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Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro

Assembleia vai escolher delegados PDE é preparação
para privatizar CEF
para congresso da Contraf-CUT
Os bancários de Dourados e
região-MS estão sendo convocados
para uma assembléia no dia 28 de
fevereiro, a partir das 18 horas, na
sede do Sindicato dos Bancários na
Rua Olinda Pires de Almeida 2450.
A assembléia que vai escolher um
delegado para o 5º Congresso da
Contraf-CUT (Confederação Nacional
d o s Tr a b a l h a d o r e s d o R a m o
Financeiro) que ocorrerá nos dias 6,7
e 8 de abril em São Paulo.
Durante o 5º Congresso a pauta
principal será a eleição da diretoria
executiva nacional, conselho scal e
conselho diretivo, de nição da linha
política e organizativa e reforma
estatutária, entre outros assuntos
será eleito a nova direção da

entidade.
A Confederação Nacional dos
Trabalhadores do Ramo Financeiro,
fundada no dia 26 de janeiro de 2006, em
Curitiba (PR), possui doze anos de muitas
lutas e conquistas. Com muita mobilização,
a entidade ampliou o espaço de ação da
ex tinta Confederação Nacional dos
Bancários (CNB/CUT ) e do antigo
Departamento Nacional dos Bancários
(DNB/CUT), assumindo a representação
dos trabalhadores do ramo nanceiro.
A Contraf/CUT coordena o Comando
Nacional dos Bancários, que representa
mais de 90% de todos os funcionários de
bancos públicos e privados do Brasil. A
entidade é também referência
internacional para os trabalhadores de
todo mundo.

Sindicato prepara evento para
comemorar o Dia da Mulher

Vidas heroicas, relatos
surpreendentes, histórias
inimagináveis constroem a vida de
todas as mulheres do mundo e assim
o Dia Internacional da Mulher (08 de
março) será lembrado com
atividades em diversas regiões do
país.
Em Dourados o Movimento de
Mulheres vem se reunindo para a
construção de um ato que começa no

dia 7/3 e terminará no dia 8 de Março e terá
como o objetivo de lutar contra o racismo, o
machismo; contra as violências diversas;
contra as reformas e pelos direitos sociais.
E para celebrar essa data o Sindicato dos
Bancários prepara um evento que será na
sex ta-feira, 9 de março, quando as
bancárias terão um encontro com Happy
Hour, música, bate-papo, roda de conversa
e vários brindes para as bancárias que se
zerem presentes na atividade.

PLR do Itáu e BB em março
Depois do anúncio de lucro recorde de R$ 11 bilhões em 2017, dia (22/02), o
Banco do Brasil vai pagar a PLR (Participação nos Lucros e Resultados) dos
funcionários no dia 12 de março. O benefício é uma importante conquista dos
bancários, resultado do poder de mobilização de toda categoria.
Itaú paga nesta quinta-feira 1/3 e os demais bancos privados já pagaram a
PLR. Os valores que serão recebidos seguirá o acordo coletivo do banco, que
incide sobre o lucro líquido obtido último semestre. Na Caixa Econômica, até
agora o banco ainda não informou quando vai fazer o pagamento.

O novo programa de
desligamento da Caixa, anunciado
na última quinta-feira (22), prepara
terreno para a privatização do
banco. A medida enfraquece a Caixa,
essencial para o desenvolvimento
do país, e favorece as empresas
privadas.
A intenção, segundo o banco, é
atingir 2.964 funcionários, sem a
reposição das vagas. A decisão de
não contratar agrava o cenário nas
agências, que têm empregados
extremamente sobrecarregados e
clientes com atendimento
comprometido.
De janeiro a setembro do ano
passado, o banco teve lucro líquido
de R$ 6,2 bilhões, crescimento de
84,5% em comparação a igual
período de 2016. Nesse intervalo,
foram cortados 7.315 postos de
trabalho, para 87.779.
A agenda neoliberal, que
defende o estado mínimo, aumenta
a crise e a desigualdade. Sem
empresa pública forte, o governo
não tem como investir em projetos
importantes para o crescimento do
país, a nal, não interessa ao grande
capital direcionar recursos para
infraestrutura ou programas de
inclusão social. A lógica é outra, do
lucro.
Embora o governo esteja
reduzido o papel social, a Caixa é
líder do segmento de habitação,
responsável por 68,7% dos créditos
concedidos no país. Também gere
programas como o Bolsa Família.

