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Itaú demite e recebe prêmio
O retrato da contradição. En-

quanto os funcionários do Itaú são
colocados no olho da rua sem ex-
plicação, o maior banco privado do
país recebe o prêmio Financial Ti-
mes Sustainable Awards, que re-
conhece as melhores políticas e prá-
ticas de sustentabilidade do setor
financeiro mundial.

O título internacional oferecido
pelo jornal inglês, no entanto, não
se justifica por um simples moti-
vo: para ser considerada sustentá-
vel, a empresa deveria ser, entre
outras coisas, socialmente justa. O
que não ocorre.

Desde abril que o Itaú vem pro-

movendo uma série de demissões
e cerca de 350 trabalhadores de
todo o país já foram dispensados.
Outro fato a ser considerado são as
queixas. O setor bancário é um dos
mais reclamados pelos consumido-
res e o Itaú, claro, está na lista.

O pior é que se as demissões con-
tinuarem, a tendência é que o nú-
mero de queixas aumente mais
ainda, pois com o quadro reduzido
de funcionários e a conseqüente
sobrecarga fica difícil prestar aten-
dimento de qualidade. Mas, o jor-
nal que ofereceu o prêmio está do
outro lado do Atlântico. Portanto,
desconhece a realidade.

Juros causam prejuízos
as famílias brasileiras

Os gastos com juros no Brasil,
considerado um dos mais altos do
mundo, já consumiu, até abril des-
te ano, R$ 55,1 bilhões das famíli-
as brasileiras. Em 2010, o valor
fechou em R$ 129,5 bilhões.

O impacto para o país é grande,
pois o dinheiro deixou de ser usa-
do para movimentar a economia,
ampliar o consumo, gerar poupan-
ça e ser aplicado em investimen-
tos.

No primeiro trimestre deste ano,
a taxa média de juros fechou em
46,8% ao ano. Em dezembro pas-
sado, o índice era de 40,6%.

Conselheira deliberativa da
PREVI hoje, 29/6, no Sindicato

Nesta quarta-feira, às 18 horas,
a convite do Sindicato dos Bancá-
rios de Dourados e Região-MS, a
Conselheira deliberativa da PREVI,
Mirian Fochi, estará na sede do sin-
dicato, para apresentar o balanço
do fundo de pensão aos bancários
da ativa e também aos aposenta-
dos. Após a apresentação a repre-
sentante dos trabalhadores ficará a
disposição para debater questões
relativas ao fundo.

Mirian Fochi é funcionária do BB
há 28 anos, tendo assumido suas
funções em 1982 no CESEC em
Passo Fundo-RS,  trabalhou, ain-
da, em Agências de Passo Fundo-
RS e Curitiba-PR, no CEDIP
Curitiba, na Direção Geral (antiga

PRODU) e Tecnologia. Foi, ainda,
diretora para assuntos parlamen-
tares e também diretora jurídica do
Sindicato dos Bancários de
Brasília, onde atuou por dois man-
datos. Atualmente é secretária para
assuntos jurídicos da CONTRAF-
Confederação Nacional dos Traba-
lhadores do Ramo Financeiro e
Conselheira Deliberativa eleita da
PREVI (eleição 2008). 

Mirian tem formação acadêmica
em Turismo pela Faculdade CECAP
de Brasilia,  Pós Graduada em Ges-
tão de Negócios em Turismo  pela
Universidade de Brasília - UNB e 
possuí MBA em  Gestão Empresa-
rial com Ênfase em Estratégia pela
FGV Brasília.

Congressos do Banco do Brasil
e da Caixa na próxima semana

Debater a pauta específica de rei-
vindicações da campanha salarial
é o principal motivo do 22º Con-
gresso Nacional dos Funcionários do
Banco do Brasil e do 27º Congresso
Nacional dos Empregados da Cai-
xa. Os dois eventos acontecem em
9 e 10 de julho, em São Paulo.

Os encontros são importantes
para a organização e discussão de
questões enfrentadas pelos empre-
gados diariamente. Além de forta-
lecer o diálogo pela conquista de

aumento real de salários e melho-
res condições de trabalho.

Os delegados da base do Sindi-
cato dos Bancários de Dourados e
Região foram eleitos em assembleia
na última quarta-feira, 22/6. Pelo
Banco do Brasil o representante
será Carlos Longo e, pela Caixa Le-
andro Ribeiro.

Apesar de serem realizados no
mesmo local e terem abertura con-
junta, os espaços para debates e
deliberações serão separados.

Regras da promoção por
mérito na Caixa serão as
mesmas de 2010

Brasileiro José Graziano
é eleito diretor da ONU

O agrônomo brasileiro José
Graziano, de 61 anos, foi eleito no
domingo 26/6 o novo diretor-geral
da Organização das Nações Unidas
para a Agricultura e Alimentação
(FAO). Ex-ministro de Segurança
Alimentar do governo Lula,
Graziano ocupará o cargo no perío-
do de janeiro/ 2012 a julho/2015.

Criada em 16 de outubro de
1945, a FAO concentra os esforços
dos 191 países membros, mais a
Comunidade Europeia, pela
erradicação da fome e da insegu-
rança alimentar.

A eleição de Graziano é mais
uma evidência do  reconhecimen-
to do Brasil no cenário mundial.

A rodada de negociação entre a
Contraf/CUT, federações e sindica-
tos com a Caixa, realizada nesta
terça, 28/6, em Brasília, definiu
que para a promoção por mérito de
2011 serão utilizadas as mesmas
regras aplicadas no ano passado.
Serão mantidos os três critérios
objetivos, com a mesma pontua-
ção em cada um deles. A frequência
valerá sete pontos; Trilha Funda-
mental da Universidade Caixa, dois
pontos; e exame do PCMSO, um
ponto. Veja detalhes e outros pon-
tos da negociação no site
www.bancariosms.com.br




