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Trabalhadores vão as ruas por
Emprego e Salário
A CUT realiza nesta quarta dia 11
de fevereiro,atos políticos, passeatas
e panfletagens em algumas das
principais cidades do país. As
manifestações, que marcam o Dia
Nacional de Luta pelo Emprego e
pelo Salário, têm por objetivo
reafirmar que a defesa dos empregos
e dos salários deve ser a prioridade
absoluta do Brasil neste momento de

crise, além de denunciar setores
empresariais e políticos que querem
se aproveitar da conjuntura para
atacar os direitos dos trabalhadores
e aprofundar a turbulência.
Através das mobilizações, a
Central Única dos Trabalhadores
também quer repetir que fará o que
estiver ao seu alcance para deter as
demissões.

Crise provoca uma forte redução no crédito
dos bancos aos emergentes
Os empréstimos dos bancos internacionais aos países emergentes,
incluindo o Brasil, vão ser negativos
em termos líquidos este ano, em uma
das mais dramáticas saídas de
capitais em meio à crise global. Os
emergentes deverão pagar US$ 61
bilhões a mais do que receberão dos
bancos internacionais, comparado
aos US$ 167 bilhões que receberam
a mais do que pagaram em 2008.
Isso representa uma virada negativa
de US$ 227 bilhões no fluxo de
recursos.
A projeção é do Institute of
International Finance (IIF),
associação dos maiores bancos
privados do mundo, que mostra uma
reviravolta ainda mais dramática
quando se leva em conta que o fluxo

líquido de recursos do setor bancário
para os emergentes chegou a US$
410 bilhões em 2007.
Também os empréstimos de
bancos emergentes junto a parceiros
estrangeiros continuam declinando,
refletindo a dificuldade em fazer
operações de financiamento ao
comércio exterior, por exemplo.
A magnitude do choque de crédito
será menos severa para países como
o Brasil, que pagará em termos
líquidos US$ 2,5 bilhões aos bancos,
ao invés dos US$ 7,5 bilhões líquidos
obtidos ha dois anos. Em
comparação, a Rússia vai
desembolsar US$ 49 bilhões a mais
do que receberá da banca global este
ano, justamente quando continua
queimando suas reservas.

Horário de Verão termina no próximo sábado
Relógios devem ser atrasados em 1 hora
No sábado dia 14/2, quando der
meia-noite os relógios dos
moradores das regiões Sul,
Sudeste e Centro-Oeste deverão
ser atrasados em uma hora, é
quando termina o Horário de
Verão no Brasil.

A estimativa inicial era de que no
Sudeste e Centro - Oeste, a
redução na demanda no consumo
de energia deveria chegar a 1.790
megawatts (MW), equivalente ao
consumo de uma cidade com 5
milhões de habitantes.

Inflação mostra
queda em fevereiro
De acordo com levantamento da
Fundação Getúlio Vargas, entre as
capitais pesquisadas, Salvador
apresentou maior queda na inflação
medida pelo IPC-S (Índice de Preços
ao Consumidor Semanal). A taxa
passou de 1,44% para 1,21% na
primeira prévia de fevereiro.
Belo Horizonte, Brasília e Rio de
Janeiro também apresentaram
decréscimo nos percentuais. Quem
mais contribuiu para a diminuição do
percentual foi o grupo de educação,
leitura e recreação.

Aposentadoria em
30 minutos
Depois da concessão da
aposentadoria em 30 minutos para
os trabalhadores urbanos, o
Ministério da Previdência Social vai
instituir o mesmo procedimento
para os trabalhadores rurais.
A medida entra em vigor em
julho, e em março será assinado um
acordo de cooperação entre as
entidades rurais que devem
cadastrar os trabalhadores. Após o
cadastro, os dados serão
comparados com os registros de
órgãos do governo.

Encontro discute crise
internacional
Para discutir e definir a estratégia
das campanhas permanentes,
dirigentes sindicais do Bradesco e do
Santander/Real se reúnem até hoje
nos encontros nacionais, que
começaram na segunda-feira, em
São Paulo.
Na pauta, a análise da crise
internacional. Para os bancários, os
bancos estão se aproveitando da
situação para demitir, apesar dos
lucros bilionários registrados ano
passado.

