
BANCARINHO
557  23/02/11       ANO XII     FETEC/CN-CONTRAF-CUT

Mais notícias no site: www.bancariosms.com.br

BANCARINHO
Informativo do Sindicato dos Bancários de Dourados e Região-MS

Reunião Ordinária da Fetec-CUT/CN
será em Dourados pela primeira vez

A Reunião Ordinária da Fede-
ração dos Trabalhadores em Empre-
sas de Crédito do Centro Norte
(Fetec-CUT/CN), será nesta segun-
da e terça-feira, 28/2 e 01/3, na ci-
dade de Dourados. A mesma é
estatutária e acontece duas vezes
por ano, uma no início e outra no
final, esta, que é a primeira do ano
têm como objetivos de traçar as
metas para o ano e dar encaminha-
mentos as demandas dos sindica-
tos filiados.

Participam da reunião os mem-
bros da Diretoria Executiva da
Fetec-CUT/CN e específicamente
nesta os presidentes dos sindica-
tos filiados. No caso de Dourados o
representante na Executiva da Fe-
deração, que é composta por 15

(quinze) membros, é o companhei-
ro Janes Estigarribia que ocupa o
cargo de Secretario de Organiza-
ção do Ramo Financeiro.

A Fetec-CUT/CN, têm sede em
Cuiabá no Mato Grosso e Sub-sede
em Brasília Distrito Federal, e têm
como sindicatos filiados além de
Dourados e Região-MS, Brasília e
Cuiabá, os sindicatos dos Estados
do Acre, Rondônia, Roraima, Para
e Amapá e dos municípios de
Rondonópolis-MT e Barra das Gar-
ças e Região-MT.

Está será a primeira vez que a
reunião acontece fora do eixo
Cuiabá/Brasília, o que demonstra
a credibilidade que possuí os ban-
cários de Dourados e Região frente
a sua Federação.

Só promessas na
negociação com o BB

Empregados e a direção do Ban-
co do Brasil se reuniram na sexta-
feira, 18/2, em Brasília, para de-
bater pendências. Plano de Cargos
e Remunerações (PCR), respeito à
jornada de seis horas, assédio mo-
ral e Previ foram os principais pon-
tos em discussão.

No encontro, os funcionários de-
nunciaram o assédio moral coleti-
vo com o novo sistema de
gerenciamento de serviços
implementado nos CSO e cobraram
a assinatura do acordo sobre o
tema, a implantação da carreira de
mérito e a mudança no Estatuto
para incluir um funcionário no Con-
selho de Administração.

Além disso, apresentaram pro-
postas para negociação de revisão
do Plano Previ Futuro e reivindi-
caram a retomada da mesa de ne-
gociação do plano 1. Os represen-
tantes do banco se comprometeram
em atender as reivindicações dos
empregados.

Retomada das negociações com a
Caixa será no dia 1º de março

A retomada das negociações per-
manentes entre a Contraf-CUT e a
direção da Caixa, será no dia o dia
1º de março. A reunião será reali-
zada em Brasília, às 14h30. É o
mesmo dia em que a Caixa deposi-
tará a PLR dos empregados.

Na pauta das negociações per-
manentes estão as pendências do
Plano de Funções Gratificadas
(PFG), o processo de avaliação por
merecimento no âmbito do Plano
de Cargos e Salários (PCS) e ques-
tões relativas à Comissão de Con-

ciliação Voluntária (CCV).
“A retomada das negociações

permanentes é importante porque
precisamos solucionar esses diver-
sos assuntos que estão pendentes
antes da campanha nacional deste
ano e também porque achamos ne-
cessário valorizar esse fórum de
discussão”, afirma Jair Pedro
Ferreira, coordenador da Comissão
Executiva dos Empregados da Cai-
xa (CEE Caixa), que assessora a
Contraf-CUT nas negociações.

Reunião do GT Saúde Caixa
hoje e amanhã em São Paulo

Acontece nesta quarta e quinta-
feira, em São Paulo, a primeira reu-
nião do ano do GT Saúde Caixa,
grupo de trabalho formado por re-
presentantes dos empregados e da
Caixa, que tem como função deba-
ter as questões sobre o plano. 

O GT vai retomar as discussões
iniciadas em 2010, cobrar da Cai-

xa o compromisso de que norma-
tivos criados ou alterados por meio
de negociação não sejam alterados
modificados pelo banco, além de
debater temas como a instalação
dos comitês de prevenção a confli-
tos no ambiente de trabalho, os
normativo RH 025 e 052, o Saúde
Caixa, entre outras coisas.

Itaú tem lucro
recorde de R$ 13,3 bi

Recorde sobre recorde. Assim
tem sido a divulgação dos balan-
ços dos maiores bancos brasileiros.
Ontem foi a vez do Itaú Unibanco
anunciar o lucrou, de R$ 13,3 bi-
lhões ano passado, o que represen-
ta crescimento de 24,1% em rela-
ção a 2009. A maior lucratividade
da história dos bancos no país.

A expectativa agora é que o Itaú
aplique parte desse montante em
melhoria nas condições de traba-
lho dos funcionários e no atendi-
mento aos clientes, principais res-
ponsáveis pelos ganhos fantásticos.

Os bancários devem ficar aten-
tos também para o pagamento da
segunda parcela da PLR (Participa-
ção nos Lucros e Resultados), que
deve sair no dia 1º de março.




