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Sindicato se reúne
com Procon para
tratar da Lei das Filas

O Presidente do Sindicato, Raul Verão, o Diretor Jurídico José Carlos e
o Secretário Geral Edegar
Martins reuniram-se na
última sexta-feira, 07/01,
na sede do Procon em
Dourados com a Diretora
do Órgão, Odila Lange.
O assunto mais uma
vez foi o descumprimento
da Lei das Filas. Vários encaminhamentos foram
acordados entre o Sindicato e o Procon, dentre
eles, a proposição ao Vereador bancário Elias Ishy,

de uma nova alteração na
Lei para abranger o tempo de espera, além das filas, no atendimento a outros serviços, já que a
constatação é de que o
atendimento geral nos
bancos é de péssima qualidade no que se refere ao
tempo de espera.
O Sindicato e o Procon
ainda estarão procurando
o Ministério Público Estadual para saber como
anda a denúncia fruto do
dossiê do Sindicato no
inicío do ano passado.

Caixa faz 150
anos sem nada
a comemorar
Nesta quarta-feira
(12/01), a Caixa está completando 150 anos, mas os
empregados e clientes não
têm nada para comemorar. A realidade na instituição financeira é de trabalho precário, empregado desvalorizado, salários
baixos, e atendimento
ineficiente devido ao quadro reduzido de bancário.
A história da empresa passa pela exploração
dos empregados, como
pressão por metas, doen-

ças ocupacionais e sobrecarga de trabalho. Os clientes também penam nas
longas filas, reflexo da
falta de investimento em
mão-de-obra.
Todos os anos, os bancários realizaram protestos em agências de todo
o País. O Movimento Sindical fez várias manifestações a favor de um PCC
(Plano de Cargos Comissionados) justo. Este ano,
a data também será
marcada com protesto.

Adiada a posse do Conselho de Usuários
do Saúde Caixa para 1º de fevereiro
Foi transferida novamente a posse dos novos
representantes do Conselho de Usuários do Saúde
Caixa. Agora, para o dia
1º de fevereiro. O adiamento foi necessário devido ao atraso no envio

dos relatórios financeiros
por parte da Caixa, que
prejudicou a análise e fechamento do plano do
exercício de 2010 do Conselho anterior.
A mudança na data da
posse prorroga também o

mandato dos atuais ocupantes que seria encerrado no dia 31 de dezembro. O período de exercício dos novos representantes eleitos também foi
alterado para iniciar em
1º de fevereiro de 2011

com término em 31 de janeiro de 2014, garantindo assim tempo hábil
para que sejam concluídas as tarefas, já com a
prevenção de que possa
haver atraso nos relatórios nos próximos anos.

Expurgos do FGTS Assédio moral como
acidente de trabalho
O Sindicato protocolizou, no dia 07/01, na Caixa em Campo Grande o
terceiro lote com de mais
140 beneficiados.
Restam 391 que ainda
não encaminharam a documentação ao Sindicato
(xerox do PIS e da CTPS
pág. do Contrato de Trabalho e da Qualificação).
Dos outros dois lotes, o

primeiro já foi totalizado
e a relação pode ser acessada no site do Sindicato, no ícone “jurídico” no
lado esquerdo da página
ou pelo fone (67)34224884. O Segundo está em
fase final de totalização e
nos próximos dias a relação também já estará disponível para consulta no
site ou por telefone.

O constrangimento e a
humilhação no ambiente
de trabalho são características do assédio moral,
rotina vivida nos bancos.
Tramita em caráter conclusivo na Câmara Federal o
projeto de lei que tem
como objetivo alterar a
Lei Previdenciária nº
8.213/91, para enquadrar
o assédio moral como acidente do trabalho e os tra-

balhadores esperam a
aprovação ainda no primeiro trimestre deste
ano.
Para punir os assediadores, o bancário vítima de assédio moral deve
procurar o Sindicato e desta forma, o trabalhador receberá as orientações necessárias para formalizar
a denúncia aos órgãos
competentes.

Mais notícias no site: bancariosms.com.br

