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economia
TRABALHO BANCÁRIOS VOLTAM A ATENDER APÓS 21 DIAS

Banco fica cheio no 1 dia
após fim da greve no Vale
o

EMPREGO

Correios
ampliam
efetivo
no Vale

Recomendação é para evitar as agências nesta semana; mutirões vão ocorrer até 15 de dezembro
ARTHUR COSTA

Os bancários encerraram
ontem a greve de 21 dias
motivada pelo impasse nas
negociações da campanha
salarial. No Vale, ainda ontem, as agências dos bancos
privados voltaram a funcionar. Já as de Banco do Brasil
e Caixa Econômica Federal
retornam hoje ao trabalho.
O acordo foi selado na
última sexta-feira após reunião entre o comando de greve do Sindicato dos Bancários e a Fenaban (Federação
Nacional dos Bancos).
No primeiro dia de atividades depois da paralisação, o
movimento foi acima do normal nas agências da região,
fato que deve continuar ao
longo da semana.
Nos bancos privados, os
moradores aproveitaram para colocar em dia solicitações paradas desde o início
da greve, em 27 de setembro.
“Essa volta dos bancos pelo menos agiliza nossa parte.
Só falta os Correios terminarem 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 arriscaram ser atendidas nos bancos públicos, mas foram informadas que o funcionamento das agências seria
normalizado a partir de hoje.
“Me disseram que só algumas pessoas poderiam entrar em casos de emergência
mas que, amanhã (hoje), tudo voltaria ao normal”, afirmou a comerciante Flávia
Oliveira Costa, 41 anos.

Acordo. Nas regionais de Guaratinguetá e Taubaté, a aprovação da proposta apresentada
pela Fenaban aconteceu em
assembleias realizadas pela
manhã com os bancários.
“A proposta foi boa e contempla muitas cláusulas trabalhistas, tanto para os funcionários dos bancos privados como 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 privadas foram separados para a
votação. Cerca de 100 funcionários 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 bancários não serão descontados.
Os funcionários terão até o dia
15 de dezembro para compensar esses dias em turnos de até
duas horas a mais por dia. l

NACIONAL
Agências voltam a
funcionar no país

REAJUSTE
Acordo prevê 1%
de aumento real

O Sindicato dos Bancários de
São Paulo, Osasco e região aprovaram o fim da greve, assim como os bancários do Rio de Janeiro. Em Brasília, Bahia e no setor
privado gaúcho, a greve também teve fim. No Rio Grande do
Sul, os funcionários do Banrisul
marcaram uma nova assembleia
para as 15h de hoje. Na Bahia, os
trabalhadores do BNB (Banco do
Nordeste do Brasil) também
mantiveram a paralisação. l

Diferentemente dos trabalhadores dos Correios, que terminaram a greve semana passada
depois de decisão na Justiça quase sem aumento real, os bancários garantiram reajuste salarial
de mais de 1% acima da inflação.
Inicialmente pleiteando 5% de
aumento real, o acordo contempla, pelo oitavo ano consecutivo,
aumento real para a categoria.
No Vale do Paraíba, são cerca de
3.000 bancários. l

São José, Carlos de Souza, apesar 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 pessoas viram que os banqueiros
são os que mais ganham nesse
país, com lucros imensos mesmo durante crise e nos apoiaram”, disse Souza.

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

“Essa volta dos bancários
pelo menos agiliza nossa
parte. Só falta os Correios
colocarem as
correspondências em dia”

“Essa proposta foi melhor
que a do ano passado. Foi
às duras penas que
conseguimos conquistar
esse percentual”

ARILDO MANOEL DA SILVA

MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA

48 ANOS, AUTÔNOMO

PRESIDENTE DO SINDICATO

O ACORDO
k SALÁRIOS
Reajuste salarial de 9% e aumento do piso para R$ 1.400

k BENEFÍCIOS
O auxílio refeição sobe para
R$19,78 por dia. A cesta alimentação passa para R$
339,08 por mês, além da 13ª
cesta no mesmo valor e do auxílio-creche mensal de R$
284,85 por filho até 6 anos

k PLR

Privados: 90% do salário mais
R$ 1.400 mais adicional de até
R$ 2.800
Banco do Brasil: 90% salário médio + R$ 1.400 + 4% lucro linear
Caixa Econômica Federal: 90%
do salário + R$ 1.400 + 4% do
lucro linear

k COMPENSAÇÃO
Dias paralisados serão repostos
pelos funcionários em jornadas
de até duas horas a mais de expediente até 15 de dezembro

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

Atraso. Ao contrário dos
Correios, as agências bancárias não terão que normalizar o serviço atrasado. Como a greve atingiu, prioritariamente, os serviços de ‘boca de caixa’, o setor administrativo seguiu em atividade
durante a paralisação.
Para o vice-presidente do
Sindicato dos Bancários de

O Parque Tecnológico, em São
José dos Campos, sedia entre
os dias 25 e 27 deste mês o
evento DCA-BR, a primeira
conferência latino-americana

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

A região deve receber, a
partir deste mês, o reforço de cerca de 100 funcionários para os Correios.
Os trabalhadores, divididos entre funções administrativas e de entrega, foram
aprovados em concurso público realizado em maio e já
passaram pelos testes físicos, parte final do processo
de contratação.
Ao todo, são 63 vagas a
serem preenchidas diretamente, de acordo com o edital do concurso. O restante
dos postos seria para preenchimento de cadastro de reservas da empresa.
Para o presidente do Sindicato dos Funcionários dos
Correios do Vale do Paraíba,
Marcílio Medeiros, o número de contratações ainda é
insuficiente.
“A região tem um déficit
de profissionais muito grande. Pelas nossas contas, o
ideal seriam 250 trabalhadores a mais”, disse.
Categoria. Atualmente, a estatal possui 1.200 funcionários na região.
A categoria encerrou, na
última terça-feira, uma greve de 28 dias em meio às
negociações da campanha
salarial deste ano. l

SAIBA MAIS

Contratação

Entregas

reais
é o novo piso dos bancários;
categoria obteve 9% de
reajuste salarial, além de
melhorias na PLR

TECNOLOGIA
Parque vai sediar
evento sobre vants

Carteiro na volta ao trabalho
na semana passada no Vale

REFORÇO
Região deve receber nas próximas semanas o reforço de até
100 funcionários dos Correios
aprovados em concurso

1.400

RADAR
ECONÔMICO
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de Vants (Veículos Aéreos Não
tripulados). O evento traz atividades voltadas para tratar do crescimento de mercado na área de
Vant que, no Brasil, conta com
mais de 15 empresas desenvolvendo produtos e serviços no
segmento. A conferência tem
como objetivo informar a comunidade sobre o estágio de
certificação nacional e internacional para o uso das aeronaves,
apresentar assuntos relacionados ao desenvolvimento dos
Vants e destacar as novas tecnologias do setor. As inscrições poderão ser feitas até o dia 20 de
outubro pelo site www.
uas2011-latin-america.org.

NORMALIZAÇÃO
Com reforço na entrega e mutirões aos finais de semana, expectativa da categoria é normalizar entregas atrasadas
pela greve dentro de um mês

CAPACITAÇÃO
Bovespa tem curso
sobre empresas

COMÉRCIO
Villarreal inaugura
reforma em Cruzeiro

ALUMÍNIO
Novelis tem novo
gerente em Pinda

O Instituto Educacional BM&F
Bovespa, em parceria com o Parque Tecnológico de São José,
realiza o curso ‘Bota Pra Fazer:
Negócios de Alto Impacto’, destinado a empreendedores em fase inicial de negócios. O curso
será realizado em 9 módulos,
sendo 30 horas/aula, divididas
em 7 encontros presenciais. O
prazo para inscrição vai até dia
27. As aulas começam no dia 3 de
novembro, de 9h às 13h. Mais
informações no site www.bmfbovespa.com.br/educacional.

A Rede Villarreal Supermercados reinaugura hoje a loja de Cruzeiro, que foi ampliada e reformada, após investimento de R$
6 milhões. A unidade passou por
reformas em setembro e outubro, mas manteve o atendimento. A loja tem mais de 15 mil itens
à venda em uma área de
2.400m2 e um estacionamento
com 200 vagas. O Villarreal Supermercados integra o Grupo
Zaragoza, detentor das bandeiras Spani Atacadista e Villarreal
e conta com 11 lojas na região.

Em novembro, Greg Barone assume a gerência da fábrica da Novelis (antiga Latasa), em Pinda,
substituindo Ângelo Argueles,
que passa a se dedicar ao projeto de expansão da unidade, orçado em R$ 500 milhões. Barone,
que é norte-americano, soma à
equipe brasileira mais de mais
30 anos na companhia. Ele tem
como desafio projetar internacionalmente a unidade do Vale
que, ao final da expansão, será a
maior fábrica integralmente controlada pela Novelis no mundo.

