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Vice-presidente do Santander é convocado por CPI
O vice-presidente executivo do Santander, Marcos Madureira, foi convocado na terça 23/06, para 

prestar depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Senado que investiga esquema de 
venda de sentenças no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf). Também foram chamados os 
presidentes da Diretoria Executiva do Grupo RBS, filiada à Rede Globo, Eduardo Sirotsky Melzer; da 
Mitsubishi Brasil, Aiichiro Matsunaga; da Ford Motor Company América do Sul, Steven Armstrong; e da 
Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), Luiz Moan. Como foram 
convocados, todos serão obrigados a comparecer à comissão.

Entenda – Investigado pela Operação Zelotes, o Carf está no centro de um esquema de redução e 
de cancelamento de multas por meio de pagamento de propina a conselheiros do órgão, que pode ter 
provocado prejuízo de pelo menos R$ 5 bilhões até R$ 19 bilhões. O conselho julga recursos de multas 
impostas a contribuintes pelo Fisco. A Zelotes foi deflagrada em março pela Polícia Federal e pelo 
Ministério Público Federal.

Atenção funcionários da CAIXA, o Sindicato dos Bancários de Petrópolis realizará, no  dia 20 de 
julho de 2015, a eleição para Delegado Sindical. As inscrições serão abertas na próxima terça-feira, dia 30 
de junho e se encerrarão no dia 10 de julho. Poderá se candidatar o funcionário do banco que tiver mais 
de 06 (seis) meses de sindicalização e, pelo menos, 24 (vinte e quatro) meses de exercício da profissão 
ininterruptos. O mandato é de 1 (um) ano, tendo seu início no dia 30 de julho de 2015 e término no dia 29 
de julho de 2016.

Caixa Econômica Federal
Eleição para Delegado Sindical

VI TORNEIO DE FUTEBOL SOÇAITE
Atenção atletas/competidores, vem aí a VI edição do Torneio de Futebol Soçaite dos 

bancários. Em breve disponibilizaremos mais informações.
PREPARE A SUA TORCIDA!!!

5ª Oficina de Gênero Igualdades e Oportunidades
Nos dias 22 e 23/06, Rede de Mulheres Uni Brasil, realizou a 5ª Oficina de Gênero Igualdades e 

Oportunidades, na colônia de férias dos Comerciários, na Praia Grande (SP). A Oficina debateu questões 
como saúde, a exploração da imagem da mulher como produto na mídia, ausência de creches, os avanços 
já obtidos com a obtenção de cláusulas em convenções Coletivas de Trabalho, além das 
responsabilidades compartilhadas. 

O evento contou também com a participação dos homens nos debates sobre questões como 
oportunidades de emprego, salário, qualificação, família e temas gerais de gênero, entre outros assuntos. 

A diretora do SinBáncários Petrópolis, Carla Lima, participou do encontro representando nossa 
entidade.

Diretoria do BB exagera e chama de fraude 
funcionário ficar dentro da empresa

A Diretoria de Pessoas do Banco do Brasil está cada vez mais exagerando nos termos e na 
arbitrariedade para gerenciar os funcionários da empresa. Desde que o diretor Carlos Netto assumiu aquela 
pasta, é comum a edição de Instruções Normativas que visam criar embaraços no ambiente de trabalho.

A pérola agora, foi mais uma vez a alteração das normas referentes ao ponto eletrônico e registros de 
entrada saída. O banco agora considera fraude estar no ambiente de trabalho antes e depois do horário, sem 
especificar qual a tolerância. Ainda, o BB não mais permitirá que os funcionários façam suas refeições no local 
de trabalho, no máximo permitido ficar para descanso ou estudo, desde que assine um acordo por escrito. A 
Dipes também estabeleceu agora em cinco minutos o limite para registro do ponto eletrônico antes e após a 
jornada de trabalho.

Para Wagner Nascimento, coordenador da Comissão de Empresa dos Funcionários do BB, mais um vez 
o banco cria regras com rigidez desnecessária, imputa ao funcionário responsabilidades da empresa e, como 
tem sido de costume nas edições de normas feitas pelas Dipes nos últimos anos, sempre quer facilitar para o 
banco o assédio através de processos administrativos e ameaças de demissão.

"Os diretores do BB não são submetidos ao ponto eletrônico, mas seria interessante para os 
funcionários ver o diretor Carlos Netto dar saída da Dipes em cinco minutos" completa.
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