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Funcionários do Banco do Brasil
devem responder enquete da Cassi
Bancários do Banco do
Brasil associados à Caixa
de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil (Cassi) que ainda não
responderam enquete nacional sobre as primeiras
providências quando precisam de atendimento em
saúde devem acessar o

site
da
caixa
(www.cassi.com.br ) e selecionar uma das opções
do questionário.
“É importante que todos os associados da
Cassi, da ativa e aposentados respondam ao questionário porque é uma
forma de identificar as

primeiras atitudes na busca pelo atendimento. Depois de compilar os resultados da enquete, a Cassi
pode melhorar seus serviços aos usuários de todo
o país”, orienta Eduardo
Araújo, coordenador da
Comissão de Empresa dos
Funcionários do BB.

Contraf-CUT garante direitos e folga
abonada para nova simulação no Santander
Após reivindicação da
Contraf-CUT e entidades
sindicais, o Santander concordou em dar um dia de
folga, além do pagamento dos demais direitos trabalhistas, aos funcionários que participarem no
próximo domingo, dia 9,
da Simulação de Integração Tecnológica nas agências oriundas do Banco

Real.
Conforme carta enviada, nesta terça-feira, dia
4, pelo banco,”será concedida uma folga abonada a ser gozada até setembro para todos os empregados de agências que
participarem”.
A concessão da folga
abonada foi reivindicada
na última reunião do Co-

mitê de Relações Trabalhistas, quando o banco
ficou de analisar a proposta.
As folgas deverão ser
gozadas em dia a ser acertado pelos funcionários
com os respectivos gestores. Importante ressaltar
que a data deve ser de comum acordo, sendo respeitada a vontade do trabalhador.

Posse
no Conselho do Saúde Caixa
A posse dos eleitos para
o Conselho de Usuários do
Saúde Caixa, prevista
para o dia 03, foi adiada
para o dia 11/01, em
Brasília (DF). O pleito
aconteceu entre os dias 13
e 17 de dezembro e foi

vencido pela chapa 2 –
Movimento pela Saúde,
que obteve 35,7% dos votos válidos.
O Conselho é composto de forma paritária por
cinco membros eleitos
pelos associados e cinco

indicados pela Caixa,
além dos suplentes. Uma
das principais atribuições
é garantir maior transparência na gestão, possibilitando o aperfeiçoamento dos benefícios oferecidos.

Inscrições para
bolsas de estudo
no Santander
vão até 4/2
Estão abertas as inscrições para as bolsas de
estudos do ano de 2011
oferecidas pelo Santander
aos funcionários. São
disponibilizadas 2 mil
bolsas para cursos afins,
com desconto de até 50%
da mensalidade limitado
a R$ 380,00 para cada
empregado.
A concessão do auxílio
estudantil está previsto
no Acordo Aditivo do
banco à Convenção Coletiva firmado em conjunto com entidades sindicais.
Os bancários interessados têm até 4 de fevereiro para efetuar o cadastro pela intranet, por
meio do
site
do
Santander. Seguindo:
Intranet > As Pessoas >
Autoatendimento > Benefícios > Solicitar Reembolso > Bolsa de Graduação> Solicitar Bolsa.

TST condena Banpará a indenizar bancário
por
transporte
ilegal
de
valores
Por unanimidade, os valores da empresa.
de forma reiterada, entenministros da Primeira
Turma do Tribunal Superior do Trabalho (TST) deram ganho de causa a um
funcionário do Banpará
assistido pela assessoria
jurídica do Sindicato dos
Bancários do Pará que reclamava na justiça por
dano moral em virtude de
transportar ilegalmente

No mérito da decisão,
a qual já não cabe mais
recurso, os magistrados
condenaram o Banpará ao
pagamento de compensação por danos morais no
valor de R$ 100 mil.
O ministro relator do
processo, Lelio Bentes
Corrêa, afirma na decisão
que o TST “tem adotado,

dimento no sentido de que
a conduta da instituição
financeira de atribuir aos
seus empregados a atividade de transporte de valores entre as agências
bancárias dá ensejo à
compensação por danos
morais. Leva-se em consideração, para tanto, o
risco à integridade física

(inclusive de morte) inerente à função em exame
e o desvio funcional perpetrado pelas instituições
bancárias, que, ao invés
de contratar pessoal especializado, consoante
determina a Lei n.º
7.102/1983, utilizam-se
de empregados bancários comuns”.

Toda quinta, das 19 às 21hs tem Futebol no Campo do Sindicato, participe

