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Assembleia e pré-congresso da
Fetec-CN/CUT em Belém-PA

Teve início ontem e prossegue
hoje em Belém(PA), com as parti-
cipações dos diretores, Raul Verão,
Carlos Longo, Walter Teruo e
Laudelino Vieira, do Seeb-Doura-
dos e Região,  a Assembleia Geral
da Federação dos Trabalhadores em
Empresas de Crédito do Centro
Norte (Fetec-CN/CUT), na pauta,
apreciação do balanço financeiro e
contas do exercício 2011, além de
outros assuntos de interesse da ca-
tegoria bancária.

Na sequência da programação a
federação promove, na quinta-fei-

ra, um pré-congresso, evento que
integra uma programação nacional
a fim de fortalecer a participação,
democratizar o debate e ampliar os
conhecimentos acumulados pelos
delegados e delegadas sobre os te-
mas que serão abordados no 3º Con-
gresso da Contraf-CUT que aconte-
cerá nos dias 30 e 31 de março e 1º
de abril, em Guarulhos (SP), que
vai discutir a Conjuntura Nacional,
Balanço da Gestão e as Estratégias
da Contraf-CUT para o próximo
mandato, além de e eleger a nova
direção da confederação.

TST manda BB nomear
concursados

A Segunda Turma do Tribunal
Superior do Trabalho deu provi-
mento a recurso do Ministério Pú-
blico do Trabalho da 9ª Região
(PR) e determinou que o Banco do
Brasil nomeie os candidatos apro-
vados em concurso público reali-
zado em 2003 para o cargo de es-
criturário que obtiveram classifi-
cação correspondente ao número
total de vagas ocupadas, em São
José dos Pinhais, por empregados
terceirizados.

Matéria completa no site do sin-
dicato, com data de ontem.
Em debate, o superávit
do Saúde Caixa

O Movimento Sindical volta a
discutir, nesta quinta e sexta-fei-
ra (15 e 16/03), em Brasília, o su-
perávit do Saúde Caixa. A expec-
tativa é de que, desta vez, seja
encontrada uma solução apropri-
ada para a destinação do superá-
vit, de maneira que sejam aplica-
dos na melhoria do atendimento
aos usuários do convênio. Mais
detalhes no site do sindicato.

Sindicatos protestam e cobram
fim das demissões no Itaú

Os Sindicatos de Dourados e
Campo Grande, realizaram na ma-
nhã desta segunda-feira (12/03),
atos conjuntos denunciando e re-
pudiando as demissões em massa
que o Itaú tem buscado, como for-
ma para alavancar os seus já ex-
traordinários e exorbitantes lucros,
14,6 bilhões só em 2011. Em Dou-
rados a manifestação aconteceu em
frente à agência Cândido Câmara.

As demissões acontecem em todo

o País. Uma política cruel, desu-
mana, que já cortou quase 5 mil
postos de trabalho de pais e mães
de família. E o banco ainda conti-
nua demitindo, inclusive em Dou-
rados e Campo Grande.

“As manifestações acontecem no
Brasil inteiro e serão intensificadas
caso o banco não mude a postura”,
informou Ronaldo Ferreira, Diretor
de Saúde e Condições de Trabalho
do sindicato e funcionário do Itaú.

Reunião entre centrais e Dilma
A presidenta Dilma Rousseff se

reúne, na manhã desta quarta-fei-
ra (14/03), às 11h, com as centrais
sindicais, no Palácio do Planalto.
Os trabalhadores vão cobrar da
presidenta rapidez nas discussões
de interesses de toda a população
e mostrar que apenas as questões
do empresariado andam rapida-
mente em Brasília.

As centrais cobrarão, ainda, a
participação dos trabalhadores nas
discussões do governo com os em-
presários, além de apresentarem
pauta conjunta onde, entre alguns
pontos, está a discussão sobre o fim
do fator previdenciário e a intro-
dução de uma política de valoriza-
ção dos aposentados, que ganham
acima de um salário mínimo.

Cliente é baleado no Santander
O assalto a um cliente no esta-

cionamento do Banco Santander no
centro da cidade de Dourados,
ocorrido na manhã de segunda-fei-
ra(12/03), onde, além do cliente ter
pedido cerca de R$ 58 mil, ainda
foi baleado, deixa mais evidente a
insegurança a que estão expostos
bancários, clientes e vigilantes.

O diretor de Saúde e Condições

de Trabalho do sindicato, Ronaldo
Ferreira, esteve no banco conver-
sando com os funcionários e refor-
çando aos gestores da agência so-
bre a importância das portas de se-
gurança, para dificultar esse tipo
de ocorrência que pode acontecer
inclusive no interior da mesma,
caso as portas sejam retiradas como
quer a Fenaban.

Jogos Regionais
Os Jogos Regionais realizados

pelo sindicato no último sábado
na cidade de Maracajú acontece-
ram num clima de harmonia e
descontração. Na oportunidade
aconteceu também a abertura do
Campeonato de Futebol Suiço com
o Itaú/Caixa de Dourados derro-
tando o Bradesco Rio Brilhante por
2 a 0. O campeonato prossegue
neste sábado em Dourados. A ta-
bela e regulamento você confere
no site.

Reunião por melhorias
no PCR do Itaú

Finalmente o Itaú marcou ne-
gociação com os trabalhadores. As
discussões acontecem em 26/03.
Na pauta, o PCR, bolsa educação ,
problemas do plano de saúde, re-
muneração, o fim das metas,
melhorias no ambiente de traba-
lho, segurança bancária, saúde,
previdência complementar, igual-
dade de oportunidades e o fim das
demissões imotivadas.




