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Dia Internacional das Mulheres
O Sindicato entregou a todas bancárias sindicalizadas uma lembrança em homenagem ao Dia Internacional
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Diretores participam da eleição do Sindicato de São Paulo

Diretor Peixe com a Presidenta Juvandia

Os Diretores do Seeb Taubaté
participaram entre os dias 25 a 28
de março da Eleição da Diretoria
do Sindicato dos Bancários de São
Paulo para gestão 2014/2017.
Encabeçada pela atual presidenta da entidade, Juvandia Moreira,
da Chapa 1, ligada à CUT, obteve 23.159 votos válidos (82,11%)
enquanto a Chapa 2 recebeu
4.746 (16,8 %), 539 foram nulos
e 297 em branco.
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Os Diretores (esq.) Evanoel, Serginho,
Humberto e Walquiria

Sindicato prepara ação
coletiva para revisão do
cálculo do FGTS

Mais informações sobre a categoria no www.bancariostaubate.com.br
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Saúde

Editorial

A importância do preenchimento da CAT
O tema Saúde e Condições de Trabalho tem se destacado cada vez mais nos
fóruns de discussões dos bancários, como
também nas mesas de negociação com os
bancos. Para tirar suas dúvidas criamos a
coluna saúde que abordará as principais
questões sobre o tema.
O que é a CAT?
A Comunicação de Acidente de Trabalho
- CAT é um documento usado para comunicar o acidente ou doença de trabalho ao
INSS. Atualmente é emitida online isso faz
com que uma vez sendo emitida, imediatamente constará no banco de dados do INSS.

Quem fornece a CAT?
O preenchimento da CAT é uma obrigação do empregador. Facultativamente poderá ser preenchido por médico do serviço
público, médico privado, sindicato ou pelo
próprio empregador. A CAT é importante
tanto para o empregador quanto para o
próprio INSS, pois as empresas recolhem
uma contribuição mensal que é calculada
pelo grau de risco da atividade econômica.
Existindo uma maior quantidade de acidente, o INSS pode rever o percentual que
é recolhido pelo empregador.

Maria Isabel - Diretora de Saúde

Jurídico

Sindicato prepara ação coletiva para revisão do cálculo do FGTS
Bancários (as)
Mesmo acumulando lucros altíssimos os bancos continuam reduzindo
os empregos. Nos dois primeiros meses de 2014, foram eliminados mais
de 1.800 postos de trabalho. Essa
atitude não é justificável para as instituições financeiras, já que somado
o lucro dos cinco maiores bancos (BB,
Itaú, Bradesco, Santander e HSBC)
chegam a quase 50 bilhões.
Os bancos precisam gerar mais
empregos e não demitir, pois assim
estão na contramão da economia
brasileira. Nos últimos dez anos, os
bancários conquistaram aumentos
reais consecutivos, mas esses ganhos foram corroídos pela rotatividade, reduzindo o crescimento da
renda da categoria. Lutamos pelo
fim da rotatividade e por mais contratações, e somos contra a PL 4330
da Terceirização que precariza ainda
mais as relações de trabalho.

Casé

Presidente do Sindicato dos Bancários
de Taubaté e Região

O Sindicato dos Bancários de Taubaté e Região entrará até maio com a
ação coletiva para a revisão do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS). Segundo análise realizada
pelos advogados, a ação tem base
constitucional e cobra a correção que
o Governo não aplicou sobre o valor
do FGTS, pois as perdas podem che-

gar a aproximadamente 90% dos saldos
depositados.
Qualquer trabalhador que tenha registro na carteira de 1999 a 2013 pode
solicitar a revisão desta remuneração,
mesmo que já tenha sacado o valor, seja
aposentado ou tenha utilizado o benefício para fazer o financiamento de algum
imóvel ou automóvel.

O que rola nos bancos ...
Conecef será em junho

Sindicato apoia a Chapa 1 Todos pela Cassi
Começou no dia 9 de abril e vai até o dia
22, a eleição para renovar parte da diretoria
e dos conselhos deliberativo e fiscal da Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco
do Brasil (Cassi), entidade que administra os
planos de saúde dos funcionários do BB e de
seus familiares. O Sindicato apoia a Chapa
1 Todos pela Cassi, encabeçada por William
Mendes, coordenador da Comissão de Empresa dos Funcionários do BB e secretário de
Formação da Confederação.

O 30º Congresso Nacional dos Empregados da Caixa será realizado nos
dias 6, 7 e 8 de junho em São Paulo.
No 30º Conecef, vão definir a estratégia
e a pauta de reivindicações específicas
para a Campanha Nacional dos Bancários de 2014. A pauta geral da categoria
será votada pela Conferência Nacional
dos Bancários, entre 26 e 28 de julho,
também em São Paulo.

Portanto os bancários sindicalizados
que tiverem interesse em participar da
ação coletiva, o Sindicato está entregando nas agências um informativo explicando sobre a ação. Fiquem atentos.

PF multa bancos em R$ 5,3 milhões
A Polícia Federal aplicou multas de R$ 5,312 milhões contra 14 bancos por falhas na segurança de
agências e postos de atendimento bancário, durante a 100ª reunião da Comissão Consultiva para
Assuntos de Segurança Privada (CCASP), em
Brasília. As principais irregularidades foram equipamentos inoperantes, número insuficiente e falta de
rendição de vigilantes no horário de almoço, transporte de valores feito por bancários, inauguração
de agências sem plano de segurança aprovado e
cerceamento da fiscalização de policiais federais,
dentre outras.

Sindicato apoia a Chapa 1 nas eleições da Funcef
O Sindicato apoia a Chapa 1 - Movimento
pela Funcef na eleição dos representantes
dos associados nas instâncias da fundação
dos empregados da Caixa Econômica Federal. As eleições acontecem em todo país
de 5 a 9 de maio.
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