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BRADESCO - I

Pauta específica de reivindicações
será entregue amanhã à diretoria

Nesta terça-feira, 23, a ContrafCUT vai entregar a pauta específica de
reivindicações à diretoria do Bradesco.
A pauta inclui itens como PCCS/
Remuneração,
programa
de
reabilitação profissional, saúde e
condições de trabalho, parcelamento

do adiantamento de férias e auxílioeducação, entre outros.
O conjunto de reivindicações
dos funcionários do Bradesco foi
definido no Encontro Nacional dos
Bancos Privados que aconteceu nos
dias 26 e 27 de maio.

BRADESCO - II

Banco foi condenado no TST por obrigar
seus funcionários a transportarem valores
O Tribunal Superior do
Trabalho (TST) condenou o Bradesco
por danos morais coletivos. O motivo:
o banco exigia que seus funcionários
do setor administrativo transportassem
valores sem escolta. A indenização,
de R$ 500 mil, deverá ser paga ao
Fundo de Amparo ao Trabalhador
(FAT).
O processo teve origem em
ação civil pública impetrada pelo
Ministério Público do Trabalho por

ocorrências constatadas em cidades
do interior do Mato Grosso. Para o
procurador do Trabalho, Marcel
Bianchini, ao obrigar seus
trabalhadores a transportarem valores,
o banco “viola a ordem jurídica, pois
os coloca em riscos de violência e
morte, além de se consubstanciar
desvio de função".
Na página do SEEB-PF na
Internet, pode ser lida matéria completa
sobre essa condenação do Bradesco.

SETOR FINANCEIRO - I

Bradesco lidera ranking de reclamações
do BC e a CEF chega ao segundo lugar
O Bradesco tornou a liderar,
em maio, o ranking de reclamações
do Banco Central. Elaborado todos
os meses pelo BC, o ranking é
composto pelos bancos que possuem

mais de 2 milhões de clientes. A
Caixa Econômica Federal ficou em
segundo lugar, trocando de posição
com o HSBC. Em abril, a CEF havia
ocupado a terceira posição.

SETOR FINANCEIRO - II

Aumento dos preços dos serviços
bancários é abusivo, diz Idec

O aumento, em torno de 15%,
aplicado pelos bancos, é abusivo. É o
que concluiu o Instituto de Defesa do
Consumidor, após pesquisar os valores
cobrados pelos serviços bancários. O
Idec comparou os preços cobrados em
abril de 2014 com os de março de 2015.
Neste período, segundo o instituto, a
inflação foi de 7,17%.
Conforme a economista do

Idec, Ione Amorim, os bancos
justificaram os percentuais de aumento
com a necessidade de realinhar os
preços em relação ao mercado. "É um
cartel. Isso desestimula a concorrência
e é altamente abusivo, do ponto de vista
do Código de Defesa do Consumidor,
porque é um reajuste de preços sem
um aumento justificável”, afirmou a
economista.

SEGURANÇA

CEF e HSBC são
multados

O Programa de Proteção e
Defesa do Consumidor do Ministério
Público da Paraíba multou a Caixa
Econômica Federal e o HSBC. A CEF
terá que pagar R$ 1,3 milhão e o
banco inglês, R$ 210 mil, por “não
tomarem as medidas necessárias
para garantir a segurança eficiente no
interior de suas agências e terminais
de autoatendimento, gerando
sensação de insegurança e
impotência à coletividade”, informou
o Procon.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pesquisa constrange
funcionários

A Caixa Econômica Federal
está fazendo uma pesquisa telefônica
com seus funcionários. Com tal
pesquisa, a CEF quer saber a opinião
de seus trabalhadores sobre as
condições de trabalho, os salários e a
carreira, entre outras questões.
Embutida na pesquisa vem a seguinte
pergunta: "Participou da última greve ou
tem intenção de participar de um
movimento futuro?"
Para Dionísio, Diretor de
Bancos Federais da FETEC-CUT/SDP,
essa prática da CEF “fere o legítimo
direito de os trabalhadores lutarem
pelos direitos e por melhores condições
de trabalho. Além disso, é um absurdo
a Caixa falar de greve desse ano,
quando o movimento sindical ainda está
debatendo com os bancários o índice
de reposição salarial a ser negociado.
Isso é um indicador de que a disposição
do banco para negociar é bem limitada".
PIADINHA
O médico vai assinar uma receita,
mas quando a puxa de trás da orelha,
percebe que na verdade era um
termômetro retal. Ele balança a
cabeça e desabafa:
- Que raiva! Algum bundão ficou com
a minha caneta.

