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Atenção bancários(as) 
associados(as), impreterivel-
mente hoje, dia 20 de agosto, 
serão recolhidas as listas da 
festa do DIA DO BANCÁRIO e 
solenidade de posse da Nova 
Diretoria eleita para o mandato 
2014/2017.

COMEMORAÇÃO

REUNIÃO GERAL
Atenção diretores do SindBancários Petrópolis, hoje dia 20 de agosto, tem reunião geral 

no auditório da entidade (Rua Marechal Deodoro, 209, 207/210 – Centro), às 18:30 horas.

Não esqueça, você poderá levar seus 
acompanhantes – esposa(o), noivo(a), namorado(a) e 
filhos(as) acima de 12 anos, cujo o convite terá o valor 
de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) cada.

O evento acontece na sexta-feira, dia 29 de 
agosto, a partir das 21 horas, no Petropolitano Futebol 
Clube (rua Roberto Silveira, 82 - Centro).

N A S C I M E N T O
No  último  dia 

14  de  agosto(quintafei
ra),  o  casal  LEANDRO 
MUNIZ  e  RAFAELA 
DELGADO  MUNIZ 
(companheira  do 
HSBC),  foram  agracia
dos  com  o  nascimento 
tão  esperado  de  seu 
primogênito  PEDRO 
HENRIQUE.

Filhos são bênção do Senhor. São a nossa 
herança  e  tesouro  terreno.  A  energia  mais  pura 
que nos faz renascer a cada dia.

Que  Deus  os  ilumine,  parabéns  e  muitas 
felicidades a toda família.

Justiça manda Bradesco 
manter plano de saúde de 

aposentados

O Sindicato dos Bancários de São Paulo moveu 
ação para que o banco permitisse a permanência dos 
aposentados no plano de saúde, com as mesmas condições 
usufruídas quando estavam na ativa. 

O direito é previsto pelo artigo 31 da Lei 9656/98, 
mediante o pagamento integral das mensalidades. A juíza 
destacou que os aposentados, enquanto na ativa, 
participaram dos custos de todo o atendimento voltado à 
saúde, mesmo que em percentual inferior, participando 
assim, ainda que indiretamente, dos custos. E que esse 
trabalhador encontra-se em condição menos favorável 
àquela em que se achava à época da atividade laboral, não 
só em razão da idade, mas também em face da redução 
dos seus ganhos, sem esquecer que despendeu seus 
esforços em prol do empregador, durante lapso temporal 
mínimo de dez anos". 

O Bradesco tem oito dias, contados da data de 
publicação da sentença (11/8), para cumprir a decisão 
judicial - sob pena de pagamento de multa diária de R$ 1 
mil por aposentado.

Os aposentados do 
Bradesco terão direito ao plano 
de saúde nos mesmos moldes 
de quando trabalhavam no 
banco. Essa é a decisão da 
juíza Cristiane Serpa Pansan, 
da 2ª Vara do Tribunal Regional 
do Trabalho de São Paulo. 

Futuro da Justiça do Trabalho está 
em jogo em ação no STF

O Supremo Tribunal Federal (STF) está prestes a 
decidir, com repercussão geral, se é constitucional ou não 
a restrição à liberdade de contratação de trabalhador 
terceirizado.

A terceirização, de acordo com a legislação e a 
Súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho, está 
autorizada em lei apenas para alguns serviços, atividades 
e setores da empresa contratante, não podendo, como 
regra, ser utilizada nas atividades-fim das empresas.

A terceirização, mesmo com as restrições atuais, 
já representa 25,5% do mercado formal de trabalho e nas 
relações de trabalho, significa menor salário, maior 
jornada, piores condições de trabalho, alta rotatividade e 
aumento de demanda trabalhista e previdenciária, 
imaginem o que ela significará podendo ser generalizada.

Se o Direito do Trabalho perder a razão de ser, 
não há sentido em manter a Justiça do Trabalho, cuja 
função exclusiva é colocar em prática, observadas as leis 
protetivas aos trabalhadores, o Direito do Trabalho.

A expectativa das entidades sindicais, advogados 
e magistrados, assim como dos próprios trabalhadores, 
considerando que a Constituição estabelece como um de 
seus fundamentos a dignidade da pessoa humana e a 
valorização social do trabalho, é de que o STF, apesar de 
já ter aceito a repercussão geral, possa voltar atrás ou 
mesmo aceitar a restrição no mérito, por ocasião do 
julgamento da matéria no pleno do Tribunal.
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