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Justiça reconhece horas extras da Previ
A partir de agora, o valor das

horas extras faz parte da comple-
mentação do Previ, o fundo de
pensão dos bancários do Banco do
Brasil. A decisão é do Tribunal Su-
perior do Trabalho (TST) e altera a
Orientação Jurisprudencial nº 18,
inserida em 1996. De acordo com
o item 1, as horas extras não inte-
gram o cálculo da complementação
de aposentadoria.

A OJ 18 era aplicada pela Justiça
de forma indiscriminada, pois não
reconhecia as horas extras, quando
recebidas judicialmente, no cálculo
da complementação.

A vitória veio após mobilização
dos bancários por conta da aplica-
ção equivocada da Orientação, que
só seria cabível nos casos de pedi-
dos de complementação com base
nas circulares internas do banco.

Campanha Salarial
Sindicato define calendário

A diretoria do Sindicato dos Ban-
cários de Dourados e Região, defi-
niu para o dia 22/6 as assembleias
para eleger delegados aos Congres-
sos do Banco do Brasil e da Caixa,
que acontecerão nos dias 9 e 10 de
julho em São Paulo e no dia 23/7
acontecerá a realização da Confe-
rência Regional dos Bancários, que
antecede a 13ª Conferência Nacio-
nal dos Bancários que acontecerá
nos dias 30 e 31 de julho, também
em São Paulo.

O presidente do Sindicato, Raul
Verão, lembra que: “além da elei-
ção dos delegados que estarão re-
presentando a nossa base nos Con-
gressos do BB e da CEF e na Con-
ferência Nacional, a participação
dos bancários nesses fóruns é de
suma importância, vez que deles
sairão às nossas demandas e pro-
postas para que os delegados elei-
tos possam estar apresentando e
defendendo, tanto nos Congressos
como na Conferência Nacional”.

Eleição de Delegado Sindical
no Banco do Brasil e na Caixa

O Sindicato dos Bancários de
Dourados e Região realizará as elei-
ções para escolha dos delegados
sindicais do Banco do Brasil e da
Caixa Federal até o dia 15 de julho
de 2011. Para tanto os trabalhado-
res destas duas empresas devem
ficar atentos ao processo de eleição
que estará sendo deflagrado em
breve pelo sindicato e participar do
pleito se colocando a disposição

para ser o representante da cate-
goria no seu local de trabalho.

A eleição de delegado sindical é
uma conquista dos trabalhadores
dessas duas instituições, depois de
muita luta e reivindicação. Nos
bancos privados até o momento o
movimento sindical ainda não con-
seguiu avançar nesse ponto. Por-
tanto os bancários devem valori-
zar essa oportunidade.

Elias Ishy debate meio
ambiente em audiência
pública dia 10/6

O vereador bancário Elias Ishy
é o proponente da Audiência Pú-
blica que será realizada na próxi-
ma sexta, 10/6, às 19h na Câmara
Municipal de Dourados com o tema
“Meio Ambiente, por uma Doura-
dos Sustentável”, em parceria com
a AGECOLD, o COMDAM (Conse-
lho Municipal do Meio Ambiente),
Comitê de Defesa Popular, Igreja
Católica, universidade e escolas .

A audiência pretende levantar
demandas e construir políticas pú-
blicas específicas para o meio am-
biente no município e vai ao
encontro do tema da Campanha da
Fraternidade deste ano:
“Fraternidade e Vida no Planeta”.

Gerente do BB no RJ
morre de infarto fulmi-
nante no trabalho

O gerente de conta da agência
Estilo do Banco do Brasil em
Ipanema-RJ, Paulo Celestino, de 41
anos, sofreu um infarto fulminan-
te, na terça, 31/5, após acabar de
atender um cliente.

A pressão do banco sobre os fun-
cionários para que atinjam metas
absurdas de venda de produtos foi
apontada pelo representante da Co-
missão de Empresa dos Funcioná-
rios do BB, Carlos de Souza, como
um dos fatores que pode ter leva-
do Paulo à morte.

Seeb-Dourados nas eleições do Seeb-SP
Os diretores do Sindicato dos

Bancários de Dourados e Região,
Carlos Longo, Laudelino Vieira e
Edegar Martins saíram na madru-
gada desta quarta-feira, 08/6, com
destino a São Paulo, onde estarão
participando do processo eleitoral
do Sindicato dos Bancários de São
Paulo, Osasco e Região, que vão
definir a diretoria para a gestão
2011/2014. Os diretores se junta-
rão a Janes Estigarribia, que já se
encontra em são Paulo desde o iní-
cio da semana.

As eleições acontecem no perío-
do de 13 a 16 de junho e estão sen-
do disputadas por duas chapas.
Concorrem ao pleito a Chapa 1, cuja
candidata a presidenta é Juvandia
Moreira Leite, e a Chapa 2, que tem
como candidato a presidente Ân-
gelo Argondizzi Marcelino.

O Seeb-Dourados apóia a cha-
pa 1 e participa do final da campa-
nha e do processo eleitoral a pedi-
do da Fetec-CUT/CN, que custeará
as despesas de viagem, hospeda-
gem e alimentação.

Seeb-Dourados participa
de entrega de minuta do
Bradesco em São Paulo

O diretor de imprensa do
sindicato, Joacir Rodrigues,
participa nesta sexta, 10/6, da
reunião entre a Comissão de
Organização dos Empregados do
Bradesco, (COE-Bradesco) com o
Banco em São Paulo. Na
oportunidade a Comissão dos
Empregados entregará a minuta
específica ao banco. Dentre os
temas da minuta estão a ampliação
do plano de saúde, auxílio educação
e valorização dos funcionários.




