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Saúde é tema da primeira negociação
Emprego de qualidade, que não
adoeça. Essa é uma das principais reivindicações dos bancários na campanha salarial 2014.
O assunto é tão importante que
será o primeiro a ser negociado com a Fenaban (Federação
Nacional dos Bancos). A primeira rodada começa hoje (19)
e será concluída amanhã (20).
A realidade dos quase 500 mil
bancários do país é preocupante.
Dados do Ministério da Previdência Social apontam que, no
ano passado, 9.630 trabalhadores
do setor foram afastados pelo
INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). Os números poderiam ser bem maiores, já que
muitos benefícios são recusados.
Se antes as doenças do sistema
osteomuscular eram as principais causas de licença, hoje não
são mais. No total, 5.042 bancários tiveram de se ausentar das

atividades laborais em decorrência de transtornos psicológicos. Outros 4.588 se afastaram por conta da LER/Dort,
antigo fantasma da categoria.
As metas, o assédio moral, a
sobrecarga de trabalho, as demissões são, sem dúvidas, os
grande vilões para o problema. Os assuntos serão colocados na mesa pelos bancários,
que vão querer ações efetivas.
Caso contrário, não há acordo.

Bradesco indenizará gerente que
sofreu sequestro-relâmpago

CTB apóia Plenária Nacional
de Educação em Brasília

O Banco Bradesco S.A vai indenizar
em R$ 70 mil uma gerente vítima
de sequestro-relâmpago ao realizar
transporte de valores. Para o ministro
Lelio Bentes Corrêa, da Primeira Turma do Tribunal Superior do Trabalho,
a conduta da instituição financeira
enseja o pagamento de danos morais,
já que a Lei 7.102/1983 determina a
contratação de pessoal especializado
para desempenhar essa atividade.
A bancária, gerente geral da agência
de Santa Inês (BA), descreveu que era
habitualmente desviada da função e
obrigada a transportar dinheiro no
seu próprio carro ou em táxis para
agências de diferentes cidades do estado, algumas delas a mais de 80 km
de distância. Numa dessas viagens,
foi vítima de assalto a mão armada,
seguido de sequestro-relâmpago no
qual ficou cerca de 40 minutos nas
mãos dos assaltantes.

Com o objetivo de encaminhar uma
proposta unificada aos candidatos
ao Poder Executivo e ao Poder Legislativo nas eleições deste ano, as
entidades do movimento educacional junto com a sociedade civil organizada realizarão a Plenária Nacional de Educação – em defesa da
educação e do desenvolvimento soberano do Brasil hoje (19) e amanhã
(20) em Brasília.
A proposta da plenária nacional é a
de encaminhar um documento unificado com as diretrizes educacionais para os próximos quatro anos
aos candidatos antes do dia 5 de
outubro. A plenária reúne entidades
que representam mais de 4 milhões
de trabalhadores em educação e
quase 70 milhões de estudantes secundaristas e universitários, além de
representantes do movimento social
e sindical.
Fonte: Portal CTB

Fonte: TST/via Feeb

Fonte: O Bancário

Impasse entre Bradesco
Saúde e médicos continua
Nada de novo no impasse entre os
médicos e o plano Bradesco Saúde.
A audiência de conciliação realizada ontem (18) pela manhã na Justiça
Federal, entre o plano em questão e
o Sindimed, mediada pela juíza Lita
Braid, não foi suficiente para finalizar
as negociações de reajuste digno dos
honorários exigido pelos médicos
credenciados. Uma nova assembléia
dos médicos acontece amanhã (20),
para dar seguimento à discussão sobre os rumos da paralisação.
Durante a audiência, os advogados
do Bradesco Saúde afirmaram que o
plano tem feito reajustes regulares, e
não mostraram nenhuma possibilidade de acordo, além do que foi proposto, e rejeitado pelos médicos, de
reajuste de R$ 7 pela consulta.
Os advogados do plano ressaltaram
ainda que irão negociar somente com
“pessoa jurídica” e não com profissionais autônomos. Fato não aceito pelo
Sindmed que faz questão de estarem
a frente das negociações.
Diante do impasse, a juíza deu 10
dias às partes para fazerem as últimas
defesas, e marcou uma nova audiência para o dia 5 de setembro. Determinou ainda que, até lá, a liminar
que pede o reajuste do pagamento
da consulta para R$ 150, o repasse
do valor baseado no mesmo cobrado aos usários durante os últimos
10 anos, ou então a implantação da
CBHPM, poderá ser julgada.

Fonte: Sindmed BA via Feeb
P L A N T O N I S T A S DE HOJE
Manhã: Lívia
Tarde: Nélio
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