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BANCO DO BRASIL

dos bancários, prometeu apurar todas
as denúncias e fazer os devidos
encaminhamentos.
Os representantes dos
trabalhadores destacaram que as
entidades sindicais estão promovendo
uma campanha pela valorização do
funcionalismo do BB. Também foi
mostrado ao governo que o novo plano
traz prejuízos aos funcionários e
aumenta gravemente o risco de
aumentar o passivo trabalhista do BB,
uma vez que o banco impôs
mudanças que lesam direitos dos
trabalhadores.

BRADESCO

sobre o Plano de Saúde Bradesco,
Treinet e Segurança Bancária.
Sobre o Treinet, Eduara respondeu
que “os cursos obrigatórios, cobrados
para exercer uma função devem ser
feitos no horário de trabalho. O
Bradesco não quer burlar o ponto
eletrônico”.
Questionada sobre as melhorias
ao plano de saúde, Eduara, diz que
“ é um processo demorado pela falta
de profissionais credenciados.” Sobre
segurança, foi solicitado que o banco
instale portas com detectores em
todas
as
suas
agências.

PLANOS DE SAÚDE

Governo pode reduzir impostos para
subsidiar o setor privado
Tem sido veiculado nos meios de
comunicação que representantes das
operadoras de planos de saúde
estiveram reunidos recentemente
com o Governo Federal para discutir
a ampliação de planos de saúde para
as classes C e D. Segundo as
informações, foi acordado que serão
criados subsídios como a redução de
impostos
para
o
setor.

3601-2785 ou 3601-2786

Dia 28 tem coquetel
no Sindicato!
Em homenagem ao Dia
Internacional da Mulher, o SEEB-PF
e Região está organizando um grande
coquetel. Devido a concorrida agenda
do Salão de Eventos da entidade, o
coquetel será realizado no próximo
dia 28/03, a partir das 17:30.
Reserve um espaço na sua agenda
e venha ao Sindicato confraternizar
com suas colegas.
Nos próximos dias, os
diretores do Sindicato estarão
passando nas agências para ver
quantas bancárias participarão do
coquetel que será gratuito.
PESQUISA DA OIT

Assinado o ACT do Ponto Eletrônico
A reunião para assinar o Acordo
Coletivo de Trabalho do Ponto
Eletrônico do Bradesco, ocorreu na
terça-feira, 05, na sede da Fetrafi-RS.
Estiveram presentes no ato da
assinatura dirigentes sindicais, a
Relações Sindicais do Bradesco Silvia
Eduara Cavalheiro e a Coordenadora
Nacional da COE Bradesco e também
diretora da Contraf-CUT, Elaine Cutis.
Os representantes dos sindicatos
também fizeram questionamentos a
representante do Bradesco, Silvia
Eduara Cavalheiro, sobre pendências
discutidas com o movimento sindical
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ATENÇÃO BANCÁRIAS!

Movimento sindical denuncia abusos
do BB ao Governo Federal
A Contraf-CUT, federações e
sindicatos foram recebidos, no início
da tarde da quarta-feira (6), em
audiência na Secretaria-Geral da
Presidência da República, onde
denunciaram a política de
desvalorização da remuneração
baixada de forma unilateral pela
direção do Banco do Brasil com a
implantação do novo plano de funções
comissionadas.
O assessor especial do
ministro-chefe da Secretaria-Geral da
Presidência da República, José
Lopez Feijó, ouviu os representantes
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Se as informações procederem,
consideramos que o governo comete
dois erros:1 - Conversa com os
patrões e ignora os representantes
dos trabalhadores;2 - Se criar
subsídios para as empresas privadas
de saúde, estará contrariando a
própria Constituição Federal. A
prioridade do governo com a saúde
deve ser o fortalecimento do SUS.

52% das mulheres já
foram assediadas
Pode começar com cantadas e
insinuações, evoluir para um convite
para sair e chegar ao ponto de forçar
beijos, abraços e outros contatos
mais íntimos. Algumas vezes, ocorre
mediante ameaça de demissão ou
em troca de uma vantagem ou
promoção. Em todo o mundo, 52%
das mulheres economicamente
ativas já sofreram assédio sexual,
segundo a OIT (Organização
Internacional do Trabalho).
O assédio é crime no Brasil
desde 2001, quando ficou
estabelecida pena de detenção de
um a dois anos para quem praticar o
ato. Segundo a legislação, a conduta
é caracterizada quando alguém for
constrangido “com o intuito de obter
vantagem ou favorecimento sexual”,
desde que o agente aproveite da sua
condição de superior hierárquico.
PIADINHA
A empregada, ao telefone:
- O doutor Alonso não está, ele
viajou...
- De férias?
- Não, a patroa também foi!

