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Teletrabalho no Bradesco

Após cobrança por parte do movimento
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Coletivo sobre Teletrabalho. A assembleia será válida com qualquer número de participantes.
deve entrar em contato com o Viva Bem, que o Bradesco irá avaliar caso a caso.
As informações necessárias para análise e posicionamentos sobre aceitação ou rejeição por parte
dos empregados estão disponibilizadas no site (www.bancáriosgo.org.br).

Com a confirmação do Bradesco, são três os bancos que assumiram o
compromisso de não demitir
funcionários
durante
a de
pandemia,
Itaú, Santander e
Goiânia(GO),
15 de
setembro
2020
Bradesco o três maiores bancos privados do país garantem que não haverá
demissões.
SERGIO LUIZ DA COSTA
Presidente do Sindicato dos Bancários de Goiás

