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FETEC/CN-CONTRAF-CUT

Bancários participam do Congresso Negociações com o
BB avançam na imExtraordinário
da
FETEC-CUT/CN
Os diretores do Sindicato dos
Na pauta das discussões em Brasília plantação do Sesmt,
Bancários de Dourados, eleitos delegados em assembléia no último dia 17/
6 para representarem os bancários,
participam em Brasília da Assembléia
e do Congresso Extraordinários da
Federação dos Trabalhadores em Empresa de Crédito do Centro Norte –
FETEC-CUT/CN, que está acontecendo desde ontem dia 29/6 e vai até
amanhã 01/7.
Os bancários que seguiram viagem
para Brasília na manhã de segundafeira (28/6) são: o presidente do sindicato, Raul Verão, o vice-presidente
Carlos Longo, o diretor suplente Walter
Teruo Ogima, além do diretor regional,
Janes Estigarribia, que também é da
Executiva da FETEC-CUT/CN.

Contraf-CUT retoma
negociação sobre PFG
com a Caixa hoje, 30/6
Nesta quarta-feira, 30 de junho a
Contraf-CUT retoma a negociação permanente com a direção do banco, em Brasília.
O objetivo do encontro é dar prosseguimento aos debates sobre temas como o
Plano de Funções Gratificadas (PFG).
Além disso, serão discutidos a definição
dos critérios de 2009 para as promoções
por merecimento no Plano de Cargos e
Salários (PCS) e o respeito à jornada de
trabalho de seis horas, entre outras questões
pendentes.

está a Campanha Nacional dos Bancários, ocasião em que os delegados de
Dourados apresentarão no Congresso
Extraordinário as propostas da base de
Dourados, tiradas no Encontro
Regional que aconteceu sábado, (26/
6), na sede do Sindicato em Dourados.
As propostas que foram definidas
no encontro de Dourados e Região estão sendo debatidas em conjunto com
as demais propostas dos sindicatos
filiados a FETEC-CUT/CN e sistematizadas para a apresentação na 12ª Conferência Nacional dos Bancários que
acontecerá de 23 a 25/7 no Rio de Janeiro, para compor a Minuta de Reivindicações da categoria a ser apresentada a Fenaban no mês de agosto.

comitê de ética e CCP
A negociação entre a Comissão de
Empresa dos Funcionários do Banco
do Brasil e os representantes do banco avançou na ultima reunião (23/6). A
empresa apresentou o modelo de funcionamento e a nova estrutura para os
Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do
Trabalho (Sesmt) e para a Comissão
de Conciliação Prévia (CCP). Alguns
prazos e definições referentes à implantação dos comitês de ética também foram mostrados.
VEJA MATÉRIA COMPLETA NO
SITE: www.bancáriosms.com.br

Recorde em geração de empregos
O Brasil é o país que mais
deve crescer depois da crise e vai
gerar empregos proporcionalmente. A afirmação foi feita pelo ministro da Fazenda, Guido Mantega, durante a reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social.
Para este ano, segundo ele,
a estimativa de crescimento do
emprego é de 6,5% e a média para
os próximos anos chega a 5,5%. Isso
porque as medidas de estimulo à
economia durante a crise
financeira, que teve início em

2008, deram excelentes resultados
e permitiram ao país voltar ao nível
pré-crise. Segundo Mantega, a
economia está “praticamente”
aquecida e os estímulos foram
quase todos retirados.
Outro número apresentado
pelo ministro mostra que o total
de novos empregos em 2010 deve
chegar a 2 milhões, dos quais 962
mil foram gerados até abril. A taxa
de desemprego de 6,8% da população economicamente ativa é considerada a menor da história.

Bancos na lanterna da geração Brasil e Holanda
terá Telão e Almode empregos no Brasil
Os bancos deram mais uma
prova da falta de comprometimento
com o desenvolvimento do país.
Apesar de ser disparado o mais
lucrativo da economia, o setor
bancário foi o que menor número de
empregos criou nos últimos meses.
Segundo o Cadastro Geral de
Empregados e Desempregados
(Caged) do Ministério do Trabalho
e Emprego, do total de 298 mil
novas colocações registradas em
maio, apenas 1.767 empregos formais foram criados pelas instituições financeiras. O Caged divide a
economia privada em 24 setores.

As instituições financeiras
ficaram em 24º, o último lugar nas
comparações entre os resultados de
maio e entre os que se referem ao
período de junho de 2009 a maio de
2010. Na comparação de janeiro a
maio deste ano não melhora muito,
ficando na penúltima colocação, 23º,
e superando apenas o comércio
varejista.
Para o Secretário Geral do
Sindicato, Edegar Martins, “a postura dos banqueiros afeta diretamente o ambiente de trabalho e a
qualidade do atendimento nas
agências, pois sobrecarrega os
bancários e precariza o serviço”.

ço no sindicato

Depois do sucesso que foi o
futebol com almoço na sexta, (25/
6), com a presença de mais de 80
bancários, o sindicato novamente
disponibilizará um telão e almoço
na partida entre Brasil e Holanda,
na próxima sexta-feira, (2/7),
informa o diretor de esportes
Valdinei Aráujo.
Dinei chama a atenção dos
bancários e das bancárias para que
confirmem presença com antecedência, no máximo até a quintafeira a tarde 1/07, para que seja
providenciado o almoço e todos
assistam a vitória do Brasil com
tranqulidade.

