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Sexta 19h  abertura do 6º Congresso dos Bancários

Bancários querem frear
correspondentes bancários

O deputado federal Ricardo
Berzoini (PT-SP) apresentou na ter-
ça-feira, dia 10, no plenário da Câ-
mara dos Deputados, o Projeto de
Decreto Legislativo nº 214/2011
que tem por objetivo revogar as
recentes resoluções do Banco Cen-
tral que tratam da figura do cor-
respondente bancário. A proposta
conta com o apoio da Contraf-CUT
e do movimento sindical bancário.

A decisão do Banco Central é um
prato cheio para as instituições fi-
nanceiras, que aproveitam o apoio
para empurrar os clientes das agên-
cias e transferir as responsabilida-

des para outras empresas.
Os correspondentes bancários

tornam-se mão-de-obra barata
para as organizações. Estes esta-
belecimentos desempenham a mes-
ma função dos bancos, no entanto,
os funcionários não são reconheci-
dos como bancários, nem são re-
munerados como tal.

A ampliação das funções dos cor-
respondentes beneficia apenas os
bancos e prejudica, ainda mais,
população e trabalhadores que so-
frem com um serviço prestado de
forma precária e que coloca em ris-
co os dados sigilosos dos clientes.

Contraf retoma nego-
ciação permanente com a
Caixa nesta quarta

Uma nova rodada da mesa de
negociação permanente entre a
Contraf-CUT, federações e sindica-
tos com a Caixa Econômica Fede-
ral será realizada nesta quarta-fei-
ra, 18 de maio, às 15h, em Brasília.
Na pauta estarão temas como PCS
(Plano de Cargos e Salários), PSI
(Processo Seletivo Interno) e pen-
dências do PFG (Plano de Funções
Gratificadas ).

Itaú demite por diferen-
ça no caixa e soropositi-
vo em tratamento

Duas demissões recentes em
agências do Itaú Unibanco estão
gerando revolta entre os trabalha-
dores. A primeira está ligada à di-
ferença no fechamento de um cai-
xa e, a segunda, a um funcionário
soropositivo. Matéria no site
www.bancariosms.com.br

O 6º Congresso dos Bancários
será nesta sexta e sábado

Tudo pronto para a realização do
6º Congresso dos Bancários de Dou-
rados e Região-MS. A abertura será
na sexta-feira, 20/5 às 19h, no au-
ditório da OAB-Dourados, com a
palestra “Conjuntura Política, Eco-
nômica e Social” proferida por
Roberto Von Der Osten, secretário
de finanças da Contraf-CUT.

O secretário de formação sindi-
cal do Seeb-Dourados e coordena-
dor do 6º Congresso, Laudelino
Vieira, lembra mais uma vez que
“a palestra de abertura é
direcionada a todos os bancários e
a população em geral, portanto gos-
taríamos de ver o maior número
possível de bancários e familiares
na abertura do congresso, já que o
palestrante tem alto grau de conhe-
cimento e o tema é de interesse de
todos os trabalhadores”.

No sábado o Congresso prosse-
gue durante todo o dia, com início
às 7h30m, no auditório do Sindi-
cato, a Rua Olinda Pires de
Almeida, 2450, em Dourados, des-
ta feita restrito apenas aos delega-
dos eleitos nos seus respectivos lo-
cais de trabalho.

As palestras do sábado são: “Re-
alidade, perspectivas e organiza-
ção dos trabalhadores do ramo fi-
nanceiro”, com o palestrante
Roberto Von Der Ostem e “Saúde
do Trabalhador”, com a palestrante
Glória Eunice, bancária aposenta-
da e ex-diretora do Seeb-Dourados.

Dentre os assuntos a serem de-
batidos no 6º Congresso destaca-
mos a terceirização, saúde e ambi-
ente de trabalho, estatuto e
sustentabilidade financeira e, ain-
da, sindicato e sociedade.

País cria 880 mil em-
pregos formais até abril

O Brasil continua a bater recor-
de em geração de emprego. Entre
janeiro e abril foram abertos
880.717 mil postos de trabalho no
país, aumento de 2,45% em rela-
ção ao mesmo período do ano pas-
sado.

Nos últimos 12 meses, foram cri-
adas mais de 2,2 milhões de va-
gas. Os dados são do Caged (ca-
dastro Geral de Empregados e De-
sempregados) do Ministério do Tra-
balho.

Pesquisa quer saber prioridade
na Campanha Salarial 2011

A Contraf-CUT enviou, para os
sindicatos e federações, consulta
aos trabalhadores sobre a Campa-
nha Nacional dos Bancários 2011.
A exemplo dos últimos anos, esse
levantamento visa apurar as prio-
ridades da categoria e orientará os
debates nas conferências regionais
e nacional, que definirão a minuta

de reivindicações e a estratégia
para a campanha deste ano.

A partir da próxima semana o
Sindicato dos Bancários de Doura-
dos e Região percorrerá toda a sua
base sindical com a pesquisa, para
que os bancários da nossa região
mais uma vez ajudem a construir
a pauta da Campanha 2011.

Contraf discute condi-
ções de trabalho com
Santander no dia 23/5

A Contraf-CUT, federações e sin-
dicatos voltam a realizar uma reu-
nião específica com o Santander
para discutir as condições de tra-
balho no dia 23/5, às 14h, em São
Paulo. A negociação dará continui-
dade aos temas debatidos no dia
29/3, sobretudo o caos provocado
na vida de bancários e clientes pela
mal conduzida integração
tecnológica do Real no Santander.




