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Santander continua interditado
Falta de funcionários e péssimas

condições de trabalho levam sin-
dicato a manter uma das agências
do Santander interditada desde a
manhã de ontem em Dourados. A
atitude extrema aconteceu depois
de o banco prometer tomar provi-
dências e não cumprir, às  inúme-
ras cobranças da entidade.

O sufoco vivido pelos funcioná-
rios se reflete no atendimento pres-
tado aos clientes e usuários. A si-
tuação de caos, nas duas agências
do Santander, vem sendo consta-
tada pelo sindicato a muito tem-
po. O banco já foi condenado por

danos morais, depois de denuncia
do sindicato e, recentemente, em
nova fiscalização do Ministério do
Trabalho e Emprego (MTE), foram
lavrados, entre as duas agências,
mais 26 autos de infração, confor-
me relatório do MTE recebido pelo
sindicato na última segunda feira.

Depois da interdição, mais uma
vez, a gerência interestadual do
banco prometeu tomar medidas
para resolver os problemas, mas
infelizmente, mais uma vez, não
cumpriu e por isso o sindicato ma-
tem a agência fechada nesta quar-
ta-feira.

CAIXA: Trabalho sábado é ilegal
Os Sindicatos de todo o país tem

recebido diversas queixas dos ban-
cários convocados de forma unila-
teral pela direção da Caixa para
trabalhar neste sábado 12/05. A
medida foi questionada por repre-
sentantes dos empregados em reu-
nião com a empresa em 26 de abril.

O representante da empresa dis-
se que levaria a questão para a di-
reção do banco, mas até agora não
deu retorno ao movimento sindi-
cal. Isso é descaso e as entidades
sindicais vão tomar todas as me-
didas para que os direitos dos tra-

balhadores sejam respeitados.  O
trabalho no sábado não será aceito
sem qualquer negociação com os
bancários.

Pela CLT (Consolidação das Leis
do Trabalho), os finais de semana
só podem ser utilizados com a au-
torização do MTE (Ministério do
Trabalho e Emprego) e em casos de
necessidade imperiosa para fazer
frente a um motivo de força maior
ou para atender a realização ou con-
clusão de serviços inadiáveis ou
cuja inexecução resulte em prejuí-
zo, o que não é o caso.

Campanha Salarial 2012
Confirmada para os dias 20, 21

e 22 de julho, em Curitiba (PR), a
14ª Conferência Nacional dos Ban-
cários. Os congressos nacionais do
Banco do Brasil e da Caixa estão
marcados para os dias 15, 16 e 17
de junho, em Guarulhos (SP). As
definições foram pelo Comando Na-
cional, na sexta-feira (04/05).

Um seminário será realizado com
o objetivo de discutir a campanha

nacional e o cenário econômico do
país, além de definir os eixos
temáticos que orientarão as discus-
sões nas conferências/encontros re-
gionais e na Conferência Nacional.

O evento acontece nos dias 22 e
23 deste mês. Os debates ainda vão
girar em torno do formato da con-
sulta aos bancários, que ajuda nas
discussões para a construção da
minuta de reivindicações.

A CUT (Central Única dos Tra-
balhadores), Central a que nosso
sindicato é filiado, está realizando
um plebiscito nacional sobre a con-
tribuição (ou imposto sindical) para
que os trabalhadores opinem se são
favoráveis ou contrários à cobran-
ça do imposto, que corresponde a
um dia de trabalho e é cobrado

anualmente em março.
A votação já começou. Para vo-

tar os bancários tem as seguintes
opções: Urna no sindicato e itine-
rante passando nas agências, ou
ainda através do link: http://
diganaoaoimposto.cut.org.br/.

Por defendermos que uma enti-
dade só é representativa quando

CUT realiza plebiscito sobre imposto sindical
mantida com as mensalidades dos
sócios e contribuições voluntárias
definidas e aprovadas em assem-
bleia, nosso Sindicato mantém luta
histórica contra a cobrança compul-
sória do imposto sindical e devol-
ve, desde 1997, a parte que lhe
cabe (60%) aos bancários cadastra-
dos na entidade.

Eleição da Funcef  vai até
esta sexta-feira, 11/05

A Chapa 1 - Movimento pela
Funcef - concorre no processo que
vai eleger os novos Conselhos
Deliberativo e Fiscal da Funcef e
conta com o apoio do sindicato,
da Contraf e da Fetec-CN. Para
quem ainda não votou a eleição
segue até sexta-feira (11/05).

Na Previ as eleições serão de
18 a 29/05 e o Sindicato apoia a
Chapa 6 – Unidade na Previ.

Record dá detalhes da
relação entre a Revista
Veja e Cachoeira

Reportagem exibida pela TV
Record em 06/05, dá detalhes so-
bre as ligações do bicheiro
Carlinhos Cachoeira e a revista
Veja. No esquema o contraventor
controlava o que seria publicado
e se orgulha de “plantar” notícias
em benefício próprio e sabe até
quando determinadas matérias
vão sair na revista.

O vídeo da matéria pode ser
acessado no link: http://
noticias.r7.com/brasil/noticias/do-
mingo-espetacular-mostra-a-in-
fluencia-de-carlinhos-cachoeira-
s o b r e - a - r e v i s t a - v e j a -
20120506.html. Vale a pena con-
ferir.

Neste sábado, 12/05, tem
decisão no Suíço

O jogo, às 9h no campo do sin-
dicato, entre as equipes do
Bradesco(B) e Bradesco Rio Bri-
lhante, vale uma vaga para as se-
mifinais do Futebol Suíço.

As outras três equipes já clas-
sificadas são: Bradesco(A), Itaú/
CEF e Santander.




