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BANCO DO BRASIL

anotações de cartões de ponto e a
não concessão de intervalos para
repouso. A CLT (Consolidação das
Leis do Trabalho) diz que
empregados de bancos se
enquadram em um regime especial
de jornada de trabalho, seis horas
contínuas nos dias úteis. Uma multa
de R$ 2.000 foi estabelecida para
cada descumprimento à sentença.
O Banco foi condenado a pagar
R$ 500 mil em benefício do FAT
(Fundo de Amparo ao Trabalhador),
em razão de “danos causados à
coletividade”.
Fonte: Folha de São Paulo

SANTANDER E REAL

Assembléia específica é segunda
Na assembléia será discutido um conjunto de avanços da reunião do dia 13

Os bancários do Santander e
do Real deverão realizar assembléia
conjunta, no dia 23, segunda-feira
para deliberar sobre o aditivo à
Convenção Coletiva. Os aditivos
tratam de temas antigos como auxilio
educação,
faltas,
licenças,
estabilidades provisórias, adicionais,
gratificações, bolsa educação. Mas
também tem um novo tema para ser
debatido, a licença remunerada préaposentadoria.
Uma das cláusulas do aditivo
prevê que os bancários que
estiverem até dois anos de

requererem a aposentadoria,
poderão optar pela licença
remunerada pré-aposentadoria.
Ou seja, poderão ficar nos 12
meses que precederem o período de
aposentadoria afastados do banco
recebendo salário, Participação nos
Lucros e Resultados (PLR), vale
refeição, auxílio-creche, auxílioeducação e também terão cobertura
de plano de saúde. É mais uma
medida
para
diminuir
as
conseqüências da fusão.
Todos os detalhes você pode
ver no nosso site do Sindicato.

DIREITOS

A defesa do consumidor e os bancos

A semana entre os dias 15 e 22
de março é a chamada semana do
consumidor. Uma boa data para
lembrar à sociedade que são os
bancos quem mais resiste ao debate
do Código de Defesa do Consumidor
(CDC).
Em 2001 registra-se a primeira
ofensiva, neste século, dos
banqueiros contra o CDC. Os
banqueiros entraram com uma Ação
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FESTA

Banco do Brasil é condenado a
pagar indenização de R$ 500 mil

A Justiça do Trabalho de Mato
Grosso do Sul condenou o Banco do
Brasil a pagar R$ 500 mil por dano
moral coletivo em razão de
irregularidades
trabalhistas
constatadas em agências do
município de Dourados (230 km de
Campo Grande). A situação foi
denunciada pelo Sindicato dos
Bancários de Dourados e Região. O
banco
pode
recorrer.
Segundo o Ministério Público do
Trabalho, que moveu ação civil pública
contra o banco, foram comprovadas
práticas ilegais como jornadas de
trabalho excessivas, fraudes nas
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Direta de Inconstitucionalidade (Adin)
no Supremo Tribunal Federal (STF)
por se julgarem acima da Lei Federal
8.078/90, que criou o código.
A ação caiu após cinco anos de
batalha dos Sindicatos ao lado do
Instituto Brasileiro de Defesa do
Consumidor (Idec). Em 2007, o então
senador Valdir Raupp (PMDB-RO),
queria excluir os bancos do CDC,
projeto que já foi arquivado.

Amanhã é o dia

Enfim chegou a hora, o nosso
Sindicato está pronto, os preparativos
para a festa também, então é só
comemorar mais esta grande
conquista de nossa categoria.
Terá um delicioso coquetel e
bebidas, pois afinal ninguém é de ferro.
Saia do trabalho e venha direto para
o teu Sindicato, vamos comemorar.

Salão de Festas
O salão de festas não será
alugado a terceiros, somente para
bancários sócios. Após 31 de março
começaremos a fazer as reservas na
secretaria do Sindicato.

GOVERNO YEDA

Escolas podem
ficar sem merenda

Yeda simplesmente não se
habilitou aos recursos federais
destinados à merenda. Os estoques
de merenda escolar no Estado estão
prestes a terminar e não há
perspectivas de garantir alimentação
dos alunos da rede pública estadual.
A denúncia é do CPERS.
Segundo o sindicato, o Rio
Grande do Sul está com doze milhões
de reais retidos para a merenda
escolar. O Governo do Estado não
cumpriu as exigências do Programa
Nacional de Alimentação Escolar, do
MEC.
O sindicato cita o caso de uma
escola em Gravataí, na Grande Porto
Alegre, onde existem apenas dois
quilos de feijão e um pacote de arroz
para alimentar todos os 373 alunos
nos próximos dias.
PIADINHA
O psicólogo para o paciente:
- Acabo de analisar o seu teste de
personalidade e tenho boas e más
notícias.
- Diga-me primeiro a má notícia, doutor!
- Você tem fortes tendências
homossexuais.
- E a boa?
- Aaiii, você é uma gracinha, gatão!

