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Cidade de Kadafi vive o caos
Sirte, cidade de Muamar Kadafi, fica sem água, 
comida e hospitais com cerco de tropas. Página 10.
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Dilma negocia com Europa
Presidente tenta liberar acordo de livre comércio 
entre o Mercosul e a União Europeia. Página 2.

O s bancários prometem in-
tensificar em todo o país, 
a partir desta semana, a 

greve deflagrada na última 
terça-feira (27). ‘Queremos 
quebrar a intransigência dos 
bancos públicos e privados’, 
diz o presidente da Confede-
ração Nacional dos Trabalha-
dores do Ramo Financeira, 
filiada à Central Única dos 
Trabalhadores (Contraf-CUT), 
Carlos Cordeiro. Hoje, o co-
mando nacional se reúne, em 
São Paulo, para avaliar os 
rumos do movimento.

A categoria reclama do ‘si-
lêncio’ da Federação Nacional 
dos Bancos (Fenaban). Segun-
do a Contraf-CUT, a entidade 
patronal não manifestou, até 
agora, intenção de retomar as 
negociações. Os trabalhadores 
entraram em greve após rejei-
tar a proposta de reajuste de 
8% sobre os salários. De acordo 
com eles, esse percentual repre-
senta 0,56% de aumento real.

Bancários intensificam greve 

Se a situação nas agências bancárias já estava caótica, poderá piorar com a radicalização da greve

SEM NEGOCIAÇÃO
Categoria se reúne
hoje para decidir 
sobre necessidade 
de medidas radicais 

‘Os bancos têm 
condições de 
fazer proposta
que atenda as
reivindicações”

ano, têm plenas condições de 
fazer uma proposta que seja 
capaz de atender às reivindi-
cações dos funcionários’, diz 
Carlos Cordeiro. ‘Apostamos 
no diálogo e na negociação pa-
ra resolver o impasse.’

De acordo com a Contraf-
CUT, o movimento paralisa 
bancos públicos e privados 
em 25 estados e no Distrito 
Federal. A entidade espera 
que hoje os bancários de Ro-
raima também suspendam 
as atividades. Na sexta-feira 
(30), foram paralisadas 7.865 
agências e centros adminis-
trativos, segundo balanço da 
representação sindical.

“O Brasil é um dos países 
com maior desigualdade do 
mundo. Aqui, um executivo 
de banco chega a ganhar até 
400 vezes a renda de um ban-
cário que recebe o piso da ca-
tegoria. É preciso mudar essa 
realidade e tirar o país dessa 
vergonhosa posição entre as 
dez nações mais desiguais do 
planeta”, ressalto o presiden-
te da Contraf-CUT.
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No Estado, categoria promete mais piquetes em portas de agências
Acompanhando a parali-

sação nacional, os bancários 
do Pará continuam em greve 
hoje, quando o movimento 
entra no sétimo dia. Hoje, os 
bancários da Grande Belém 
devem iniciar os piquetes em 
frente às agências a partir 
das 8h da manhã, segundo a 
presidente do Sindicato dos 
Empregados em Estabeleci-
mentos Bancários do Pará 
(Seeb-PA), Rosalina Amorim. 
Até agora, o único banco que 
encerrou a greve foi o Banco 
do Estado do Pará (Banpará), 
que negociou com a direto-

ria e voltou ao trabalho na 
semana passada. 

De acordo com Rosali-
na Amorim, os bancários 
não vão encerrar a greve 
enquanto a Fenaban (Fede-
ração Nacional dos Bancos) 
não apresentar uma pro-
posta superior aos 8% de 
reajuste salarial. “Nós esta-
mos pleiteando um reajus-
te de 12,8% no salário e um 
piso salarial de R$2.297,51”, 
afirma a presidente do sin-
dicato. Atualmente, o piso 
salarial é de R$1.250, segun-
do Amorim. Hoje à tarde, o 

vice-presidente do Seeb-PA, 
Sérgio Trindade, participa 
de uma reunião do Coman-
do Nacional dos Bancários, 
em São Paulo, para avaliar o 
andamento da greve. 

No final da semana pas-
sada, algumas lideranças 
do movimento prometiam 
endurecer a greve, inclusive 
restringindo as atividades 
tecnológicas dos bancos e 
impedindo a entrada de ges-
tores nas agências. O presi-
dente da Associação dos Em-
pregados do Banco da Ama-
zônia (Aeba), Sílvio Kanner 

afirmou que a necessidade 
das medidas mais “radicais” 
será avaliada hoje, durante 
assembleia na sede do Seeb, 
na rua 28 de setembro, pro-
gramada para começar 17h. 

Rosalina Amorim afirma 
que estão sendo tomadas to-
das as medidas para garantir 
a legalidade da greve. “Nós 
estamos com cerca de 60% de 
adesão dos bancários do es-
tado e, esta semana, vamos 
trabalhar para aumentar a 
adesão dos bancos privados”, 
informou. Segundo Amorim, 
caso a Fenabran apresente 

uma proposta salarial maior, 
mesmo que não chegue aos 
12,8% reinvindicados, ela 
será avaliada pela categoria. 
“O problema é que, desde o 
dia 23, eles não se pronun-
ciaram sobre o assunto”, dis-
se a sindicalista, ao ressaltar 
o silêncio da Federação.

BASA

Segundo o presidente da 
Aeba, hoje os trabalhadores 
do Banco da Amazônia (Ba-
sa) realizam um ato público 
em frente à sede do banco, 

na Avenida Presidente Var-
gas. “O ato vai começar às 9 
da manhã e vai reunir outros 
sindicalistas e mesmo autori-
dades, como a senadora Mari-
nor Brito”, disse Kanner. 

Segundo ele, os funcio-
nários do Basa reinvidicam 
também pautas específicas, 
como um novo Plano de 
Cargos e Salários; piso sa-
larial equiparado ao Banco 
do Brasil, Caixa Econômica 
e Banco do Nordeste; e re-
ajuste na participação do 
banco no plano de saúde 
dos funcionários. 

Professores querem engrossar a paralisação nas escolas estaduais
Os professores da rede 

pública estadual, que estão 
em greve desde a semana 
passada, prometem conti-
nuar o movimento nesta se-
mana. Hoje e amanhã, várias 
equipes do Sindicato dos 
Trabalhadores em Educação 
Pública do Pará (Sintepp) vão 
percorrer as escolas da capi-
tal que ainda não aderiram 
à paralisação e que prome-
teram paralisar nesta se-
gunda-feira. A partir das 8h, 

as equipes do Sintepp irão 
passar em várias escolas de 
Belém e Ananindeua, como 
Paes de Carvalho, Deodoro 
de Mendonça e Orlando Bitar. 
Para quarta-feira, 5, a catego-
ria programa um Ato Público 
com concentração às 9 horas, 
na escadinha, ao lado da Es-
tação das Docas. 

Segundo a coordenadora 
do Sindicato, Maria da Concei-
ção Holanda Oliveira, a greve 
dos professores vem ganhan-

do adesões em todo o Estado. 
Conceição informou também 
que o sindicato ainda não foi 
notificado oficialmente da de-
cisão do Tribunal de Justiça 
do Estado (TJE) que obriga que 
50% dos trabalhadores voltem 
às suas atividades normais. 
“Acreditamos que essa notifi-
cação chegará amanhã [hoje]. 
No entanto, só vamos decidir 
alguma coisa sobre isso na 
assembleia da categoria, que 
será realizada na quarta-feira 

(5)”, disse. Ela avisou ainda 
que o sindicato deverá recor-
rer da decisão judicial.

De acordo com a coorde-
nação do Sintepp, as motiva-
ções que levaram os profes-
sores a cruzarem os braços 
“não são novidades para o 
governo”. Os educadores 
exigem o cumprimento do 
acórdão do Supremo Tribu-
nal Federal, publicado no dia 
24 de agosto, que consiste no 
pagamento integral do Piso 

Salarial Nacional (PSPN). A 
categoria quer o pagamen-
to integral da diferença do 
piso, já que, em setembro, 
receberam apenas 30% des-
sa diferença. Além disso, os 
professores da rede estadual 
de ensino também pedem a 
implantação total do Plano de 
Carreira dos Trabalhadores 
da Educação, que, segundo 
eles, não foi implementado 
completamente e acarretou 
em redução salarial para 

muitos servidores.
A coordenadora do Sinte-

pp questiona ainda a decisão 
judicial que obriga metade 
dos professores a voltarem ao 
serviço. “É engraçado, pois a 
Justiça declara a abusividade 
da nossa greve, mas não obri-
ga o estado a cumprir a deci-
são do Supremo Tribunal. A 
greve está mantida e vamos 
continuar lutando pelos di-
reitos dos educadores”, avisa 
Conceição Holanda. 

Os bancários reivindicam 
reajuste de 12,8%. Esse per-
centual representa, destacam, 
5% de aumento real mais a in-
flação do período. Além disso, 

a categoria quer valorização 
do piso, maior Participação 
nos Lucros e Resultados (PLR), 
abertura de contratações, fim 
da rotatividade, combate ao 

assédio moral, extinção de me-
tas que consideram abusivas, 
mais segurança, igualdade de 
oportunidades e melhoria do 
atendimento aos clientes.

DIÁLOGO

‘Os bancos, que lucraram 
mais de R$ 27,4 bilhões somen-
te no primeiro semestre deste 

Para Correios, decisão do TRT não impede corte de ponto de grevistas

Os Correios (ECT) enten-
dem que a decisão do Tri-
bunal Regional do Trabalho 
(TRT) da 10º Região, que 
proibiu o corte do ponto dos 
grevistas, não vale para to-
do o país. Por meio de nota, 
a estatal alega que a decisão 
vale apenas para Distrito Fe-
deral e Tocantins, as duas 
unidades da Federação que 
integram a 10ª Região. Argu-
menta, ainda, que uma deci-
são de caráter nacional só po-
de sair do Tribunal Superior 
do Trabalho (TST).

A empresa também infor-
ma que não foi notificada de 
qualquer decisão judicial que 
impeça o desconto dos dias 

parados dos grevistas (em 
caráter nacional) e que, atu-
almente, há mais de 20 ações 
judiciais em diferentes esta-
dos com decisões divergentes 
sobre o desconto. ‘Nas locali-
dades em que a decisão é des-
favorável à empresa, a ECT 
está providenciando recur-
so para reverter a situação’, 
diz trecho da nota.

De acordo com os Correios, 
no Rio de Janeiro e em São 
Paulo - cidades que reúnem o 
maior efetivo da empresa - o 
não pagamento dos dias pa-
rados está mantido por deci-
são judicial. ‘A decisão desse 
tribunal [TRT da 10ª Região] 
não pode se sobrepor à de 
outros tribunais que tiveram 
decisões diferentes’.

O argumento dos Correios 

Da Redação e Agência Brasil
BELÉM E BRASÍLIA

Agência Brasil
BRASÍLIA é contestado pelo advogado 

da Federações Nacional dos 
Trabalhadores em Empre-
sas dos Correios e Similares 
(Fentect), Rodrigo Torelly. Ele 
defende que a decisão do de-
sembargador Mário Macedo 
Caron, do TRT da 10ª Região, 
é nacional, uma vez que a 
ação foi proposta pela federa-
ção em nome de toda a catego-
ria, com a autorização dos 35 
sindicatos filiados.

‘Impetramos mandado 
de segurança em nome da 
federação, subsitutindo a 
categoria toda’, disse o ad-
vogado, lembrando que a 
multa que o desembargador 
determinou para o caso de 
descumprimento da decisão 
é relativa à folha nacional de 
pagamentos dos Correios.

Trabalhadores dos Correios terão desconto dos dias parados, afirma a ECT
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