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REDUÇÃO DOS JUROS

Os banqueiros pedem a
redução do Imposto sobre Operações
Financeiras (IOF) e da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL),
a criação de novos produtos
financeiros, entre outras medidas.
Na ocasião, o presidente da
Febraban disse que “agora a bola está
com o governo”, declaração que foi
mal recebida pelo ministro da
Fazenda, Guido Mantega.
Para Mantega, “em vez de
apresentar soluções como o aumento
de crédito, a entidade fez cobranças
de novas medidas do governo, com
desonerações
e
benefícios”.

BANCO DO BRASIL

Sindicatos acompanharão de perto
a implantação da PSO
O movimento sindical fará o
acompanhamento do processo de
implantação das Plataformas de
Suporte Operacional (PSO) pelo
Banco do Brasil. O objetivo é lutar
pela manutenção das vagas de caixas
dos trabalhadores que atuam na
função com regularidade e garantir
nas negociações melhores condições
de trabalho para os bancários deste
setor.
O banco iniciou a implantação
das PSO em bases sindicais de todo
o país neste ano, com previsão de
conclusão até julho. O sistema será
implantado em 89 municípios que

tenham mais de cinco agências, num
total de 101 plataformas, abrangendo
mais de 1.500 agências.
Segundo o banco, em virtude
da implantação, serão criadas 393
oportunidades de comissionamento
na rede.
O modelo centraliza os caixas
executivos e gerentes de serviço em
uma dotação única por região
abrangida, acabando com o vínculo
desses funcionários com uma agência
específica e permitindo o surgimento
dos chamados “caixas flutuantes”, que
podem atuar em qualquer unidade
circunscrita
naquela
PSO.

SALÁRIO MÍNIMO

Valor para 2013 é de R$ 667,75
O salário mínimo em 2013
poderá chegar a R$ 667,75, o que
corresponde a um reajuste de 7,3%
em relação ao atual.
O valor consta no projeto da
Lei de Diretrizes Orçamentárias
(LDO), divulgado nesta sexta-feira
(13) pelo Ministério do Planejamento.
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BRASIL

Bancos privados usam medida para
exigir desonerações junto ao governo
Pressionados pelo Banco do
Brasil e pela Caixa Econômica
Federal, que anunciaram quase ao
mesmo tempo a redução dos juros
para o consumidor, para pequenas e
microempresas, as instituições
privadas levaram ao governo suas
condições para reduzir o spread, a
diferença entre o juro que o banco
paga para captar recursos e o
percentual que cobra ao emprestar
aos clientes.
Hoje, os bancos obtêm
recursos pagando 9,7% ao ano e
emprestam a uma taxa média de 38%
ao ano.
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A equipe econômica projeta ainda
mínimo de R$ 729,20 para 2014 e de
R$ 803,93 para o ano seguinte - o que
resulta em aumento de 29%
acumulados até 2015.
Por sua vez, os juros básicos da
economia atingirão 9,75% em 2012 e
8,5% ao final de 2013.

Em dois anos,
964 greves
Nos anos de 2009 e 2010
ocorreram 964 greves no país,
segundo levantamento do Dieese.
Foram 518 greves em 2009 e 446 em
2010. Os números são os maiores
da última década, superando o total
de greves ocorrido em 2008 (411
greves). Os dados foram divulgados
nesta terça-feira.
Segundo o Dieese, o número
de greves de trabalhadores em 2009
foi maior na esfera privada (266) do
que na pública (251). Em geral, a
motivação para a paralisação foi por
melhores salários com 266 greves
em 2009 e 214 em 2010, seguida
pela reivindicação de plano de cargos
e salários e auxílio-alimentação.
13º CECUT

Assembleia será
nesta quinta-feira
Conforme edital publicado no
Curtas e Novas, edição nº 2767, do
dia 13 de abril de 2012, convocamos
todos os associados do SEEB Passo
Fundo e Região a participarem da
Assembleia Geral Extraordinária para
a eleição de delegados para o 13º
CECUT (Congresso Estadual da
CUT), que ocorrerá no dia 19/04/
2012.
Seu início está previsto para
as 18 horas (em segunda chamada),
na sede do SEEB, em Passo Fundo.
PIADINHA
A bichinha, muito preocupada com o
seu estado de saúde, vai ao médico:
- To com dodói! - diz em voz afetada.
- Onde? Na cabeça?
- Não, doutor! é mais para baixo!
- O pescoço?
- Não, doutor! é mais para baixo!
- O estômago?
-Não, doutor! é mais para baixo!
-Já sei! É o passarinho!
-Não, doutor! É a gaiolinha!

