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TECNOLOGIA
Parquevaisediar
eventosobrevants
OParqueTecnológico, emSão
JosédosCampos, sediaentre
osdias25e27destemêso
eventoDCA-BR,aprimeira
conferência latino-americana

deVants (VeículosAéreosNão
tripulados).Oevento trazativida-
desvoltadaspara tratardocres-
cimentodemercadonaáreade
Vantque,noBrasil, contacom
maisde15empresasdesenvol-
vendoprodutoseserviçosno
segmento.Aconferência tem
comoobjetivo informaracomu-
nidadesobreoestágiode
certificaçãonacional e interna-
cionalparaousodasaeronaves,
apresentarassuntos relaciona-
dosaodesenvolvimentodos
Vantsedestacarasnovas tecno-
logiasdosetor.As inscriçõespo-
derãoser feitas atéodia20de
outubropelositewww.
uas2011-latin-america.org.

RADAR
ECONÔMICO

Contratação
REFORÇO
Regiãodeverecebernaspróxi-
massemanasoreforçodeaté
100funcionáriosdosCorreios
aprovadosemconcurso

Entregas
NORMALIZAÇÃO
Comreforçonaentregaemuti-
rõesaos finaisdesemana, ex-
pectativadacategoriaénor-
malizarentregasatrasadas
pelagrevedentrodeummês

SÃOJOSÉDOSCAMPOS

A região deve receber, a

partir deste mês, o refor-

ço de cerca de 100 funcioná-

rios para os Correios.

Os trabalhadores, dividi-

dos entre funções adminis-

trativas e de entrega, foram

aprovados em concurso pú-

blico realizado em maio e já

passaram pelos testes físi-

cos, parte final do processo

de contratação.

Ao todo, são 63 vagas a

serem preenchidas direta-

mente, de acordo com o edi-

tal do concurso. O restante

dos postos seria para preen-

chimento de cadastro de re-

servas da empresa.

Para o presidente do Sin-

dicato dos Funcionários dos

Correios do Vale do Paraíba,

Marcílio Medeiros, o núme-

ro de contratações ainda é

insuficiente.

“A região tem um déficit

de profissionais muito gran-

de. Pelas nossas contas, o

ideal seriam 250 trabalhado-

res a mais”, disse.

Categoria.Atualmente, a es-

tatal possui 1.200 funcioná-

rios na região.

A categoria encerrou, na

última terça-feira, uma gre-

ve de 28 dias em meio às

negociações da campanha

salarial deste ano. l

ARTHURCOSTA

SÃOJOSÉDOSCAMPOS

Os bancários encerraram

ontem a greve de 21 dias

motivada pelo impasse nas

negociações da campanha

salarial. No Vale, ainda on-

tem, as agências dos bancos

privados voltaram a funcio-

nar. Já as de Banco do Brasil

e Caixa Econômica Federal

retornam hoje ao trabalho.

O acordo foi selado na

última sexta-feira após reu-

nião entre o comando de gre-

ve do Sindicato dos Bancá-

rios e a Fenaban (Federação

Nacional dos Bancos).

No primeiro dia de ativida-

des depois da paralisação, o

movimento foi acima do nor-

mal nas agências da região,

fato que deve continuar ao

longo da semana.

Nos bancos privados, os

moradores aproveitaram pa-

ra colocar em dia solicita-

ções paradas desde o início

da greve, em 27 de setembro.

“Essa volta dos bancos pe-

lo menos agiliza nossa parte.

Só falta os Correios termina-

rem de colocar em dia as

correspondências para que

eu possa pagar as contas. O

que recebi já paguei”, disse o

autônomo Arildo Manoel da

Silva, 48 anos, de São José.

Algumas pessoas arrisca-

ram ser atendidas nos ban-

cos públicos, mas foram in-

formadas que o funciona-

mento das agências seria

normalizado a partir de hoje.

“Me disseram que só algu-

mas pessoas poderiam en-

trar em casos de emergência

mas que, amanhã (hoje), tu-

do voltaria ao normal”, afir-

mou a comerciante Flávia

Oliveira Costa, 41 anos.

Atraso. Ao contrário dos

Correios, as agências bancá-

rias não terão que normali-

zar o serviço atrasado. Co-

mo a greve atingiu, priorita-

riamente, os serviços de ‘bo-

ca de caixa’, o setor adminis-

trativo seguiu em atividade

durante a paralisação.

Para o vice-presidente do

Sindicato dos Bancários de

São José, Carlos de Souza, ape-

sar do prejuízo de parte da

população, a greve contou

com o apoio das pessoas.

“Essa foi a maior greve dos

últimos 10 anos, mas as pes-

soas viram que os banqueiros

são os que mais ganham nesse

país, com lucros imensos mes-

mo durante crise e nos apoia-

ram”, disse Souza.

Acordo.Nas regionais de Gua-

ratinguetá e Taubaté, a aprova-

ção da proposta apresentada

pela Fenaban aconteceu em

assembleias realizadas pela

manhã com os bancários.

“A proposta foi boa e con-

templa muitas cláusulas traba-

lhistas, tanto para os funcioná-

rios dos bancos privados co-

mo para os dos públicos”, dis-

se a presidente dos bancários

de Taubaté, Vera Saba.

Em São José, a assembleia

aconteceu às 19h. Bancários

das instituições públicas e pri-

vadas foram separados para a

votação. Cerca de 100 funcio-

nários participaram do evento.

“A proposta foi melhor do

que a do ano passado. Foi às

duras penas que conseguimos

conquistar esse percentual e

contemplar a categoria com o

aumento do piso”, afirmou a

presidente do Sindicato dos

Bancários de São José, Maria

de Lourdes de Oliveira.

Os dias parados dos bancá-

rios não serão descontados.

Os funcionários terão até o dia

15 de dezembro para compen-

sar esses dias em turnos de até

duas horas a mais por dia. l

kSALÁRIOS
Reajustesalarialde9%eau-
mentodopisoparaR$1.400

kBENEFÍCIOS
Oauxílio refeiçãosobepara
R$19,78pordia.Acestaali-
mentaçãopassaparaR$
339,08pormês, alémda13ª
cestanomesmovaloredoau-
xílio-crechemensaldeR$
284,85por filhoaté6anos

kPLR

Privados:90%dosaláriomais
R$1.400maisadicionaldeaté
R$2.800
BancodoBrasil: 90%saláriomé-
dio+R$1.400+4%lucro linear
CaixaEconômicaFederal:90%
dosalário+R$1.400+4%do
lucro linear

kCOMPENSAÇÃO
Diasparalisados serãorepostos
pelos funcionáriosemjornadas
deatéduashorasamaisdeexpe-
dienteaté15dedezembro

Carteiro na volta ao trabalho

na semana passada no Vale

EMPREGO

Correios
ampliam
efetivo
noVale

NACIONAL
Agênciasvoltama
funcionarnopaís
OSindicatodosBancáriosde
SãoPaulo,Osascoeregiãoapro-
varamofimdagreve, assimco-
moosbancáriosdoRiodeJanei-
ro.EmBrasília,Bahiaenosetor
privadogaúcho,agreve tam-
bémteve fim.NoRioGrandedo
Sul,os funcionáriosdoBanrisul
marcaramumanovaassembleia
paraas 15hdehoje.NaBahia,os
trabalhadoresdoBNB (Bancodo
NordestedoBrasil) também
mantiveramaparalisação.l

REAJUSTE
Acordoprevê1%
deaumentoreal
Diferentementedos trabalhado-
resdosCorreios, que termina-
ramagrevesemanapassada
depoisdedecisãonaJustiçaqua-
sesemaumento real,osbancá-
riosgarantiramreajuste salarial
demaisde1%acimada inflação.
Inicialmentepleiteando5%de
aumentoreal,oacordocontem-
pla,pelooitavoanoconsecutivo,
aumentorealparaacategoria.
NoValedoParaíba, sãocercade
3.000bancários.l

“Essavolta dos bancários
pelomenosagiliza nossa
parte. Só falta osCorreios
colocaremas
correspondências emdia”

ARILDOMANOELDASILVA

48ANOS,AUTÔNOMO

“Essaproposta foimelhor
queadoanopassado. Foi
às duraspenasque
conseguimos conquistar
essepercentual”

MARIADELOURDESDEOLIVEIRA

PRESIDENTEDOSINDICATO

OACORDO

CLÁUDIOCAPUCHO/13OUT11

Agência da

Caixa ficou

cheia ontem na

região central

de São José no

retorno ao

trabalho na

maioria dos

bancos na

região;

instituições

privadas

retornaram

ontem mesmo

e hoje as

públicas

retomam as

atividades logo

pela manhã

ALUMÍNIO
Novelis temnovo
gerenteemPinda
Emnovembro,GregBaroneassu-
meagerênciadafábricadaNove-
lis (antigaLatasa), emPinda,
substituindoÂngeloArgueles,
quepassaasededicaraoproje-
todeexpansãodaunidade,orça-
doemR$500milhões.Barone,
queénorte-americano, somaà
equipebrasileiramaisdemais
30anosnacompanhia.Ele tem
comodesafioprojetar interna-
cionalmenteaunidadedoVale
que,ao finaldaexpansão, seráa
maior fábrica integralmentecon-
troladapelaNovelisnomundo.

SAIBAMAIS

COMÉRCIO
Villarreal inaugura
reformaemCruzeiro
ARedeVillarrealSupermerca-
dosreinaugurahojea lojadeCru-
zeiro,que foi ampliadae refor-
mada,após investimentodeR$
6milhões.Aunidadepassoupor
reformasemsetembroeoutu-
bro,masmanteveoatendimen-
to.A loja temmaisde15mil itens
àvendaemumaáreade
2.400m2eumestacionamento
com200vagas.OVillarreal Su-
permercados integraoGrupo
Zaragoza,detentordasbandei-
rasSpaniAtacadistaeVillarreal
econtacom11 lojasnaregião.

TRABALHO BANCÁRIOS VOLTAMA ATENDER APÓS 21 DIAS

Banco fica cheio no 1o dia
após fimdagrevenoVale

1.400
reais
éonovopisodosbancários;
categoriaobteve9%de
reajustesalarial, alémde
melhoriasnaPLR

CAPACITAÇÃO
Bovespatemcurso
sobreempresas
OInstitutoEducacionalBM&F
Bovespa,emparceriacomoPar-
queTecnológicodeSão José,
realizaocurso ‘BotaPraFazer:
NegóciosdeAlto Impacto’, desti-
nadoaempreendedoresemfa-
se inicialdenegócios.Ocurso
serárealizadoem9módulos,
sendo30horas/aula,divididas
em7encontrospresenciais.O
prazopara inscriçãovaiatédia
27.Asaulas começamnodia3de
novembro,de9hàs13h.Mais
informaçõesnositewww.bmfbo-
vespa.com.br/educacional.

TIÃOMARTINS/OVALE

Recomendaçãoéparaevitar asagênciasnesta semana;mutirõesvãoocorreraté 15 dedezembro


