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CAMPANHA

OUTUBRO
ROSA

O Sindicato abraça
essa causa e dedica
essa edição para
fazer um alerta
às mulheres e à
sociedade sobre a
importância da
prevenção e do
diagnóstico
precoce do câncer
de mama

FALA PRESIDENTE!

COMPROMISSO COM A VALORIZAÇÃO DA MULHER

E

m tempos de pandemia os cuidados com a saúde devem ser redobrados e
como este mês é dedicado a um alerta importante a toda sociedade, o Sindicato também embarca na Campanha Outubro Rosa para conscientizar as mulheres
sobre a importância do autoexame. Nossa luta não se limita à defesa do emprego
e da renda. Garantir saúde e qualidade de vida aos trabalhadores e trabalhadores
também é compromisso do Sindicato.
Para chamar atenção sobre esse tema o Alerta Bancário incorporou as cores da
campanha Outubro Rosa em toda esta edição. Também trazemos
uma matéria importante sobre a isenção da cobrança da coparticipação no plano de saúde do Santander para as bancárias
que realizarem exames.
As mulheres são maioria em nossa sociedade e cada vez mais
assumem a função de chefe de família em muitos lares. Ao
mesmo tempo, vivemos um momento que carece de ações de
incentivo à ampliação da participação da mulher nos espaços
de poder. Defender a saúde é o primeiro passo para valorizar
a mulher trabalhadora e assegurar outras conquistas.
CLAYTON TEIXEIRA PEREIRA é presidente do Sindicato

SANTANDER
ISENTA
coparticipação
de exames
ginecológicos

D

evido à campanha Outubro Rosa, o Santander
isentou durante o mês de outubro, no plano de saúde das
suas funcionárias, a cobrança
de coparticipação nos exames
de papanicolau, mamografia,
ultrossonagrafia de mamas,
colonoscopia e transvaginal.

O banco fez uma parceria
com o Laboratório Femme
e especificamente neste mês
de outubro, além de realizar os exames, as bancárias
poderão doar um exame de
ultrassonografia para outra
mulher. Outras informações
no RH da instituição.

CAMPANHA EM
DEFESA DO BB
É LANÇADA
Foi lançada no dia 13 de
outubro a campanha nacional “O bom do BB é…” para
mostrar a importância do
Banco do Brasil e denunciar
os ataques que o banco vem
sofrendo, com o objetivo
de privatizá-lo. A iniciativa
tem como premissa destacar
a importância do Banco do
Brasil enquanto banco público
para a inclusão social, para
o atendimento bancário da
população e para o desenvolvimento econômico do país.

GT Saúde do Itaú cobra pagamentos
Em reunião com o Grupo
de Trabalho (GT) de Saúde
do Itaú, o movimento sindical denunciou que desde
março muitas pessoas estão
recebendo apenas um salário,

sem vales, abonos ou PLR. O
banco disse que em se tratando de casos de recursos
administrativos ou judiciais,
espera o julgamento para
efetuar qualquer pagamento.

Em protesto contra as demissões praticadas pelo setor
financeiro em plena pandemia,
o Sindicato fez uma atividade
no dia 7 de outubro na agência
148 do Bradesco, em Mogi.
Somente na base territorial
do Sindicato, o banco demitiu
seis trabalhadores.

Como destacou o presidente, Clayton Teixeira Pereira,
o Bradesco foi a instituição
privada que registrou maior
lucro no setor financeiro,
com mais de R$ 7 bilhões.
Mesmo assim não poupou
trabalhadores num momento
tão difícil

Sindicato protesta contra
demissões no Bradesco

Cobranças em
dobro sufocam
funcionários da Caixa
A direção da Caixa está exigindo ainda mais de seus
funcionários. Além de terem
de fazer atendimentos relacionados ao calendário de
pagamento do auxílio emergencial e do saque emergencial do FGTS, os empregados
da rede de agências da Caixa
estão sendo cobrados para
entregarem mais de 120% das
metas de vendas de produtos,
alguns deles até com rendimento negativo. No último
dia 6, a direção da Caixa aumentou em R$ 2 milhões a
meta de consignado do INSS
em algumas agências.

