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Fechado acordo sobre TST beneficia emsuperávit da Previ
pregados da Caixa
Os dirigentes eleitos da Previ e demais entidades representativas do funcionalismo do
Banco do Brasil, inclusive associações de aposentados e
Anabb, fecharam acordo com
a direção do BB na quarta-feira, 24/11, sobre a destinação
do superávit do Plano 1 do fundo de pensão dos trabalhadores do banco público. A proposta será submetida à
aprovação dos participantes

do Plano 1 da Previ, em consulta que será realizada de
09 a 15 de dezembro.
O acordo contempla reivindicações dos participantes sobre a destinação do superávit
acumulado do Plano 1 da Previ
e só foi possível graças à união
dos dirigentes eleitos da Caixa de Previdência e as entidades representativas do funcionalismo. Ver matéria completa
e a proposta no site:
www.bancariosms.com.br.

Os empregados da Caixa
foram beneficiados com decisão do Tribunal Superior do
Trabalho. A Subseção I Especializada em Dissídios Individuais do órgão reconheceu a
natureza salarial do auxílio-alimentação concedido pelo banco em norma coletiva, que prevê a integração do benefício
seja feita nos salários em verbas rescisórias.
Por força de norma regulamentar interna, a Caixa fornece o auxílio-alimentação des-

de 1970. Os funcionários lutam pelo reconhecimento da
natureza salarial das verbas e
a consequente integração nos
salários, a partir do momento
que a empresa aderiu ao Programa de Atendimento ao Trabalhador, que estipula o benefício como indenizatório desde 1991.
O Sindicato de Dourados
prepara ação contra a Caixa
para reestabelecer este direito também aos funcionários de
sua base.

Campeonato dos Bancários, neste
sábado, 04/12, sai mais um finalista

BB promete corrigir valor do auxílio creche-babá

A equipe do Itaú/Caixa, venceu no último sábado, 27/11,
a forte equipe do Bradesco
Itaporã/Fátima do Sul de virada, por 4 a 3, depois de terminar o primeiro tempo perdendo de 2 a zero.
Com o resultado o Itaú/Caixa chega a sua quarta decisão
seguida no Campeonato dos
Bancários de Futebol Suiço,

A Contraf-CUT cobrou na
quarta-feira, 24/11, do BB o
pagamento do valor corrigido
do auxílio creche/babá retroativo a 1º de setembro. O valor do auxílio estaria sendo
pago ainda sem o reajuste
conquistado na Campanha
Salarial 2010.
A Diref reconheceu o problema, que alegou ser decorrência de uma falha técnica nos
sistemas do banco. Segundo
os representantes da empresa, o problema será resolvido
em breve e os valores corrigidos serão pagos aos bancários retroativamente.

onde já venceu duas, sendo a
atual bi-campeã por ter vencido em 2008 e 2009.
Neste sábado, 04/12, será
a vez de Bradesco Dourados
X Santander se enfrentarem às
8:30h na outra semifinal que
definirá o adversário do Itaú/
Caixa na grande decisão da
competição.
“A final da competição só

será definida após a decisão do
outro finalista, já que em virtude dos adiamentos de rodadas
anteriores a data da final do
campeonato vai ser acordada
entre as duas equipes finalistas,
para que não haja prejuízo
para nenhuma delas”. Esclarece Dinei, Diretor de Esportes
do Sindicato.

Diretores do Sindicato participam de
assembleia da Fetec/CN em Cuiabá
Os diretores do Sindicato
dos Bancários de Dourados e
Região, Raul Verão, Presidente, Carlos Longo, Vice-Presidente, Valdinei Araújo Diretor
de Esportes e Janes Estigarribia, Diretor de Base, esse
também membro da Executiva
da Fetec/CN-CUT (Federação dos Trabalhadores em

Empresas de Crédito do Centro Norte). Participaram nesta
segunda e terça-feira, 29 e 30/
11, da Assembleia Ordinária
Fetec-CUT/CN, em CuiabáMT, sede da Federação.
Na pauta estava: Avaliação
da Campanha Salarial, com o
palestrante Marcel Barros,
Secretário Geral da CON-

TRAF-CUT (Confederação
Nacional dos Bancários); Plano Orçamentário e Preparação
para 8º Congresso da FETEC-CUT/CN, além dos informes sobre Eleição em
Manaus, Criação Seeb Amapá
e Remanejamento na Diretoria
Executiva da FETEC-CUT/
CN.

Projeto da isonomia sai da pauta de votação
Frustração. É o sentimento
após a retirada do Projeto de
Lei da Isonomia da pauta de
votação da Comissão de Finanças e Tributação da Câmara Federal, na quarta-feira, 24.

O projeto restitui a igualdade de direito nos salários, benefícios e vantagens entre os
empregados do BB, Caixa,
BNB e Banco da Amazônia.
Os esforços são para o

projeto voltar à pauta o mais
rápido possível. Afinal, garantir igualdade de tratamento entre os funcionários é questão
prioritária para o movimento
sindical em todos os bancos.

Santander morde e assopra
Banco explora, desrespeita
a lei obrigando os empregados
a trabalharem no domingo, depois faz mais uma promessa de
que vai pôr fim ao assédio moral na empresa. Essa é uma das
principais reivindicações dos
bancários em todas as campanhas salariais, mas ainda não
foi alcançada em nenhuma organização financeira.
Resta saber se realmente o
banco vai cumprir mais essa
promessa.
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