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CAMPANHA SALARIAL I

para deflagrar greve por tempo
indeterminado a partir do dia 18, com
assembleias organizativas no dia 17.
A rodada durou menos de meia
hora. Contrariando as expectativas de
que colocariam novos avanços na
mesa de negociação, os bancos
mantiveram a proposta de 6% de
reajuste (aproximadamente 0,7% de
aumento real) feita no dia 28 de
agosto.

CAMPANHA SALARIAL II

Bancos empurram bancários
para a greve
Com
essa
postura
intransigente, os bancos empurram
os bancários para a greve. Eles não
mudaram de posição nem depois da
divulgação da pesquisa do Dieese na
semana passada revelando que 97%
das categorias profissionais fecharam
acordos com reajustes acima da
inflação no primeiro semestre.
Portanto, o sistema financeiro,
o mais dinâmico e rentável da
economia, tem condições de atender
à reivindicação de aumento real de 5%
dos bancários.

Se setores econômicos sem
a mesma pujança estão concedendo
aumentos reais, os bancos podem
muito mais.
Somente os seis maiores
bancos do país lucraram R$ 25,2
bilhões no primeiro semestre e ainda
provisionaram R$ 39,15 bilhões para
devedores duvidosos, um grande
exagero para uma inadimplência que
cresceu apenas 0,7 ponto percentual
no período. Se as negociações não
avançarem, os bancários cruzarão
seus braços em uma grande greve.

CAIXA FEDERAL

Projeto de expansão só será positivo
se gerar mais empregos
A Caixa Econômica Federal
anunciou na semana passada um
plano agressivo de expansão. A
empresa pediu autorização do Banco
Central para constituir um banco de
investimento e divulgou que, até o fim
de 2013, abrirá 500 novas agências e
mais mil casas lotéricas, com o
propósito de chegar a todos os 5.563
municípios do país.
Essa informação, veiculada
pela grande imprensa, dava conta de
que a Caixa pretende contratar 2 mil
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BRADESCO E ITAÚ

Fenaban não avançou na proposta
durante a negociação desta terça
Os bancos mais uma vez
frustraram as expectativas da
categoria e não apresentaram
nenhuma nova proposta na rodada de
negociação realizada com o
Comando Nacional dos Bancários
nesta terça-feira 4, em São Paulo.
Diante do impasse, o
Comando definiu calendário de
mobilização que aponta para a
realização de assembleias no dia 12
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empregados até o próximo ano, sendo
que desse contingente, segundo a
empresa, já foram chamados 3.500
em 2012.
A proposta da Caixa de
expandir sua rede de atendimento e
ampliar sua participação no mercado
é positiva, porém é necessário que
esse crescimento seja acompanhado
de uma melhor estruturação,
contratação de mais empregados e a
eliminação de correspondentes
bancários.

Exterminadores de
bancários
O Bradesco e o Itaú
inauguraram unidades em São Paulo
que alteram o conceito de agência
bancária.
Na do Bradesco, no JK
Iguatemi, na Vila Olímpia, o cliente já
será atendido por uma máquina, um
robô que dá as boas vindas, emite
sons e altera a expressão facial. A do
Itaú, no shopping Villa-Lobos, Alto de
Pinheiros, se distanciou do modelo de
agência bancária e buscou inspiração
no layout de lojas como as de telefonia
móvel.
Esse conceito de agência
representa a extinção da categoria
bancária e envolve temas que devem
ser discutidos com a sociedade. Essa
concepção, que exclui o componente
humano da relação do cliente com a
instituição financeira, vai na
contramão do que esperam os
usuários.
TRABALHO ESCRAVO

RS tem central para
denúncias
A Central para denúncias de
trabalho escravo foi criada através da
iniciativa da Comissão Estadual para
Erradicação do Trabalho Escravo no
Rio Grande do Sul (Coetrae-RS).
Desde a última quinta-feira (30),
quem tiver informações sobre
ocorrências de trabalho escravo deve
ligar é o 181. Não é necessário se
identificar para efetuar a denúncia.
PIADINHA
Um advogado com muitas dívidas
resolve se suicidar. Vai a uma praça
e derrama gasolina sobre o corpo.
Quando vai atear fogo, uma mulher o
impede, dizendo: -Não faça isso! Vou
pedir doações para te ajudar! Depois
de alguns instantes ela volta com uma
sacola cheia. Dentro, havia quinze
isqueiros e doze caixas de fósforo!

