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CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Reunião discute a
Contraf pede instauração de inquérito
sobre os correspondentes bancários sobrecarga de trabalho

O combate às terceirizações foi
definido como uma das principais
resoluções da 11ª Conferência Nacional
dos Bancários realizada no mês de
julho. E, no dia 27, a Contraf começou
a atuar neste sentido ao protocolar na
PGT (Procuradoria Geral do Trabalho)

um pedido de instauração de inquérito
civil público com o fim de averiguar a
precarização do trabalho bancário
gerada pelas resoluções 2.640, 3.110
e 3.156, do Banco Central. As
resoluções regulam o funcionamento
dos correspondentes bancários.

TERCEIRIZAÇÃO - II

Correspondentes bancários facilitam a
segmentação implantada pelos bancos

A resolução 2.640 do BC criou
os correspondentes bancários com
limitações nos serviços que poderiam
prestar. Por exemplo: a abertura e
movimentação de contas correntes
só poderiam ser realizadas em
praças onde não houvesse agência
bancária. Assim, os CB atuariam na
bancarização da população moradora
nas cidades mais distantes.
Porém, passados alguns anos,
o BC implementou alterações nas
regras e, ao editar as resoluções
3.110 e 3.156, liberou os

correspondentes bancários para a
realização de praticamente todos os
serviços bancários.
Então, os bancos passaram a
se utilizar dos correspondentes
bancários para facilitar a implantação
de sua estratégia de segmentação da
clientela; os clientes de menor renda
foram empurrados para fora das
agências.
A discussão sobre os
correspondentes bancários é
importante. Por isso, tornaremos a
abordar o assunto nos próximos C&N.

Representantes da FEEB-RS e
de seus sindicatos filiados farão uma
reunião com a Superintendência Regional Norte Gaúcho na quinta-feira,
13, às 14 horas. Na pauta, a sobrecarga de trabalho na CEF.
SEGURANÇA - I

Bancos são multados
em R$ 887 mil
Diversas instituições bancárias
sofreram mais multas por conta do
descumprimento das leis de
segurança. As multas, no valor total
de R$ 887 mil, foram aplicadas na 82ª
reunião da CCASP (Comissão
Consultiva para Assuntos de
Segurança Privada). A reunião
aconteceu em Brasília na quarta-feira,
5. Os bancos autuados, pela ordem
do valor das maiores multas, são:
Banco do Brasil; Caixa Econômica
Federal; Itaú Unibanco; Santander e
Real; Bradesco e HSBC.
SEGURANÇA - II

Sobre a CCASP

COLÔMBIA

As 7 bases militares dos EUA

A não ser em raríssimas
exceções, as guerras são feitas em

“Creio que este giro serviu para clarear meus propósitos”
Umpiérrez-www.rebelion.org-09/07/2009

benefício de uns poucos. Portanto, as
guerras, comumente, não trazem
ganho algum aos trabalhadores
em geral e à esmagadora maioria
da população. Esta afirmação já
a fizemos, certa vez, neste C&N.
E qual seria o propósito do governo
de um país ao instalar bases
militares no território de outro país,
a não ser o de fazer guerras?
O presidente colombiano
Álvaro Uribe saiu em viagem pela
América Latina para clarear os
motivos da instalação de sete
bases dos Estados Unidos em
seu país. No entanto, a charge
ao lado parece explicar melhor a
situação. Bases militares e
proliferação de armas e soldados
são prenúncio de...morte.

A CCASP é uma comissão
tripartite
que
conta
com
representantes do governo e
entidades dos empresários e dos
trabalhadores. Normalmente, essa
comissão reúne-se a cada dois
meses para analisar e julgar os
processos que se originam da
fiscalização feita pelas delegacias
estaduais da PF em todo o país. A
Contraf-CUT, em parceria com a
CNTV (Confederação Nacional dos
Trabalhadores Vigilantes), representa
os trabalhadores na CCASP.
PIADINHA
Um dia, o filho chega gritando:
- Pai! Pai! Os alienígenas são
amigos ou inimigos?
- Por que, meu filho?
- Porque estão levando a mamãe.
- Então, são amigos!

