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VALE-CULTURA

SINDICATO

Funcionários do BB, Bradesco e CEF
devem atentar para os prazos para adesão
Depois de Itaú e Santander,
outros três bancos informaram que o
vale-cultura está à disposição de seus
trabalhadores. Os funcionários do
Banco do Brasil, da Caixa Econômica
Federal e do Bradesco que querem
usufruir do benefício ainda em janeiro,
devem ficar atentos aos prazos para
a adesão.
No BB, a adesão pode ser feita
até o dia 24/01 por meio do SISBB até
o dia 24 deste mês. Já no Bradesco o
prazo vai até sexta-feira, 17/01. Os

trabalhadores devem acessar a Intranet
do banco para imprimirem o formulário
4240-411. Uma vez preenchido e
assinado, o formulário deve ser
remetido para o RH, setor benefícios.
Na CEF, porém, o prazo é
mais exíguo. Os funcionários têm
apenas até amanhã, 16/01, para
fazerem a adesão ao vale-cultura. A
opção deve ser feita através do
autoatendimento do SISRH (opção
4.1), item SOLICITA/CANCELA VALECULTURA.

SANTANDER

Banco é condenado por irregularidades
no controle da jornada de trabalho
A 7ª Vara do Trabalho de Brasília
julgou procedente uma ação impetrada
pelo MPT (Ministério Público do
Trabalho) contra o Santander. O banco
espanhol foi condenado a pagar dano
moral coletivo no valor de R$ 10 milhões
por irregularidades no controle da
jornada de trabalho.
No entendimento da 7ª Vara, o
Santander coagiu seus trabalhadores
e os impediu de efetuarem os registros
que refletiam a jornada efetivamente

trabalhada.
Justificando a ação judicial, o
procurador Carlos Eduardo Brisolla
afirmou que "Os horários assinalados
nos cartões de ponto eletrônico não
batem com os de abertura e
fechamento das microfichas da fita do
caixa. Isso demonstra cabalmente a
existência de fraude no ponto eletrônico
do Santander, confirmando a
inidoneidade de todos os controles de
jornada, sejam manuais ou eletrônicos".

CONDIÇÕES DE TRABALHO

Em SP, duas agências foram paralisadas
por falta de ar condicionado
Como já informáramos no C&N
nº 2931, o movimento sindical tem agido
de forma incisiva nas agências e postos
de atendimento bancários em que os
sistemas de refrigeração não funcionam
ou não dão conta do recado e os
bancos não tomam providências. No
dia de ontem, foram paralisadas duas
agências em São Paulo, uma do Itaú e
outra do Santander, por causa do calor
excessivo dentro das dependências.
Dotada de nada menos que
100 funcionários, a agência do Itaú
ficou fechada durante todo o dia. A

paralisação forçou o banco a tomar
providências; um engenheiro foi
enviado ao local e o SEEB-SP deu
prazo até dia 16 para que o problema
esteja resolvido.
Já a agência do Santander foi
paralisada porque o banco não tomou
qualquer providência para resolver o
problema do ar condicionado. O
banco ignorou os diversos chamados
feitos pelos funcionários e alertas do
Sindicato e, com a paralisação, foi
forçado a enviar um técnico para
tentar consertar o sistema.

Firmado convênio
com a Unopar
O SEEB-Passo Fundo e
Região firmou convênio com a
UNOPAR (Universidade Norte do
Paraná). O convênio prevê o desconto
de 10%, aplicável a partir da segunda
parcela, na mensalidade da bancária
ou bancário (dependentes incluídos)
matriculado a cada período letivo da
UNOPAR
(semestre/ano),
na
modalidade de ensino à distância
(graduação, sequencial e pósgraduação lato sensu).
CIDADES

Shopping-center, a
utopia neoliberal
No artigo, “Os shoppingcenters, utopia neoliberal”, o sociólogo
Emir Sader faz interessante reflexão
sobre o significado destes espaços
mercantis que proliferam nas grandes
e médias cidades pelo mundo afora:
“Na sua fase neoliberal, o
capitalismo implementa, como nunca
na sua história, a mercantilização de
todos os espaços sociais. Os
shopping-centers representam a
centralidade da esfera mercantil em
detrimento da esfera pública, nos
espaços urbanos. Para a esfera
mercantil, o fundamental é o
consumidor e o mercado. Para a esfera
pública, é o cidadão e os direitos. [Eles]
representam a ofensiva avassaladora
contra os espaços públicos nas
cidades, são o contraponto das praças
públicas.”
Vale a pena ler a íntegra do
artigo de Sader. Para tanto, acesse o
sítio www.cartamaior.com.br, seção
blog do Emir, data de 13/01/2014.

PIADINHA
A Vovó repreende o neto:
- João zinho, por que você atirou uma
pedra na cabeça do teu primo?
- Ele me beliscou!
- E por que você não me chamou?
- Pra quê? A senhora não acertaria
uma...

