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CAMPANHA SALARIAL

painéis: “Regulamentação do Sistema
Financeiro e Portarias 3954 e 3959 do
Banco Central e Terceirização no
Setor Bancário” e “As Campanhas
Salariais no período de Setembro/
2010 a Maio/2011”.
No período da tarde de sábado
serão promovidos os encontros por
banco: Banco do Brasil; Caixa e
Bancos Privados. Também integra o
cronograma, uma reunião específica
dos banrisulenses.
A programação geral da
Conferência Estadual será retomada
no domingo com a Plenária
Deliberativa, que vai discutir os temas
Emprego e Remuneração; Saúde do
Trabalhador e Condições de Trabalho;
Segurança Bancária; Sistema
Financeiro Nacional e Pauta de
reivindicações.
Lembramos que a Conferência
Estadual é aberta à participação de
todos os bancários, sendo que os
interessados em participar devem
reservar sua vaga até esta sexta-feira
(10/06) junto ao Sindicato.

CORESPONDENTES BANCÁRIOS

Projeto que susta resolução do BC já
tem relator
O deputado Rui Costa (PT-BA)
foi designado o relator para o Projeto
de Decreto Legislativo (PDL) nº 214/
2011, apresentado no dia 10 de maio
pelo deputado Ricardo Berzoini (PTSP), que suspende a resolução nº
3.954 do Banco Central, de 24 de
fevereiro, que amplia as funções dos
correspondentes bancários.
Em sua justificativa, o projeto
pede a anulação de medidas que
transformaram o correspondente em
“verdadeira filial do banco”.
O PDL tramita em caráter
ordinário. Ele ressalta que os bancos
usam os correspondentes para
economizar em mão-de-obra. Isso
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INSS I

Conferência Estadual definirá
estratégias para 2011
Os bancários gaúchos irão definir
suas estratégias para a Campanha
Salarial 2011 nos dias 18 e 19 de
junho. Neste período será realizada a
13ª Conferência Estadual dos
Trabalhadores e Trabalhadoras em
Instituições Financeiras do RS.
O evento acontece no Hotel
Embaixador, em Porto Alegre, e vai
renuir bancários de todas as bases
dos 38 sindicatos filiados à
Federação.
Ao longo de dois dias de amplos
debates os bancários gaúchos irão
deliberar quais são as suas
expectativas, prioridades e propostas
para a Campanha Salarial 2011,
incluindo estratégias de mobilização,
pautas específicas e índice de
reajuste, para ser encaminhadas à 13ª
Conferência Nacional dos Bancários,
que ocorre de 29 a 31 de julho, em
São Paulo.
A abertura oficial do evento está
prevista para às 9h, seguida pela
discussão do regimento interno. Após
a aprovação do regimento haverá dois
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porque, apesar de realizarem os
mesmos
serviços,
esses
trabalhadores não são reconhecidos
como bancários e, por isto, não
usufruem os direitos da categoria,
conquistados em convenção coletiva.
A resolução do BC “invade a
competência exclusiva da União para
legislar sobre Direito do Trabalho”, diz
o texto do PDL.
Cabe lembrar que terceirizar
atividades-fim fere a legislação
trabalhista. O projeto é apoiado pela
Contraf-CUT, que já orientou as
federações e sindicatos de bancários
de todo o país a cobrarem dos
parlamentares, o devido respaldo.

Advogado critica
sistema de perícias
As perícias do INSS foram alvo
de profundas críticas na manhã da
sexta-feira (03), durante o painel com
o advogado e assessor Jurídico do
Sindicato dos Bancários de São
Paulo, Antonio José de Arruda
Rebouças.
Segundo advogado, o INSS tem
práticas de controle sobre o número
de benefícios concedidos. “Muitas
vezes os médicos peritos são
pressionados pelo Instituto para que
não aprovem os benefícios.
Por outro lado, existe uma
Associação Nacional de Médicos
Peritos, que é liderada por bandidos,
mantida a soldo por empresas para
defender os seus interesses”,
denunciou Rebouças.
INSS II

Uma máfia contra os
segurados?
Segundo Antônio, “em São Paulo,
as sentenças de 95% das ações no
Juizado Especial são contra o
segurado”.
Houve um caso, destacado por
ele, de um vigilante de 58 anos,
diabético e cego de um dos olhos,
que teve o benefício negado.
Geralmente os julgamentos são
rápidos e sem fundamentação.
“Também há um grupo de juízes
que pensa que o melhor negócio é
julgar improcedente porque há metas
de processos a cumprir”, diz o
assessor jurídico.
PIADINHA
Um mês depois de ficar viúva, Dona
Tereza morreu, deixando 17 filhos.
Durante o velório, o padre afirma aos
presentes: -Finalmente eles estão
juntos! Um dos filhos indaga o padre:
-O senhor estava falando do papai e
da mamãe?
E o padre: -Não! Eu estava falando
dos joelhos de Dona Tereza!

