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ITAÚ

DIREITOS SOCIAIS

Reunião com a diretoria, realizada na quarta- Licença-paternidade é
feira, 06, teve como pauta as agências digitais ampliada para 20 dias
Na quarta-feira, 06, a ContrafCUT esteve reunida com a diretoria do
Itaú. Na pauta, as agências digitais. O
banco trouxe as informações
solicitadas pelos dirigentes sindicais na
reunião anterior, do dia 23/03. São oito
polos de agências digitais, sete em São
Paulo e uma no Rio de Janeiro,
informaram os representantes do Itaú.
Os dirigentes sindicais relataram
as denúncias de sobrecarga de
funções, assédio moral e insalubridade
nessas agências. Também foi

questionado o emprego de terceirizados
nas mesmas. O banco negou a
terceirização e garantiu que os
bancários cumprem a jornada legal, de
segunda a sexta-feira.
“Nós reivindicamos pleno acesso
a esses locais de trabalho,
transparência nas informações,
garantia instituição e eleição de CIPA e
fim das metas abusivas”, afirmou Jair
Alves, coordenador da COE-Itaú ao falar
sobre a reunião. Nova reunião ficou
marcada para o dia 28/04.

FRANÇA - I

BANRISUL

Franceses se mobilizam contra ataques aos
seus direitos trabalhistas
Contra a nova lei de trabalho, os
franceses decretaram Greve Geral no
dia 31 de março, e continuam
mobilizados. Ocupações ocorrem em
mais de 250 cidades. As centrais
sindicais francesas [CGT, Força
Operária e Solidários] orientam a
continuidade das mobilizações, que já
duram praticamente um mês. Os
trabalhadores querem derrotar,
definitivamente, as propostas de

reforma das leis trabalhistas do
governo do primeiro-ministro François
Holande.
Desde o início de seu mandato,
Hollande tem seguido à risca a política
de austeridade da tróica (União
Europeia, Banco Central Europeu e
FMI). Em síntese, as tais “medidas
de austeridade” consistem em corte
de gastos, caça aos benefícios
sociais e aos direitos trabalhistas.

FRANÇA - II

O SEEB-Passo Fundo se solidariza com a
luta dos trabalhadores franceses
Lembramos que a política de
ataque aos direitos dos trabalhadores
é a responsável pela bancarrota da
economia grega. Aumento do
desemprego, inflação nas alturas,
redução drástica nos salários, cortes
nos investimentos sociais [saúde,
educação, moradia, transportes],
elevação das tarifas públicas, etc, foi
o resultado dessa política.
A draconiana proposta de
Holandé facilita o trabalho em tempo
parcial, aumenta a jornada semanal de
44 para até 46 horas e para até 10 a
12 horas por dia, aumenta a duração
máxima do trabalho noturno, retira

No dia 03 de fevereiro deste ano,
o Senado Federal ampliou a licençapaternidade para 20 dias. A medida está
incluída no marco regulatório dos
direitos da primeira infância e só vale
para as empresas que aderiram ou
venham a aderir ao Programa Empresa
Cidadã. O programa já garantiu a
ampliação da licença-maternidade para
6 meses. A empresa que aderir ao
programa pode descontar no imposto
de renda o benefício concedido aos
trabalhadores e trabalhadoras.

outros [licença por falecimento, CCT
negociados a cada três anos, não
garante direitos direitos adquiridos,
etc]. Em outras palavras: lá como aqui,
o governo descarrega nas costas dos
trabalhadores o ônus da crise
econômica que atravessa a nação.
Porém os trabalhadores
franceses estão mostrando o caminho
a ser seguido quando os governos
atacam seus direitos em benefício dos
grande
capitalistas:
união,
organização, mobilização e luta. O
SEEB-Passo Fundo se solidariza com
a luta dos trabalhadores e
trabalhadoras da França.

Banco já ampliou a
licença-paternidade
Tão logo foi aprovada a
ampliação da licença-paternidade no
Senado, a Fetrafi-RS enviou
correspondência ao Banrisul
cobrando a garantia do benefício aos
trabalhadores do banco. O Banrisul
respondeu que já ampliou a licença
para seus funcionários e que esse
direito pode ser usufruído mediante o
cumprimento de um requisito. É
preciso que o pai comprove sua
participação em um “programa ou
atividade de orientação sobre
paternidade responsável”.
Conforme a Fetrafi-RS, há dois
cursos dessa natureza disponíveis.
Na página do SEEB-PF na Internet,
publicamos matéria sobre a
ampliação da licença-paternidade no
Banrisul e disponibilizamos os links
relativos aos cursos.
PIADINHA
Deus estava andando com Adão pelo
Paraíso, quando Adão resolveu
perguntar:
(A) - Senhor?! Por que fizeste a Eva
tão bonita ?
(D) - Para que você gostasse dela!
(A) - Tudo bem, mas por que a fizeste
tão burra ?
(D) - Para que ela gostasse de você!

