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Protesto contra a Caixa hoje
A situação nas unidades da Cai-

xa em todo o país deixa muito a
desejar. A rotina nas agências é
estressante, com muito trabalho e
a realização de horas extras sem o
devido pagamento. Diante da si-
tuação, os bancários promovem o
Dia Nacional de Luta contra a
Extrapolação da Jornada e do Tra-
balho Gratuito, nesta quarta-feira
(04/04).

Em Dourados, o Sindicato per-
corre todas as agências com
panfletagem chamando a atenção
dos funcionários para reagirem a

essa postura da empresa. O objeti-
vo é combater questões como frau-
des e trabalho gratuito.

O bancário deve marcar correta-
mente o ponto no Sipon (Sistema
Ponto Eletrônico) para assegurar o
pagamento integral das horas efe-
tivamente trabalhadas.

O Sindicato alerta que, caso o
trabalhador seja pressionado a
extrapolar o horário de trabalho
sem o devido pagamento, deve de-
nunciar. A jornada de seis horas di-
ária foi conquistada com muita luta,
depois da greve de 1985.

Contraf-CUT discute
terceirização em audiên-
cia no Senado hoje

A Comissão de Direitos Huma-
nos e Legislação Participativa do
Senado, presidida por Paulo Paim
(PT/RS), realiza hoje (4/4) audiên-
cia pública para debater a
terceirização do trabalho no país.

Miguel Pereira, secretário de
Organização do Ramo Financeiro
da Contraf-CUT e membro do Gru-
po de Terceirização da CUT Naci-
onal, será um dos debatedores.

Além de precarizar os direitos
dos trabalhadores, a terceirização
tem enorme impacto social, uma
vez que reduz salários e o
terceirizado é discriminado em
todos os espaços da empresa e na
sociedade. É um golpe contra o
emprego decente, contra a CLT e
contra a organização dos trabalha-
dores.

Contraf-CUT tem nova diretoria
Após debater conjuntura nacio-

nal e internacional e as perspecti-
vas para a luta dos bancários, os
316 delegados eleitos em todo o
país para participar do 3º Congres-
so da Contraf-CUT, entre eles Raul
Verão do Sindicato de Dourados e
Região, elegeram por unanimida-
de a nova diretoria da entidade
para o triênio 2012-2015.

A eleição ocorreu no domingo 1º
de abril e manteve à frente da Con-
federação dos Trabalhadores do
Ramo Financeiro, o atual presiden-
te Carlos Cordeiro, bancário do

Itaú. “O 3º Congresso mostrou uni-
dade muito grande tanto entre os
sindicatos quanto entre as forças po-
líticas e, desta forma, a nova dire-
ção eleita é o resultado desse pro-
cesso”, afirmou Carlos Cordeiro.

Para o presidente do Sindicato,
Raul Verão, “A diretoria eleita é
plural, representativa de todos os
bancários do país e, o mais impor-
tante, construída através do diálo-
go”.

Todas as resoluções do congres-
so, bem como a diretoria completa
você confere no site do sindicato.

Negociação no Santander
A Contraf-CUT, federações e

sindicatos retomaram nesta terça
(3/4) o Comitê de Relações Traba-
lhistas do Santander, em São Pau-
lo, e cobraram o atendimento de
uma série de reivindicações, como
a redução das altas taxas de juros
e a isenção de tarifas para funcio-
nários e aposentados do banco. Ou-
tra cobrança foi a manutenção do
plano de saúde para todos os apo-
sentados e a volta do auxílio-aca-
demia para todos.

Matéria completa no site.

Futebol Suíço sem rodada
A quarta rodada do 25º Campe-

onato dos Bancários de Futebol
Suíço, deste final de semana foi
adiada a pedido das equipes, em
virtude do feriado prolongado. A
competição prossegue no sábado,
14 de maio, conforme a tabela.

A equipe do Itaú/CEF segue na
liderança com 7 pontos, junto com

o Bradesco(A), também com 7 pon-
tos mas com um gol a menos de
saldo. Em terceiro aparece o
Santander, também empatada com
3 pontos com o Bradesco de Rio
Brilhante, que fica em quarto no
saldo de gols. O Bradesco(B) segu-
ra a lanterna sem conquistar ne-
nhum ponto até o momento.

HSBC tem novo presidente
O HSBC Brasil tem novo presi-

dente. O executivo André Brandão,
há 13 anos no banco, assume no
lugar de Conrado Engel, que saiu
para assumir a vice-presidência do
Santander.

Os trabalhadores vão aproveitar
o momento de mudanças para exi-
gir que a nova gestão do banco in-
glês também inaugure outra fase
na relação da empresa com os ban-
cários e que reivindicações antigas

sejam atendidas o mais rápido pos-
sível.

A principal delas é o não des-
conto dos programas próprios da
PLR da categoria, valorizando os
trabalhadores das agências e cen-
tros administrativos. Os bancários
querem também o fim do assédio
moral, das metas e das demissões.

Atualmente, os funcionários tra-
balham com o medo constante do
desligamento e do assédio.

Sindicato apoia Chapa 1
Eleições na Cassi

A Cassi é um dos maiores pa-
trimônios dos funcionários do BB,
sendo responsável pelo atendi-
mento à saúde dos bancários da
ativa e aposentados em todo o
país. Até 13 de abril acontece o
processo eleitoral para definir os
novos integrantes dos conselhos
Deliberativo e Fiscal e da Direto-
ria de Plano de Saúde e Relacio-
namento com Clientes para a ges-
tão 2012/16.

O Sindicato apoia a Chapa 1 -
Cuidando da Cassi, encabeçada
por Mirian Fochi, candidata à di-
retoria do plano de saúde.




