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Belém do Pará é palco do FSM 2009
O Brasil voltou a ser palco do maior
encontro da sociedade civil e
movimentos sociais do planeta, do dia
27, Belém, capital do Pará, é palco da
nona edição do Fórum Social Mundial
onde mais de 120 mil pessoas
participam do evento, de acordo com
a organização. Os investimentos na
cidade para a reunião devem chegar a
mais de R$ 100 milhões.
Realizado em Porto Alegre em 2001,
2002, 2003 e 2005, o FSM passou pela
Índia, em 2004, pela Venezuela, em
2006, pelo Quênia, em 2007, e no
último ano não teve um epicentro, com

a realização de eventos simultâneos em
82 países.
Ontem, uma caminhada abriu o
Fórum Social Mundial, que termina no
domingo. Mais de 100 mil pessoas, de
mais de 150 países, marcharam ao
longo de quatro quilômetros e
protestaram contra a política bélica de
Israel. Uma bandeira palestina com
mais de três metros foi aberta durante
a passeata, em referência aos ataques à
Faixa de Gaza.
Após a caminhada, teve show
cultural de diversas etnias indígenas da
América Latina.

Santander e Real unificam operações nas
redes de agências a partir de março
A partir de março, os clientes do
Santander e do Real poderão
consultar saldos e extratos, sacar e
realizar diversos pagamentos nas
redes de agências dos dois bancos,
quando ocorerrá a integração dos
2.666 pontos de atendimento do
Santander e dos 3.861 do Real.
No total, haverá 18 mil caixas
eletrônicos disponíveis, inclusive
para as 500 mil empresas clientes.
O processo começou em outubro
e está sendo testado em 18 pontos
de atendimento em São Paulo. A
integração das marcas está prevista
para acontecer só em 2011.
Enquanto a fusão avança em
relação à integração dos sistemas
dos dois bancos, a construção de
alternativas para abrir vagas e evitar
demissões ainda segue emperrada.
A nova rodada de negociação que
ocorreria nesta quinta-feira, dia 29,
foi adiada pelo banco.

Os funcionários do Santander e Real
aguardam proposta concreta para uma
licença remunerada pré-aposentadoria,
incentivos para quem já reúne
condições de aposentadoria e ajuda
para transferência de funcionários
interessados em trabalhar em outros
municípios e estados.
Os trabalhadores exigem
contrapartidas sociais do Santander
Brasil, como forma de compensar os
efeitos no emprego. O banco
reduzirá custos e aumentará os
ganhos. Os bancários não podem sair
perdendo.
Por outro lado, o Santander
confirmou que negocia a compra da
participação da japonesa Tokio
Marine na antiga seguradora do
Real. O mercado estima o negócio
em mais de R$ 1,2 bilhão. Em abril
de 2005, o ABN vendeu 100% da
Real Seguros e 50% da Real Vida e
Previdência por R$ 897 milhões.

Todas as quintas-feiras a partir das 19h, tem Futebol para os bancários no Campo do Sindicato e no
sábado a partir das 17h, tem sauna e o Bar do
Cabeça, com porções e muito mais. Participe!!!

Juro bancário ainda é
alto e chega a 43,2%
ao ano
O sistema financeiro brasileiro
continua negligenciando a crise
financeira internacional, que tem
provocado retração de mercado e
desemprego em todo o mundo. A
taxa média de juros bancários
terminou 2008 em 43,2% ao ano,
9,4% superior ao ano anterior. O
percentual corresponde à média das
taxas cobradas em operações
prefixadas, pós-fixadas e flutuantes,
com pessoas físicas e jurídicas.
Em relação somente às operações
prefixadas, a taxa registrou declínio
de 0,9 ponto percentual, ficando em
52,9% no fechamento de 2008. A
taxa média, para pessoa jurídica, teve
queda de 0,6 ponto percentual,
encerrando 2008 em 30,7%. Para
pessoa física, os juros diminuíram 0,2
ponto percentual e ficaram na casa
dos 58% ao ano.
Outra taxa que apresentou queda
foi a de captação, que, com redução
de 1,2 ponto percentual, ficando em
12,6%. O spread, ao contrário, subiu
0,5 ponto percentual, passando de
30,1%, em novembro, para 30,6%.

Ato pela PAZ
Mais de 5 mil pessoas realizaram
no início da tarde de domingo, dia
11, em São Paulo, uma
manifestação contra as ações
militares de Israel na Faixa de Gaza.
A Marcha Contra o Massacre de
Israel (foto) partiu do vão livre do
Museu de Arte de São Paulo (Masp),
na Avenida Paulista, e terminou no
Obelisco do Parque do Ibirapuera.
O ato contou com o apoio de
cerca de 100 entidades brasileiras,
dentre elas a Central Única dos
Trabalhadores (CUT) e Bancários de
diversas regiões do país.

