dos IDEs é reinvestimento de
lucros, e quantia muitíssimo maior que
a dos ingressos foi remetida ao exterior
a título de lucros, dividendos, juros,
afora os ganhos camuflados em outras
contas do balanço de transações
correntes”.
O artigo de Adriano Benayon
permite que ampliemos nossa visão
sobre o tema dos investimentos
estrangeiros. Para ler a íntegra do
mesmo,
acesse
o
sítio
www.correiocidadania.com.br,
seção artigos/economia, com data
de 26/10/2012.

Acontecerá na segunda-feira,
19 de novembro, às 18 horas, no
salão de eventos do Sindicato dos
Bancários de Passo Fundo e Região
uma reunião com a Diretoria da
Cabergs.
Será
um
momento
privilegiado para os banrisulenses
debaterem, questionarem e tirarem
dúvidas sobre o plano de saúde.
Também será uma ótima
oportunidade para que sejam
cobradas soluções dos problemas
que os trabalhadores do Banrisul
enfrentam na nossa região no que se
refere à utilização do plano.
Todos estão convidados e a
presença é extremamente importante.
BANRISUL II

Mais lucro,
mais pressão
O Banrisul anunciou na
segunda, dia 12, lucro líquido no
terceiro trimestre do ano de R$ 207,5
milhões, aumento de 1,2% em
comparação ao segundo semestre.
Mesmo com este lucro
milionário, o Banrisul continua
pressionando seus funcionários. As
cobranças por desempenho estão
chegando a uma situação que não
está mais sendo suportada pelos
bancários.
A Gestão de Metas por
Despesas, método de pressão
instituído pela gestão do governo
Yeda, continua sendo parâmetro de
cobranças nas agências, mesmo
depois das reiteradas promessas da
atual diretoria de revê-la.
PIADINHA
-Quero uma caixa de Cataflan!
-E o senhor tem a receita, seu
Manoel?
-Se tivesse, faria o remédio em casa,
ó pá!

