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FGTS: Assembléia nesta quinta-feira, 12/8,
para avaliar proposta de acordo da Caixa

Nesta quinta-feira, 12/08 às 18h,
acontecerá a assembléia geral extraor-
dinária, na sede do sindicato, para que
os trabalhadores componentes da ação
coletiva que pleiteia os expurgos de-
vidos do FGTS avaliem a proposta apre-
sentada pela Caixa Econômica. Caso
aprovada o sindicato dará os encami-
nhamentos necessários para o fecha-
mento do acordo e o conseqüente pa-
gamento devido.

A ação envolve 715 trabalhadores,
entre atuais bancários e ex-bancários
que a época do ajuizamento da ação
faziam parte da categoria, e por exi-
gência da própria justiça sindicaliza-
dos, e foi impetrada pelo sindicato em
1998, julgada procedente em primei-
ra instância em 2001. A Caixa recor-
reu e desde 2002 a ação está no Tribu-
nal Regional Federal da 3ª Região em
São Paulo aguardando julgamento.

A proposta de acordo foi formaliza-

da pelo Coordenador Jurídico, Dr. Ale-
xandre Ramos Baseggio, representan-
te da Caixa, em reunião na Superin-
tendência Regional da empresa em
Campo Grande no dia 20 de julho de
2010.

Para a mesma ser aprovada ou re-
jeitada é de suma importância a pre-
sença da maioria dos 715 contempla-
dos na ação. O sindicato reforça que
todos os trabalhadores que faziam e fa-
zem parte da categoria bancária no ano
de 1998 e eram sindicaliazados, na
base do Sindicato dos Bancários de
Dourados e Região, participem da as-
sembléia para deliberarem.

Para aqueles que ainda não tiveram
conhecimento da proposta é só acessar
o site (bancariosms.com.br) e clicar no
ícone “jurídico” do lado esquerdo da
tela. Dúvidas podem ser sanadas no sin-
dicato pelo fone 3422-4884 ou dire-
tamente na sede da entidade.

Entrega de minuta à
Fenaban será hoje

A campanha salarial dos bancá-
rios entra em sua fase decisiva. O
Comando Nacional dos Bancários
marcou para hoje, 11 de agosto, às
11h30, em São Paulo, a entrega da
pauta de reivindicações à Fenaban
(Federação Nacional dos Bancos).

“A entrega da minuta aumenta
a expectativa dos trabalhadores
para um desfecho positivo da ne-
gociação, com aumento real de sa-
lário, garantia de emprego e me-
lhores condições de trabalho”. afir-
ma Raul Verão, presidente do Sin-
dicato dos Bancários de Dourados
e Região.

A pauta de reivindicações foi
aprovada no dia 25 de julho, com a
participação de 628 delegados de
todo o país, durante a 12ª Confe-
rência Nacional dos Bancários, no
Rio de Janeiro, após um amplo pro-
cesso de discussão com a catego-
ria.

Assédio moral gera morte de
funcionário do Banco do Brasil

Trabalhadores de todo o país estão
perplexos diante de mais um caso de-
sumano envolvendo o Banco do Bra-
sil. Um funcionário do Rio de Janeiro
sofreu ataque cardíaco e faleceu depois
de ser descomissionado pela organiza-
ção financeira.

Com quase 30 anos de empresa e
perto de se aposentar, o empregado
perdeu a função de gerente adminis-
trativo e retornou ao cargo de escri-
turário. Além de uma perda salarial, o
bancário sofreu com a humilhação de
ser rebaixado. O motivo alegado: não
cumprimento de metas.

O assédio moral é um problema an-
tigo que acontece em todas as organi-
zações financeiras que atuam no país.
No entanto, no Banco do Brasil a prá-
tica vem ocorrendo de maneira cada
dia mais agressiva. O empregado que
não atingir a meta imposta corre o ris-
co de perder a função. E pior, ainda
pode ser demitido se estiver em está-
gio probatório sem qualquer explica-

ção convincente.
MATÉRIAS SOBRE ASSÉDIO: O site

traz ainda quatro matérias relaciona-
das ao tema, sendo elas: Advogada diz
que humilhação no trabalho é recor-
rente no Brasil; Veja as frases mais co-
muns ditas pelos agressores; Insônia e
depressão aparecem em 60% das víti-
mas de assédio; Bullying no trabalho é
comum, mas vítima nem sempre per-
cebe. A diretora do Sindicato dos Ban-
cários de Dourados e Região,  Ivanilde
Fidelis (Fifi) chama a atenção da cate-
goria para que leiam as matérias, “no
site  bancariosms.com.br,  clicando no
ícone “saúde” do lado esquerdo da
tela”, “É muito importante se infor-
mar a respeito e denunciar essa práti-
ca nefasta e covarde” finaliza Fifi.

ENQUETE: Desde a semana passa-
da o site do sindicato traz uma
enquete sobre assédio. A pergunta é:
Você já sofreu algum tipo de assédio
no trabalho? Participe, a enquete fica-
ra no ar por mais uma semana.

Futebol Suiço
 A Segunda Rodada do 12º Campe-

onato de Futebol Suiço dos Bancários
aconteceu neste sábado, 7/8, com a re-
alização de dois jogos, que tiveram os
seguintes resultados: Bradesco Doura-
dos 5 X 0 Bradesco Urbana e Santander
0 X 0 Bradesco-Itaporã/Fátima do Sul.

Após duas rodadas a classificação é
a seguinte: 1º - Bradesco Itapora/Fáti-
ma do Sul 04 pontos; 2º - Bradesco
Dourados 03 pontos; 3º - Banco do
Brasil também com 03 pontos; 4º -
Santander com 01 ponto; 5º - Itaú/
Caixa com zero ponto e em 6º Bradesco
Urbana também com zero ponto.

A terceira rodada do campeonato
acontecerá sábado, 14/8, quando es-
tarão em campo, às 08:30h, Santander
X Banco do Brasil, e às 09;30h, Itaú/
Caixa X Bradesco Dourados. Mais no-
tícias do campeonato e fotos no site
bancariosms.com.br.

A lucratividade dos bancos está em alta
Enquanto os bancários lutam por au-
mento real de salário, os bancos conti-
nuam a lucrar. De acordo com dados
da Bovespa (Bolsa de Valores de São

Paulo), o setor bancário foi o que apre-
sentou a maior rentabilidade em julho,
e, segundo os analistas, ainda há mais
espaço para ganhos com os papéis.

Lançamento de Candidatura:
O lançamento da candidatura a
Deputado Federal do bancário da Caixa
Econômica, Elias Ishy de Matos que
aconteceria no dia 7/8, foi adiado e
acontecerá neste próximo sábado, 14/
8, a partir das 19;30h, no Salão de
festas da comunidade Santo André, à
Rua Ediberto Celestino de Oliveira
esquina com Pedro Rigotti, no Jd. Stº
André. Todos(as) estão convidados.




