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ASSÉDIO MORAL

doenças ocupacionais como as LER?
Existe uma velocidade mínima de
trabalho para configurar lentidão e
justificar a perda de função?
O afastamento da funcionária
é um ato de humilhação sem
precedentes e uma situação típica de
assédio moral, o que deixou todos os
demais funcionários preocupados e,
como consequência, trabalhando sob
forte pressão.
O Sindicato de Pelotas
acompanha o caso de perto também
porque ele pode se configurar como
perseguição política, já que a
funcionária em questão é Delegada
Sindical, e já acionou seu
departamento jurídico.
Assédio moral é crime e, como
tal,
deve
ser
denunciado.

CAIXA FEDERAL

Acordo aditivo da carreira
profissional é assinado
A Contraf-CUT, federações e
sindicatos assinaram nesta segundafeira (27), em Brasília, o aditivo ao
acordo coletivo de trabalho 2012/2103,
que estabelece a nova estrutura
salarial da carreira profissional da
Caixa Econômica Federal.
A nova tabela salarial
contempla aproximadamente 3.500
profissionais, entre engenheiros,

arquitetos, advogados, médicos,
dentistas e outras categorias.
Foi mantida, no entanto, a
discriminação do REG/Replan nãosaldado. A proposta da Caixa, que foi
aprovada em assembleias realizadas
nas bases onde a empresa tem
empregados da carreira profissional,
contempla diversas reivindicações
deste segmento.

BRADESCO

Reunião estabelece calendário de
negociação da pauta específica
Em negociação ocorrida nesta
terça-feira (28) com a Contraf-CUT,
federações e sindicatos, o Bradesco
apresentou um calendário para
aprofundar o debate acerca de três
demandas que integram a pauta
específica de reivindicações da
Campanha Nacional de Valorização
dos Funcionários.
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SANTANDER

Caixa Federal afasta funcionária em
Pelotas alegando “lentidão”
O afastamento – inédito, pelo
que se saiba – das funções de uma
empregada da Caixa do PAB Justiça
Federal, em Pelotas, infelizmente, é
mais um caso de assédio moral
contra bancários(as). Há muito tempo
o movimento sindical denuncia essa
cruel realidade, que é um dos temas
prioritários nas mesas de negociação
nacionais.
De maneira arbitrária, a gerente
do PAB, com respaldo da
superintendência local e do RH da
Caixa em Brasília, decidiu retirar a
função da funcionária alegando
“lentidão”. A explicação apresentada
pelo banco só reforça o caráter de
assédio moral da iniciativa. São lentos
todos os trabalhadores que fazem a
pausa obrigatória para prevenir
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Trata-se da reabilitação
profissional, do parcelamento do
adiantamento de férias e do valecultura. Eles serão debatidos com o
banco nos dias 6, 14 e 19 de junho.
O Plano de Cargos e Salários
(PCS) e a auxílio educação também
foram ressaltados pelos dirigentes
sindicais durante a reunião.

Combate às práticas
antissindicais
A UNI Finanças lançou nesta
terça-feira (28) uma campanha
internacional por meio da qual
sindicatos e trabalhadores de todas
as categorias e em todos continentes
podem assinar uma carta online a ser
encaminhada ao presidentes do
Santander no Brasil, Jesús Zabalza,
e do grupo na Espanha, Emilio Botín.
A campanha é uma resposta
à tentativa do banco espanhol de
intimidar as entidades sindicais no
Brasil por intermédio de ações na
Justiça, ferindo direito à liberdade de
expressão e à organização sindical.
Essa não é a primeira vez que
isso acontece.Em 2011, o banco
entrou na Justiça em função do
protesto no dia da decisão da Copa
Libertadores entre Santos e
Penharol, que tinha o Santander
como patrocinador principal.
PLANOS DE SAÚDE

Medicação contra o
câncer
A partir de janeiro de 2014,
planos de saúde que atuam no país
terão que ofertar 36 medicamentos
orais indicados em terapias contra o
câncer, usados por pacientes em
tratamento domiciliar.
A medida foi anunciada nesta
terça-feira (28) pela Agência Nacional
de Saúde Suplementar (ANS) e pelo
Ministério da Saúde. Os remédios
têm 54 indicações contra o câncer,
entre esses os de próstata, mama,
pulmão, rim, estômago e pele, câncer
colorretal, leucemia e linfoma.
PIADINHA
O vovô conversa com seu neto:
-Vovô, qual a maior diferença de hoje
para quando o senhor era jovem?
-Quando eu era jovem, tinha quatro
membros flexíveis e um rígido. Hoje,
tenho quatro rígidos e um flexível...

