BANCARINHO

561 23/03/11
ANO XII
FETEC/CN-CONTRAF-CUT
Informativo do Sindicato dos Bancários de Dourados e Região-MS - www.bancariosms.com.br

Assembléia nesta quinta às 18h

Local: Sede do Sindicato à Rua Olinda Pires de Almeida 2450 - Dourados
PAUTA: Eleição de delegados para representarem os bancários de
Dourados e Região no 8º Congresso Ordinário da FETEC-CN/CUT
Federação dos Trabalhadores em Empresas de Crédito do Centro Norte,
nos dias 15, 16 e 17 de abril de 2011, na cidade de Cuiabá-MT.
O 8º Congresso da Fetec-CN/CUT,
contará com a participação de 151
delegados, sendo 100 eleitos em assembléias nos Sindicatos filiados,
11 observadores e 25 delegados
natos que são bancários componentes das Diretorias Executivas da
Fetec-CN, Contraf-CUT e CUTs Estadual e Nacional. Deste total, o
Sindicato de Dourados têm direito
a 5 delegados, mais 1 delegado
nato, no caso o Diretor Janes
Estigarribia que é membro da Di-

retoria Executiva da Fetec-CN,
além de um observador.
A participação da categoria na
Assembléia e no Congresso é de
suma importância, pois a Fetec-CN
é uma instância superior que dá
suporte e orientação política para
a atuação dos Sindicatos filiados.
Todo bancário ou bancária sindicalizado(a) pode participar da Assembléia e, sendo eleito delegado(a), participar também do Congresso da Federação.

COE-Bradesco reforça
luta por PCCS justo e
valorização dos funcionários

Dirigentes sindicais do Bradesco
de todo o país, entre eles Joacir
Rodrigues do Sindicato de Dourados, representando a Fetec-CN/CUT,
estiveram reunidos na quinta e
sexta-feira, 17 e 18, em São Paulo, para reunião ampliada da Comissão de Organização dos Empregados (COE) do Bradesco, órgão da
Contraf-CUT que assessora as negociações com o banco.
Os trabalhadores atualizaram a
minuta de reivindicações a ser
apresentada ao banco e decidiram
pela reedição da Campanha de Valorização dos Funcionários. Mais
detalhes da reunião no site
www.bancariosms.com.br

Contraf-CUT discute condições de trabalho
nas agências com Santander no dia 29/03 Inscrições para auxílioA Contraf-CUT, federações e sindicatos de bancários realizam uma
reunião específica com o Santander
na próxima terça-feira, dia 29, às
14h30, em São Paulo, para discutir
as condições de trabalho nas agências.
Na pauta da reunião estão: Contratação de funcionários; fim das
metas individuais; fim das metas
para caixas; fim das metas para os
funcionários da área operacional;
fim das reuniões diárias para cobrança de metas nas agências; venda responsável de produtos financeiros; fim do desvio de função (coordenadores fazendo trabalho de
caixa); fim do acordo de compensação de horas extras; realocação
dos funcionários no fechamento de

Vigilantes aprovam acordo

Em assembléia na noite de ontem na sede de seu Sindicato os
vigilantes de Dourados e Região
aprovaram a contraproposta patronal de reajuste salarial de 8 %. Essa
proposta só saiu depois de muita
negociação e mobilização da categoria, que neste ano mostrou-se
mobilizada e pronta para uma greve geral caso as negociações não
avançassem. Naviraí e Campo
Grande também aprovaram.

centros operacionais.
O Sindicato dos Bancários de
Dourados e Região está enviando
à Comissão de Organização dos
Empregados (COE) do Santander,
para ser discutida nessa reunião,
cópia do relatório da fiscalização
feita nos meses de janeiro e fevereiro de 2011, nas duas agências
do banco em Dourados, pelo Ministério do Trabalho e Emprego, a
pedido do Sindicato, que gerou 6
autos de infrações por descumprimento as Leis Trabalhistas.
Além dessa, o Sindicato dos Bancários de Dourados e Região está
tomando outras medidas a nível local para conter a exploração recorrente do Santander a seus funcionários.

educação do Itaú Unibanco estão abertas

As inscrições para o programa de
auxílio-educação do Itaú Unibanco
em 2011 começaram na sexta-feira, 18, e vão até o dia 26 de abril.
No total, estão garantidas 4 mil
bolsas, sendo 3,5 mil para os funcionários do banco e 500 para os
trabalhadores das demais empresas da holding.
A bolsa tem valor de até 70%
do valor da mensalidade, limitado
ao máximo de R$ 320. Os bancários contemplados receberão um
máximo de 11 parcelas, retroativas a fevereiro. Veja os critérios
para se inscrever no site
www.bancariosms.com.br

Chapa 2 apoiada pelo SEEB Dourados
vence eleições do SEEB Campo Grande
A Chapa 2 “Unidade Bancária”, de oposição a atual diretoria
e encabeçada pela companheira
Iaci Terezinha Rodrigues Azomar,
funcionária do Banco do Brasil, venceu o pleito eleitoral na disputa
pelo comando do Sindicato dos
Bancários de Campo Grande e Re-

gião, obtendo 802 votos contra 711
da Chapa 1.
A Eleição ocorreu na quinta e
sexta-feira, 17 e 18 de março de
2011 e contou com o apoio dos
bancários de Dourados e Região.
Mais detalhes no Jornal Bancário,
edição de março.

6º Congresso dos Bancários de Dourados e Região será em Maio

