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BANCÁRIO DA CAIXA PODE ACUMULAR CARGO
A Subseção I Especializada em Dissídios Individuais (SDI-1) do Tribunal Superior do Trabalho validou a acumulação
dos cargos de técnico bancário da Caixa
com o de professor da rede pública de ensino.
A decisão foi proferida no julgamento
de recurso de embargos da Caixa contra
acórdão da Segunda Turma, que autoziou
a acumulação a uma empregada do banco.
A Segunda Turma considerou possível
a cumulação diante da compatibilidade de
horários e das peculiaridades do cargo de
técnico bancário da Caixa. A instituição
financeira, no entanto, sustentou que a
função, apesar da nomenclatura, não apresenta as características necessárias ao enquadramento na exceção do artigo 37, in-

ciso XVI, alínea “b”, da Constituição.
O ministro Cláudio Brandão, relator dos embargos, explicou que o dispositivo da Constituição veda a acumulação remunerada de cargos públicos,
“exceto quando houver compatibilidade de horários e desde que seja de um
cargo de professor com outro técnico
ou científico”. Por isso, a decisão sobre
a Caixa.
Fonte: O Bancário

dia das crianças no clube
A criançada tem um encontro marcado
no Clube dos Bancários no dia 12 de Outubro, Dia das Crianças. Para comemorar esse
dia tão especial, o Sindicato preparou uma
programação especial.
A partir das 8h, haverá muitas brincadeiras, jogos e recreação. Piscina de bolinha,
cama elástica e brinquedos, além, é claro, de
pipoca, picolé e cachorro-quente.
Para a festa ficar mais especial, a Fanfar-

ra Falcões irá animar a criançada com
muita música boa.
Não esqueçam de levas seus filhos e
comemorar o dia das crianças no Clube
dos Bancários!

Telefones sindicato
Como forma de melhor atender aos bancários e bancárias de sua base, o Sindicato disponibilizou algumas linhas
telefônicas para contato. Confira abaixo:
Oi – (73) 3613-3232
Vivo – (73) 3026 - 0084
Celular (73) 99953-6175 (Whats App)

SINDICATO APOIA O OUTUBRO
ROSA

O movimento popular internacionalmente
conhecido como Outubro Rosa é comemorado
em todo o mundo. O nome remete à cor do laço
rosa que simboliza, mundialmente, a luta contra o
câncer de mama e estimula a participação da população, empresas e entidades. Este movimento começou nos Estados Unidos, onde vários Estados tinham ações isoladas referente ao câncer de mama e
ou mamografia no mês de outubro, posteriormente
com a aprovação do Congresso Americano o mês
de Outubro se tornou o mês nacional (americano)
de prevenção do câncer de mama.
A história do Outubro Rosa remonta à última
década do século 20, quando o laço cor-de-rosa, foi
lançado pela Fundação Susan G. Komen for the
Cure e distribuído aos participantes da primeira
Corrida pela Cura, realizada em Nova York, em
1990 e, desde então, promovida anualmente na cidade (www.komen.org).
A ação de iluminar de rosa monumentos, prédios públicos, pontes, teatros e etc. surgiu posteriormente, e não há uma informação oficial, de como,
quando e onde foi efetuada a primeira iluminação.
O importante é que foi uma forma prática para
que o Outubro Rosa tivesse uma expansão cada vez
mais abrangente para a população e que, principalmente, pudesse ser replicada em qualquer lugar,
bastando apenas adequar a iluminação já existente.
*Confira a história completa desta campanha
no site do Sindicato.
PLANTONISTAS DE HOJE
Manhã: CID
Tarde: PAULINHO
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