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Definido pleito eleitoral no Sindicato Hoje tem discussão em
Mesa Temática no BB

Torneio substituirá Campeonato dos Bancários

Patrões já cobram a fatura
Bancários solicitam va-
cina contra H1N1

Bancos têm de cumprir
leis trabalhistas

Financiários preparam Conferência

Nesta quarta-feira (20/04),
acontece mesa temática de Ascen-
são Profissional no Banco do Bra-
sil. O encontro será na sede da
empresa, em Brasília, a partir das
14h30. O objetivo é ampliar o de-
bate sobre ascensão profissional
no BB, para melhorar e dar mais
transparência aos processos sele-
tivos e melhoria das oportunida-
des de carreira.

Em assembleia realizada no
dia14 de abril, os trabalhadores do
ramo financeiro da base territorial
do Sindicato definiram os trâmites
do pleito eleitoral para a renova-
ção da diretoria e do conselho fis-
cal que comandará a entidade no
próximo quadriênio.

Entre as definições aprovadas a
data da realização do pleito, dia 19
de maio 2016; O prazo de registro
de chapas, que será de 10 (dez) dias,
a contar de amanhã, 21/04/2016,

um dia após a publicação do edital
de convocação da eleição feita pela
Comissão Eleitoral.

A categoria, também, elegeu a
Comissão Eleitoral, que irá acom-
panhar o processo junto com a atu-
al diretoria executiva. Os três
membros eleitos foram Severino
Calixto Neto, funcionário do Banco
do Brasil; João Marques de Olivei-
ra, bancário aposentado, também
do BB e, Paulo Ricardo S. Costa,
bancário aposentado da Caixa.

Devido ao aumento no número
de casos da gripe H1N1 em todo
país, o Comando Nacional dos
Bancários solicitou à Fenaban a
vacinação de todos os funcionári-
os das organizações financeiras. O
entendimento é de que os ambi-
entes fechados e com grande cir-
culação de pessoas são propícios
para difusão do contágio. Alguns
bancos já realizam a vacinação
interna e gratuita.

Enquanto boa parte da nação ain-
da está estarrecida com a forma
como se deu a votação que resul-
tou na admissibilidade do processo
de impeachment da presidenta
Dilma Rousseff, o setor que repre-
senta o empresariado já começa a
cobrar do vice-presidente Michel
Temer (caso venha a ocupar de for-
ma ilegítima a Presidência) que
coloque em prática as propostas do
plano “Uma Ponte Para o Futuro”.

De acordo com o portal Brasil
247 e a grande imprensa, o primeiro
passo seria a retomada da agenda
de privatizações no país, a come-
çar por empresas como a BR Dis-
tribuidora e a Infraero.

Outros pontos seriam uma refor-
ma da Previdência que resultaria
na adoção de idade mínima e a

desvinculação do salário mínimo
para o pagamento dos benefícios
previdenciários. Em miúdos, as
pessoas teriam de trabalhar mais
para receber aposentadorias infe-
riores ao salário mínimo.

“Os mesmos deputados e empre-
sários que defendem o impeach-
ment são os que propuseram a lei
da terceirização na atividade-fim,
permitindo a substituição de con-
tratados diretos por prestadores de
serviços. São os mesmos que no
governo Fernando Henrique (PSDB)
tentaram acabar com a Consolida-
ção das Leis do Trabalho. São os
mesmos que defendem a jornada
de trabalho flexível para que o em-
presário possa adequar a jornada
às suas necessidades”, denuncia o
presidente da CUT, Vagner Freitas.

Apesar dos lucros exorbitantes,
Itaú, Bradesco, Santander e Cai-
xa são as organizações financei-
ras com maior número de ações
trabalhistas na Justiça. As recla-
mações são as mais variadas, des-
de jornada excessiva de trabalho,
assédio moral, não pagamento de
horas extras e terceirização frau-
dulenta. É o que aponta estudo
do Conselho Superior da Justiça
do Trabalho.

Em reunião na noite desta terça-feira (19/04) na Área Social do Sin-
dicato, em comum acordo com os bancários responsáveis pela formação
das equipes, a diretoria de esportes da entidade, comandada por Raul
Verão, decidiu que não realizará o Campeonato dos Bancários de Fute-
bol Suíço neste ano. O motivo foi a baixa adesão dos atletas para a
composição das equipes. Como sugestão apresentada na reunião, ficou
acordado que em substituição a competição será realizado um torneio
de futebol no dia 1º de maio,  em comemoração ao Dia do Trabalhador.

O momento político é importan-
te para os trabalhadores, que não
querem ver os direitos retirados por
um Congresso conservador. Diante
do difícil cenário, é preciso organi-
zar as categorias, como a dos
financiários, que realizam a primei-
ra Conferência Nacional entre os

dias 12 e 14/05, em São Paulo. Será
um passo fundamental para a cam-
panha salarial.

Em pauta, divididos em três gru-
pos de trabalho, assuntos impor-
tantes, como emprego e remune-
ração, saúde, condições de traba-
lho e igualdade de oportunidades.

Uma votação vergonho-
sa na Câmara Federal

O ex-presidente do STF (Supre-
mo Tribunal Federal), Joaquim
Barbosa, criticou duramente a
sessão da Câmara Federal que
aprovou a abertura de impeach-
ment da presidenta Dilma Rous-
seff. Por meio do Twitter, disse
que a votação foi de “chorar de
vergonha. Simplesmente patéti-
co”. Joaquim Barbosa observou
ainda que “ainda teremos outras
razões para sentir vergonha de nós
mesmos em toda essa história”.


