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Empossada nova direção
nacional da Contraf
para triênio 2012-2015

Foi empossada no último sába-
do (14/4), às 10h, a nova direção
nacional da Contraf-CUT para o
triênio 2012-2015, eleita por una-
nimidade no 3º Congresso reali-
zado de 30 de março a 1ºde abril,
em Guarulhos (SP), com a partici-
pação de 316 delegados e delega-
das de sindicatos e federações
filiadas de todo Brasil. A nova di-
retoria é liderada pelo presidente
reeleito Carlos Cordeiro.

Sindicato denuncia Bradesco no
MPT por práticas anti-sindicais

O sindicato protocolizou nesta
terça (17/4), no Ministério Público
do Trabalho (MPT), denúncia sobre
as violações das disposições cons-
titucionais do Art. 8º, inc. V,  que
vem ocorrendo sistematicamente
na agência centro do Bradesco em
Dourados, caracterizando-se práti-
cas anti-sindicais.

Em reunião com o Procurador do
Trabalho, Dr. Jeferson Pereira, os
diretores do sindicato, Carlos Lon-
go, vice-presidente e José Carlos,
diretor jurídico e o diretor da Fetec-
CUT/CN, Walter Teruo Ogima, além
da entrega de um relatório de tudo

o que está acontecendo, detalha-
ram, ainda, a prática anti-sindical
do banco nesta agência.

O procurador se comprometeu a
apurar as denúncias e tomar as me-
didas cabíveis para coibir a prática
e garantir a liberdade sindical, ga-
rantida na Constituição Brasileira.
Vale lembrar que a direção do sin-
dicato antes de fazer a denúncia,
cobrou pessoalmente providências
ao Gerente Regional do Bradesco
no MS em duas ocasiões. Embora o
mesmo se comprometesse, não
houve respostas até o momento.

Matéria completa no site.

Chapa apoiada pelo Sin-
dicato vence eleição na
Cassi, com 31.026 votos

A Chapa 1 - Cuidando da Cassi,
apoiada pelo Sindicato dos Ban-
cários de Dourados, pela Contraf-
CUT e pela Fetec-CUT/CN, venceu
a eleição para a Caixa de Assis-
tência dos Funcionários do Banco
do Brasil, realizada de 2 a 13 de
abril. Encabeçada por Mirian
Fochi, a Chapa 1 obteve 35,1% dos
votos válidos, contra 25,2% da
Chapa 5 - Uma nova Cassi e
22,9% da Chapa 3 - Responsabi-
lidade e Experiência.

Bancos serão julgados hoje
Os bancos sentam à mesa dos

réus em julgamento a ser realiza-
do nesta quarta-feira (18/04) por
descumprimento da lei de seguran-
ça. No total, 89 processos serão
analisados pela Polícia Federal,
durante a reunião da Comissão
Consultiva para Assuntos de Segu-
rança Privada, do Ministério da
Justiça.

 Também serão votados 556 pro-

cessos que envolvem empresas de
vigilância, transportes de valores
e centros de formação de vigilan-
tes. Os processos foram abertos
pelas delegacias de segurança pri-
vada (Delesp) nos Estados contra
agências e postos de atendimento
bancário pelo descumprimento da
lei federal nº 7.102/83 e das nor-
mas de segurança da Polícia Fede-
ral.

Bradesco financia encontro de juízes
O Bradesco dá boa vida para

muita gente, menos para os funci-
onários e clientes. O banco recen-
temente pagou boa parte das des-
pesas de juízes, durante o 91º En-
contro do Colégio Permanente de
Presidentes de Tribunais de Justi-
ça, realizado em um hotel de luxo

de Manaus.
 Na programação, além de pales-

tras e reuniões, eventos sociais e
turismo, como um passeio em iate
pelo Rio Negro e “city tour” pela
capital do Amazonas, incluindo uma
visita à fábrica de relógios, para os
acompanhantes dos magistrados.

Luta contra PLs de Mabel e Santiago
O Seminário Acadêmico sobre

Terceirização, realizado pelo Fórum
Nacional Permanente em Defesa
dos Trabalhadores Ameaçados pela
Terceirização, encerrou-se na sex-
ta-feira (13/04) com proposições
para a luta contra o processo de
precarização das relações de traba-
lho.

Entre as propostas aprovadas
estão a reafirmação do manifesto
lançado pelo Fórum, que se con-
trapõe ao PL 4330 do deputado e
empresário Sandro Mabel (PMDB-

GO) e ao substitutivo apresentado
pelo deputado Roberto Santiago
(PSD-SP) . Que se aprovados, re-
sultarão na maior reforma traba-
lhista precarizadora do país. E ain-
da a pressão sobre os deputados
federais para que não votem a fa-
vor dos projetos.

Entre as proposições estão ma-
nifestação em Brasília, seminário
na Comissão de Constituição e Jus-
tiça e de Cidadania (CCJC) da Câ-
mara, onde tramita o substitutivo
de Santiago e Dia Nacional de Luta.

Caixa assina aditivo
sobre 7ª e 8ª horas

Os empregados da Caixa assi-
naram, na quinta-feira (12/04), um
termo aditivo ao Acordo Coletivo
de 2011/2012, que amplia o pú-
blico alvo da CCV. Agora, a Co-
missão de Conciliação Voluntária
passa a ser admitida também para
questões relacionadas às 7ª e 8ª
horas dos ocupantes dos cargos
em comissão de natureza técnica.

Suiço agora só no dia 05
O Campeonato de Futebol Suiço

dos Bancários vai dar uma parada
de duas semanas, não tendo ro-
dada neste e no próximo final de
semana. A rodada deste sábado
foi adiada a pedido das equipes,
em virtude do feriado e na próxi-
ma sexta e sábado toda a direto-
ria do sindicato participa de cur-
so de formação sindical. Todos os
detalhes do campeonato no site.




