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SAÚDE - I

BRADESCO - I

Dia Mundial em Memória às Vítimas
de Acidentes e Doenças do Trabalho
28 de abril, o movimento
sindical escolheu como tema
o assédio moral. Com o
slogan “Assédio moral no
trabalho
e
violência
organizacional adoecem e
podem
matar!",
os
trabalhadores pretendem
colocar pressão sobre
deputados e senadores para
que eles agilizem a
aprovação de projetos de lei
www.mundodastribos.com - 19/06/2011
que já tramitam no
Congresso
Nacional
Para marcar mais um Dia proibindo a prática do assédio moral.
Mundial em Memória às Vítimas de O Brasil é um dos poucos países que
Acidentes e Doenças do Trabalho, não possuem legislação específica
que transcorre nesta segunda-feira, sobre esse problema.
SAÚDE - II

Doenças mentais já afastam mais
bancários do trabalho que as LER/DORT
Dados fornecidos pelo
Ministério da Previdência Social (MPS)
mostram que as doenças mentais já
superam as LER/DORT como causas
maiores do afastamento dos
bancários do trabalho. E esse
adoecimento mental da categoria
bancária tem origem facilmente
identificável: as metas abusivas
impostas aos bancários e a cobrança
para que elas sejam atingidas, quando,
não raro e sem a menor cerimônia, os
gestores descambam para o assédio
moral sobre seus funcionários.

Conforme o MPS, dos
benefícios pagos pela previdência em
2013 a bancários afastados, 27% se
referiam a transtornos mentais e
comportamentais. Já os problemas
relacionados às LER/DORT, foram
responsáveis pelo pagamento de
24,58% do total dos benefícios. No
ano anterior, os percentuais eram
muito parecidos, mas as LER/DORT
ainda apareciam em primeiro lugar
como principal problema de saúde a
afastar bancários e bancárias do
trabalho.

HSBC

No dia 23, bancários paralisaram
agências em várias cidades
Na quarta-feira, 23, os
funcionários do HSBC paralisaram
agências em várias cidades
brasileiras.
Os trabalhadores
protestaram contra o processo de
reestruturação do banco inglês que
está provocando fechamento de

agências, demissões e piorando
ainda mais as condições de trabalho.
As paralisações aconteceram,
principalmente, nas capitais dos
estados. Em São Paulo e no Paraná,
também houve paralisação em
cidades do interior.

Lucro cresceu,
emprego encolheu
O resultado do Bradesco no
primeiro trimestre de 2014 foi grandioso.
O lucro cresceu 18% em relação ao
mesmo período do ano passado e a
rentabilidade chegou a 20,5%. Porém,
ao invés de ampliar as vagas de
trabalho, o Bradesco cortou 944
empregos. Em doze meses, o banco
eliminou 3.248 postos de trabalho, o que
fez com que o quadro de pessoal caísse
abaixo dos cem mil trabalhadores. Hoje,
o Bradesco tem 99.545 funcionários.
BRADESCO - II

Sobrecarga de
trabalho ainda maior
As operações de crédito
cresceram 10,4% nos últimos doze
meses no Bradesco. Esse aumento do
volume de serviços aliado à redução do
número de funcionários implica em
sobrecarga ainda maior de trabalho. O
resultado disso não pode ser outro: piora
das condições de trabalho com efeitos
danosos à saúde dos trabalhadores.
Os bancários precisam intensificar a
luta por mais empregos nos bancos.
DE OLHO NA MÍDIA

Bajulação abjeta
No C&N anterior, informamos
sobre o assassinato de 55 pessoas no
Iêmen, por ordem do presidente dos
EUA, Barack Obama. E, ao invés de
divulgar o crime, a mídia hegemônica
optou pelo puxasaquismo, a bajulação
abjeta a Obama. Algo que deve ter se
repetido em vários outros jornais, na
sexta-feira, 25, o Correio do Povo
publicou uma matéria bem amena, com
foto: “Obama joga futebol com robô”.
PIADINHA
No restaurante o cliente chama o
garçom:
— Tem uma mosca no meu prato!
— É o desenho do prato, meu senhor.
— Mas está se mexendo!
— É que é um desenho animado.

