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Retrospectiva 2012

Acompanhe as principais atividades desenvolvidas pelo Sindicato dos Bancários de Caxias do Sul e Região neste ano de 2012
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e 24
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Maio Eleições

Julho

14
Futebol

O Espetáculo “Felinícias” lembrou o Dia da
Mulher às bancárias e bancários.
O espetáculo foi apresentado nos
dias 8 e 9 de março, sendo o dia
8 a data de comemoração ao Dia
Internacional da Mulher. Na
ocasião, o Sindicato disponibilizou
entradas francas para os sócios na Casa de
Cultura Percy Vargas de Abreu e Lima, local em
que a peça foi encenada.

As eleições no Sindicato dos Bancários
de Caxias do Sul e Região ocorreram nos
dias 22, 23 e 24 de maio de 2012, elegendo
a nova diretoria com mais de 96% de votos.
A categoria participou ativamente do processo. Além da escolha da nova diretoria,
bancárias e bancários foram às urnas para
eleger os representantes do também novo
Conselho Fiscal. A nova diretoria representará a categoria até o final de julho de 2015.

Agosto

JuLho

1e
28

7 e8
A 14º Conferência Estadual dos Bancários teve
o mote “A Era da Democracia”, com o lançamento da
revista que conta a história dos processos durante
estes anos de escolha dos representantes da Federação
dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Instituições
Financeiras do Rio Grande do Sul (Fetrafi-RS). O
congresso deliberou as principais pautas e reivindicações dos bancários gaúchos, servindo como uma breve
introdução à Conferência Nacional.

20, 21 e
22

E neste ano, o grande
campeão do Campeonato
Bancário de Futebol Sete foi o
Itaú Unibanco! A equipe venceu
o Santander por 1x0, com gol
de Juarez Furlan. Em terceiro e
quarto lugar, respectivamente,
ficaram as equipes do Bradesco
Centro e Bradesco Imigrante.

A Conferência Nacional da categoria
ocorreu em Curitiba (PR), e aprovou as pautas que constariam na Minuta de Reivindicações dos Bancários, a ser entregue durante
Campanha Nacional à Fenaban

A nova diretoria do Sindicato,
eleita em maio, tomou posse no
dia primeiro de agosto. Além
da cerimônia oficial, diretores
comemoraram o Dia do Bancário
conjuntamente com a posse festiva: 28 de agosto, na sede campestre da entidade. A categoria
compareceu para comemorar e
confraternizar.

Continua na
página 2
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AgostoCampanha Salarial

Principais
reivindicações
deste ano!
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As principais reivindicações dos bancários para 2012 foram:
aumento real de 5% e PLR maior, fim da rotatividade, PCCS
para todos e todas, mais contratações, combate ao assédio moral,
6 horas para todos, mais segurança, fim das metas abusivas,
igualdade de oportunidades e juros/tarifas mais baixos!
Vestidos com cartolas, “varinhas”, capas e outros adereços referentes à Campanha Nacional da categoria (“Chega de truques, Banqueiro!”), diretores do Sindicato chamaram à atenção das agências, da população e dos demais colegas bancários para o tema deste ano
da Campanha. O lançamento também ocorreu em diversas capitais/cidades do país, nos mesmos dias, mostrando a unidade da categoria
para as reivindicações deste ano.

SetembroGreve!

18

1º

A greve iniciou, de fato, no dia 18 de
setembro, após assemleias da categoria em todo
o país. Depois de sucessivas tentativas frustradas de negociação com a Fenaban e os bancos
públicos, bancárias e bancários de todo o Brasil aderiram a um forte movimento grevista,
paralisando mais de 9 mil agências no país. Em
Caxias do Sul e Região, a adesão também foi
bastante mobilizadora. A organização e união
da categoria foram responsáveis pela rápida
retomada das negociações entre o Comando dos
Bancários e a Fenaban/Bancos.

CCT

2012 foi um ano muito importante para a categoria bancária:
em 1º de setembro, foram completos 20 anos da Convenção Coletiva
de Trabalho dos Bancários, a CCT. E o que é uma CCT? A CCT é
um conjunto de cláusulas que regulamentam a relação de trabalho
quanto a negociação/acordo, firmado entre sindicatos de uma categoria econômica e profissional. A CCT da categoria bancária vale para
todos, sem diferença por região, banco ou estado. Foi esta unidade
nacional que possibilitou que a CCT fosse forte e servisse de exemplo
para diversas outras categorias no Brasil.

os e
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nrisulenses
Manifestação dos ba

Com o Banrisul, as negociações foram um pouco mais complicadas. A greve dos funcionários
do banco gaúcho durou até o dia
4/5 de outubro, grande parte por
conta da resistência da instituição
em assumir um compromisso com
o Plano de Carreira da categoria.
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Você confere a íntegra da CCT
2012/2013 e os acordos aditivos com cada
instituição bancária no site do Sindicato,
www.bancax.org.br, na seção “Convenções e
Acordos” e “Outras Publicações”.

Outubro
2

Após um intenso movimento grevista, a categoria assina a Convenção Coletiva de Trabalho, CCT, com a Fenaban no dia 2 de outubro de
2012. Uns dias depois, também são assinados os acordos aditivos com BB,
Caixa e bancos privados. O Banrisul ainda não assinalou a possibilidade
de assinar o acordo. Banrisulenses aguardam a manifestação do banco
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Outubro

O Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Caxias do Sul e Região
foi fundado em 24 de outubro de 1935, por 39 bancários, sob a denominação de Syndicato
Caxiense dos Bancários. A entidade foi reconhecida pelo Ministério do Trabalho em 19 de
setembro de 1936, período compreendido entre a Assembléia Constituinte e o Estado Novo.
Em outrubro de 2012, o Sindicato completou 77 anos. Desejamos que os próximos anos tragam ainda mais conquistas para todos!

Novembro

24

Bancárias e bancários, amigos e familiares, participaram do 5 º Baile de Casais dos Bancários. O
evento ocorreu no Salão Nossa Senhora da Saúde, próximo aos pavilhões da Festa da Uva, estendendose até altas horas da madrugada. A categoria pode dançar e se divertir ao som das músicas tradicionais de baile, além da animação dos anos 80, do forró, da música tradicionalista e do sertanejo universitário. Foram servidos chopp e quitutes durante a festa. Osom e a animação ficaram por conta da
Aeroporto Banda Show. Quem foi, aproveitou muito!.

Novembro
a 5 do jornal!
Seminário na págin
Saiba mais sobre o

30

Mais uma importante atividade realizou-se no Sindicato: o primeiro Seminário Regional de Segurança Bancária. Compareceram ao evento bancários,
dirigentes sindicais, representantes da Federação dos Bancários do RS, representantes dos bancos, da segurança pública e da Câmara de Vereadores. O evento
debateu as perspectivas e os problemas referentes à segurança bancária. Para os
diretores do Sindicato, foi uma atividade que cumpriu com seu papel de orientar
e formar dirigentes para debater o assunto com a categoria e a comunidade

Esperamos um 2013 de mais lutas e conquistas!

Como estamos comunicando?
Venha comunicar conosco!
Informação diária em www.bancax.org.br
Cadastre seu nome e e-mail na caixa Boletim Eletrônico no site e receba as
notícias no seu e-mail
Curta o Facebook do Sindicato facebook.com/SindicatoBancax
Siga o Twitter do Sindicato twitter.com/SindiBancax
Mande seu e-mail com sugestões ou críticas para imprensa@bancax.org.br
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Borges de Medeiros, 676, Centro
Caxias do Sul - RS
Cep: 95020-310
Fone: (54) 3223.2166
Fax: (54) 3223.2405
bancax@bancax.org.br

Publicação do Sindicato dos Empregados
em Estabelecimentos Bancários de
Caxias do Sul e Região
Fundado em 24 de outubro de 1935
Filiado à Feeb/RS, Contraf,
Cut, Dieese e Diap

Coordenadores de Secretarias:
Imprensa, Divulgação e Mobilização:
Vaine Terezinha Andreguete
Organização e Política Sindical:
Nelso Antônio Bebber
Movimentos Sociais: Pedro Justino Incerti
Formação: Ademar Henrique Bellini
Finanças, Patrimônio e Administração:
Ariovaldo Adão Filippi;
Cultura Esporte e Lazer: Daniela Amoretti
Finkler
Saúde e Relações do Trabalho: Vilmar José
Castagna

Base Territorial: Caxias do Sul, Antônio Prado,
Canela, Farroupilha, Flores da Cunha, Garibaldi,
Gramado, Ipê, Nova Pádua, Nova Petrópolis,
Nova Roma do Sul, Picada Café, São Marcos
e Veranópolis.
Conselho Editorial: Diretoria do Sindicato dos
Bancários de Caxias do Sul e Região;
Jornalista Responsável:
Nathália Drey Costa - Mtb 16210
Diagramação: Nathália Drey Costa
Fotolitos e Impressão: Jornal Pioneiro;
Tiragem desta edição:2.500 exemplares;
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5º Baile dos Bancários

Noite de festa e diversão animou o final de ano para a categoria bancária em Caxias do Sul

Bancárias e bancários de divertiram
muito ao som da
Aeroporto Banda Show

Mais uma noite de festa para a categoria!
A Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer do
Sindicato organizou um divertido baile para os
bancários. O Baile de Casais já está em sua
quinta edição. Neste ano, a festa ocorreu no
Salão da igreja Nossa Sra. da Saúde, próximo
aos pavilhões da Festa da Uva de Caxias do Sul.
Sabádo, dia 24 de novembro, foi a data escolhida
para o evento.
Na ocasião, bancárias e bancários, familiares e amigos, puderam aproveitar e dançar
por horas. Foram servidos chopp, água e refrige-

rante. Para comer, picadinho, amendoim, batata
frita e outros quitutes. Para recobrar as forças,
no intervalo do Baile, foi servido um galeto para
todos.
Os diretores da Fetrafi-RS, Jorge Vieira
da Costa e Denise Corrêa estiveram presentes
prestigiando o evento.
A animação da noite ficou por conta da Aeroporto Banda Show, que tocou sucessos tradicionais de bailes. Além do som tradicional, os
presentes puderam se divertir com os sucessos
dos anos 80, passando pelo forró, a música gaú-

cha, o sertanejo universitário e o pagode. Com
um repertório variado, a banda animou todas
as idades. Os organizadores do Baile, Fernando
Loro e Daniela Finkler, diretores da Secretaria
de Esporte, Cultura e Lazer, foram bastante
elogiados pela festa. Loro lembrou, durante o
evento, que a noite do Baile já está se tornando
tradicional entre os bancários. E acrescentou:
depois de um ano de intensa Campanha Salarial, a categoria merece uma noite de comemoração e festa. Já estão todos aguardando a próxima
edição do evento!

Conheça os Convênios oferecidos pelo Sindicato
Desco

ntos!

Aproveite as férias para conhecer os convênios
e os serviços oferecidos pelo Sindicato. É muito
simples acessar os convênios do Sindicato e ficar
sabendo quais os descontos e quais são os serviços
oferecidos: é só entrar no site do Sindicato (www.
bancax.org.br) e clicar na aba Serviços, na parte
superior do site, abaixo do cabeçalho. Em “Serviços”, o sindicalizado encontrará “Assistência Ju-

rídica”, “Assistência Odontólogica”, “Sede Campestre”, “Salão de Festas” e “Convênios”. Acessando
a aba “Convênios” é possível selecionar a categoria que interessa ao associado (lazer, saúde, educação, decoração, comércio etc). Estão disponíveis
os endereços e os respectivos valores dos descontos
oferecidos.
Aproveite!

Nosso maior presente só
a luta pode dar!
O Sindicato dos Bancários de Caxias do Sul e Região
l de ano seja de muita alegria e paz
deseja que est
para toda a categoria.
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E que o próximo ano nos traga ainda mais conquistas.
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Desejamos Boas Festas!
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Seminário discutiu, em Caxias,
Segurança Bancária

Sindicato sediou importante evento para debate a respeito da segurança bancária. Dirigentes sindicais,
bancárias e bancários, representantes da Brigada Militar, dos bancos e da administração local discutiram os
problemas e as perspectivas para a questão. Movimento bancário já alcança consideráveis conquistas após
muita pressão: o projeto-piloto de segurança já começa a ser discutido e implementado em algumas cidades

Mesa composta para debate

ber, o diretor da Fetrafi-RS Juberlei Baes
Bacelo e o representante da Câmara de
Vereadores Pedro Incerti. Nelso iniciou
a mesa salientando que só é possível ter
segurança com justiça social. Pedro lembrou que as leis podem auxiliar, mas são
necessárias medidas de prevenção efetivas.
As autoridades presentes no debate
reforçaram a disponibilidade em auxiliar
no combate aos problemas de segurança e
na necessidade de efetivar tais medidas. O
Capitão Alencastro explicou como funciona
o processo de cobertura da segurança em
Caxias e na Serra. Além disso, reforçou o
compromisso e a necessidade do relatório
que está sendo atualmente elaborado a
respeito da vulnerabilidade das agências e
postos de atendimento bancário. Alencastro informou que, através do mapeamento
da vulnerabilidade, será possível estabelecer medidas de prevenção para segurança
bancária. Lucio Paz, diretor da Fetrafi-RS
e SindBancários, apresentou um relatório
aos bancários sobre as atuais negociações
entre a categoria e os bancos sobre o tema,
além dos cenários preocupantes da violência no setor. Lucio atribui os principais
problemas de vulnerabilidade a alguns critérios principais: descaso dos bancos, instalações vulneráveis (precárias), defasagem
da Lei de Segurança Privada (7.102/83),
fragilidade da segurança pública e um sentimento coletivo de insegurança geral.
Conquistas - Os bancários já conquistaram algumas cláusulas que versam sobre
segurança na atual CCT da categoria, e a
própria Febraban aponta resultados positivos de declínio das ocorrências policiais.
Porém, os dados que exemplificam a violência ainda são gritantes: em 2011, foram
49 mortes em assaltos a bancos em todo
o país (4 no estado do Rio Grande do Sul,
sendo 3 na Serra gaúcha). A necessidade de
combater um crime muito conhecido nesses estabelecimentos, a famosa “saidinha
de banco”, também volta à discussão.
A categoria bancária defende a implementação de biombos para a proteção dos
trabalhadores e clientes das agências para
combater esse tipo de crime.

Fotos: Nathália Costa e Daniela Finkler

Debater a segurança (ou a falta dela)
nas agências e postos de atendimento
bancários: este foi o objetivo de dirigentes sindicais, autoridades municipais e do
setor da segurança, representantes dos
bancos e categoria bancária na manhã do
dia 30 de novembro. Na sede do Sindicato,
rea -lizou-se o 1° Seminário Regional de Segurança Bancária. Estiveram presentes os
representantes do Sindicato dos Bancários
do Vale do Caí, Cachoeira do Sul, Bento
Gonçalves, Lajeado, Nova Prata, Vale do
Paranhana, Litoral Norte, São Leopoldo,
Vacaria, Porto Alegre, Rio Pardo e Passo
Fundo.
Representantes - Compareceram o
Capitão Frederes e o Capitão Roehs da
Brigada Militar; o Capitão Alencastro,
Sub-comandante do 12º Batalhão da Polícia Militar de Caxias e o Capitão Antunes;
o coordenador do Sindicato dos Vigilantes de Caxias do Sul Claudiomir da Silva
Brum; o assessor de segurança bancária
da Associação de Bancos Jaci dos Santos;
os diretores da Fetrafi-RS Juberlei Baes
Bacelo (diretor de Saúde e Condições de
Trabalho), Denise Corrêa, Luiz Carlos Barbosa e Jorge Vieira; o diretor de assuntos
jurídicos do SindBancários e diretor da
Fetrafi-RS Lucio Paz; o vereador da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul e diretor
do Sindicato dos Bancários de Caxias do
Sul Pedro Incerti e o gerente de segurança
patrimonial do Banrisul César Borges.
Debate - A mesa de apresentação foi
composta pelo diretor do Sindicato dos
Bancários de Caxias do Sul Nelso Beb-

Bancários debatem segurança

Nelso Bebber, diretor do Sindicato dos Bancários de
Caxias do Sul, lembrou, durante o Seminário, que o papel do Sindicato é justamente o de realizar e fomentar o
debate, qualificando os dirigentes sindicais para discutir
sobre o assunto com os bancários e a comunidade.
Através das iniciativas da categoria e da responsabilização do poder público (Câmara de Vereadores,
administração municipal, setores da segurança pública)
será possível construir um ambiente de trabalho mais
saudável e seguro para os bancários – bem como para
toda a população.

Projeto Piloto avança!
Saiba quais as conquistas do projeto-piloto de segurança bancária

Portas de segurança com detector de metais
Biombos entre a fila e os caixas
Câmeras internas e externas
Redução de tarifas para transferência (DOC/TED)

Guarda-volumes antes da porta de segurança

Portas de segurança com detector de metais
Proibição de movimentação de numerário sem vigilantes
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Notícias Bancárias
Previdência

Fim do Fator Previdenciário só será votado no ano que vem
A votação do fim do fator previdenciário (medida implementada
pelo governo FHC, que inibe as chamadas “aposentadorias precoces”,
impedindo o trabalhador de receber a aposentadoria integral antes da
idade mínima) foi mais uma vez adiada. Líderes da base do governo,
inclusive, acreditam que o fator só entrará em votação em 2013. O projeto de lei (PL) que prevê o fim do fator previdenciário é o de número
3.299 e está em discussão desde 2008. Propõe a substituição do fator
pela fórmula 85/95. Saiba mais abaixo:
O que é o fator previdenciário? Trata-se de uma fórmula para calcular o valor da aposentadoria, que leva em conta salário médio, tempo
de contribuição, a idade e a expectativa de vida, segundo cálculos do
IBGE. Pela conta, quanto mais jovem a pessoa se aposenta, maior é o

redutor da aposentadoria. A grande crítica dos movimentos trabalhistas é que a fórmula dificultou a aposentadoria integral. Foi adotado na
reforma da Previdência do governo neoliberal de Fernando Henrique
Cardoso (PSDB), em 1999.
O que é a fórmula 85/95? Proposta cotada para substituir o fator, a
adoção da fórmula 85/95 é a junção de dois critérios para a pessoa se
aposentar com benefício integral: a soma entre a idade e o tempo de
serviço deve ser igual a 85 para as mulheres e 95 para os homens,
sendo que elas precisam ter no mínimo 30 anos de recolhimento, e
eles, 35. Esta tem sido a proposta mais aceita e defendida pelos movimentos trabalhistas, por não aumentar a idade para a aposentadoria
e por garantir o valor integral do benefício.

Confira como fica a aposentadoria com as mudanças
Imagine um homem de 58 anos, que contribuiu 37 anos com o INSS e com média salarial de R$ 2 mil:

Fator
Ele já poderia se
aposentar e receberia
mensalmente R$622,00

85/95

95/105

Como a soma é
tempo de contribuição
+ idade = 95, ele já
poderia se aposentar
recebendo R$2,000

Vai precisar
trabalhar mais 10
anos para se aposentar, para que a soma
idade+tempo dê105.
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Bancos

Equador aprova lei que reduz lucro dos bancos em favor de bônus social
No Equador, o imposto de renda dos bancos
vai subir de 13% para 23%. Essa foi a decisão
da Assembleia Nacional do país, no dia 20 de
novembro, ao aprovar uma lei encaminhada em
regime de urgência pelo presidente Rafael Correa. Foram 79 votos favoráveis ao aumento da
contribuição dos bancos contra 11 contrários.
A nova regra permite que o Banco Central
do Equador coloque limites aos exorbitantes salários de banqueiros e executivos de instituições
financeiras. Os bancos serão fiscalziados pela
Superintendência dos Bancos e serão proibidos
de repassar novos encargos aos consumidores.
As instituições bancárias que desrespeitarem as
regras poderão sofrer multa.
Para o presidente da Comissão de Regime
Econômico da Assembléia, Francisco Velasco,
com a aprovação da lei, “ganha a justiça do país,
ganha a redistribuição da riqueza. Que ela não
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se concentre numa cúpula, que tenham todos a
oportunidade de ganhar.”
O governo diz que o setor é um dos que mais
se beneficiaram do crescimento da economia
equatoriana nos últimos anos. Os bancos lucraram mais de seiscentos milhões de dólares
em 2011, o que representa 36% de acréscimo em
relação ao ano anterior.
A associação dos bancos privados alegou que
a redução de crescimento do setor pode representar uma diminuição da oferta de crédito. O
presidente Rafael Correa disse que “eles verão
que seguirão ganhando, um pouco menos, mas
seguirão ganhando e graças às políticas que este
governo impulsionou”.O incremento do subsídio
social foi um dos primeiros embates da campanha para as eleições presidenciais de fevereiro.
Fonte: Sul 21.

Imagem da Internet
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Notícias Bancárias
Polêmica

Bancários repudiam declaração de Felipão
sobre trabalho no Banco do Brasil
Luiz Felipe Scolari, em seus primeiros minutos como treinador empossado da Seleção Brasileira, causou incômodo nos trabalhadores bancários.
No dia 29 de novembro, ao assumir oficialmente o comando da Seleção
Brasileira de Futebol, “Felipão” respondia a uma questão sobre a pressão
dos gramados e, num escorregão, disse: “Se o jogador entrar sem pressão
nenhuma, pensando que o objetivo é jogar a Copa, não pode ser assim.
Fui jogador do interior. Eu era bom. O pessoal dizia que não, mas eu era
bom. E tem pressão. Eles têm que saber. Nossos jogadores sabem que seria um dos títulos mais importantes que o Brasil já conquistou. Tem que
trabalhar bem esse aspecto. Se não tiver pressão, vai trabalhar no Banco
do Brasil, senta no escritório e não faz nada”.
Tanto a Confederação dos Bancários, a Contraf-CUT, quanto o próprio
Banco do Brasil emitiram nota de repúdio ao pronunciamento do novo técnico.
O BB declarou que “lamenta o comentário infeliz do técnico Luiz Felipe Scolari e afirma que se orgulha por contar com 116 mil funcionários
que todos os dias vestem a camisa do Banco, com as cores do Brasil, e
trabalham com dedicação e compromisso para atender com excelência às
necessidades de nossos clientes e do nosso País”.
A Contraf também emitiu seu repúdio afirmando que “Felipão não
apenas desrespeita os trabalhadores bancários, como demonstra total
desconhecimento sobre a realidade do trabalho no sistema financeiro
nacional”. A Confederação aproveitou para denunciar os problemas vividos diariamente pelos bancários do BB: “Cerca de 1.200 bancários são

afastados do trabalho mensalmente, por razões de saúde, vítimas do assédio moral e da pressão violenta para que cumpram as metas abusivas
de produção e vendas impostas pelas instituições financeiras, inclusive o
Banco do Brasil”.
Nelso Bebber, diretor do Sindicato dos Bancários de Caxias do Sul e
Região, também salientou os atuais problemas não apenas no BB, como
em todo o setor bancário: “A categoria bancária no geral, e especificamente
os bancários do BB, está adoecendo como consequência da precariedade
dos serviços, uma vez que os postos de trabalho estão sendo enxugados.
Nós, do Sindicato, recebemos denuncias diárias de bancários que estão
sobrecarregados por conta da excessiva cobrança das metas abusivas”. O
dirigente sindical ainda complementa: “Felipão, provavelmente em função de seus altos salários, deve pertencer a outro país ou a outra classe,
pois parece que não entra em uma agência bancária há mais de 20 anos,
tendo em vista que desconhece a atual rotina desgastante e a realidade
do trabalho bancário”.
Para complementar, Nelso expõe a opinião do Sindicato: “O Sindicato
dos Bancários de Caxias do Sul e Região repudia a declaração de Felipão.
A mesma demonstra um preconceito com a categoria bancária e com o servidor público, uma categoria composta de diversos trabalhadores honestos, que estão trabalhando para o sustento de suas famílias, normalmente
sem as melhores condições de trabalho. Nós, como caxienses e brasileiros,
torcemos para que ele também não esteja desatualizado com relação ao
futebol como está em relação ao trabalho bancário”.

Greve Geral

Trabalhadores europeus encerram 2012 em Greve contra cortes sociais
Milhares de cidadãos europeus tomaram
às ruas, como forma de protesto, em mais de
20 países da Europa. Estão idignados com as
medidas de austeridade implantadas pelos
governos locais, além dos significativos cortes
sociais. Em alguns países do continente, como
Portugal e Espanha, as condições de trabalho
estão ainda mais alarmantes: na Espanha,
quase 60% dos jovens está desempregado.
Os consideráveis cortes sociais provenientes da crise na Zona do Euro estão indignando
jovens, adultos e idosos. Restou aos cidadãos
europeus organizar uma forte greve geral,
instalada, principalmente, na Espanha e em
Portugal - além dos protestos de apoio que ocorreram na Itália, Inglaterra, França e Grécia.
As ruas ficaram pequenas para todas as mobilizações do 14N, como ficou conhecida a data
dos protestos (uma referência ao dia e ao mês
em que ocorreram - 14 de novembro). Prisões e
ataques das polícias locais aos manifestantes

ocorreram durante todo o dia de protesto.
De acordo com dados da UGT (União Geral
dos Trabalhadores) e CC OO (Confederação
Sindical de Comissões Operárias), principais
sindicatos que organizaram a paralisação, o
balanço das dez primeiras horas de greve contabiliza participação massiva nos setores da indústria siderúrgica, automobilística, química e
construção civil.
A presidenta brasileira Dilma Roussef, em
viagem à Espanha no dia 19 de novembro, pediu que os países da Europa unam-se contra a
crise econômica, incentivando o crescimento.
Os países ibéricos, conhecidos pela colonização que instituiram na América Latina, hoje
recorrem aos países do continente americano,
principalmente o Brasil, pelo auxílio na recuperação dos problemas agravados com a crise.
A imigração de jovens dos países europeus é
atualmente recorrente à América Latina, na
busca pelo emprego.
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Copom decide encerrar o ano mantendo taxa de juros em 7,25%
O Comitê de Política Monetária (Copom)
decidiu por unanimidade na noite do dia 28
de novembro, manter a taxa básica de juros
(Selic) em 7,25% ao ano, sem viés, interrompendo o processo de redução. O índice sofreu dez
reduções seguidas de agosto do ano passado,
quando estava em 12,5% ao ano, até agora.
Este é o nível mais baixo da história do Copom, criado em 1996, e prevalece pelo menos
até o próximo dia 15 de janeiro.
Ao fim do encontro, o BC divulgou a seguinte frase: “O Copom decidiu, por unanimidade, manter a taxa Selic em 7,25% a.a., sem
viés. Considerando o balanço de riscos para a

inflação, a recuperação da atividade doméstica
e a complexidade que envolve o ambiente internacional, o Comitê entende que a estabilidade
das condições monetárias por um período de
tempo suficientemente prolongado é a estratégia mais adequada para garantir a convergência da inflação para a meta, ainda que de forma
não linear”. A taxa básica de juros teve dez
reduções seguidas, de agosto do ano passado,
quando estava em 12,5%, à penúltima reunião
do Copom, terminada dia 10 de outubro, quando foi fixada em 7,25%. Em 14 meses, a Selic
perdeu 5,25 pontos percentuais e está no nível
mais baixo da história do comitê, criado em

junho de 1996.
Os analistas financeiros do setor privado,
ouvidos em pesquisa semanal do BC sobre as
tendências dos principais indicadores econômicos, estimam há seis semanas que o BC iria
interromper o processo de afrouxamento da
política monetária, como mostra o boletim Focus, divulgado na última segunda-feira (26),
com o resultado da pesquisa da semana passada. Fonte: Agência Brasil/Rede Brasil Atual

Bancos

Itaú

Banco do Brasil

Bolsas de Estudo - O Itaú abriu no dia 3 de dezembro
as inscrições para o programa de bolsa educação para
2013. O prazo vai até o dia 11 de janeiro. A bolsa será
concedida na forma de reembolso de 11 mensalidades, no
período entre fevereiro e dezembro de 2013, cobrindo 70%
da mensalidade com teto de R$ 320. Não há restrição de
cursos. Assim, qualquer primeira graduação é possível.
A lista dos contemplados será informada pelo banco
no final de janeiro e nesta data será imprescindível que
o bancário esteja matriculado em curso de ensino superior reconhecido pelo Ministério de Educação e Cultura
(MEC). Para preencher a ficha de inscrição, o trabalhador
precisa acessar o Portal do Itaú Unibanco.
Confira passo a passo para fazer a inscrição:
1) Faça a busca por: Bolsa Auxílio Educação
2) Navegue por: feito para mim > remuneração e
benefícios > bolsa > auxílio educação.
3) Ou acesse: administração central / rede de
agências.
Em caso de dúvidas, o bancário precisa ligar para a
Central Pessoas: 0800 770 2077.

Antissindical - Em reunião com o
Ministério Público do Trabalho no
começo de dezembro, o BB não voltou
atrás na sua decisão de alterar unilateralmente férias e licenças já programadas dos grevistas. A representação
protocolada no dia 5 de novembro contra
o Banco do Brasil foi por práticas antissindicais e discriminação pós-campanha
nacional em relação aos funcionários
que exerceram o seu legítimo direito de
greve.
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Caixa
Contratações A Caixa cumpriu o compromisso e superou o total de 92 mil empregados em 2012. O quadro total, ao final
de novembro, atingiu 93.114 empregados.
No Acordo Coletivo de Trabalho 2011/2012,
o banco se comprometeu a alcançar 92 mil
postos de trabalho até 31 de dezembro de
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2012. Desta forma, o número foi superado
com um mês de antecedência. Já o acordo
2012/2013 prevê que o banco deve gerar
mais 7 mil empregos até 31 de dezembro
de 2013, o que irá totalizar 99 mil trabalhadores na Caixa.

O MPT deu prazo ao banco até dia
10/12 para analisar a situação e apresentar uma proposta que não prejudique
os bancários grevistas.
Uma das condições para que os
bancários assinassem o acordo coletivo
2012/2013 com o BB foi a do não-desconto dos dias de greve, além de qualquer
outra medida que prejudique os trabalhadores que exerceram seu direito assegurado pela Constituição.

Santander
Demissões - Próximo às festas de final de ano, o
Santander dá um presente que ninguém quer receber: mais de 1000 bancários foram demitidos em todo
o país até o dia 3 de dezembro. Tudo indica que até o
final do mês de dezembro o número será ainda maior.
Sindicatos e bancários realizaram atos e protestos
contra as demissões, exigindo que o banco espanhol,
que obteve um lucro de R$ 5,694 bilhões no Brasil (o
que representa 26% do lucro mundial do Santander)
não demita mais funcionários dessa maneira.
O Sindicato dos Bancários de Caxias do Sul e
Região repudiou a ação do Santander. “Na nossa
região da Serra gaúcha, uma região próspera de negócios, o Santander deveria abrir mais agências ao invés
de reduzir os quadros de funcionários. E a fórmula é
aquela já conhecida: menos funcionários geram mais
assédio moral, mais doenças e pior atendimento ao
cliente”, destaca Nelso Bebber, diretor do Sindicato.

