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NO TRABALLO
n O Sindicato Nacional de CCOO de Galicia, co gallo do 25 de
Novembro, Día Internacional para a Eliminación da Violencia contra as
Mulleres, manifesta o seu firme compromiso en seguir loitando contra
todas as formas de violencia machista e a discriminación das mulleres
que está na base daquelas. Asemade, sumámonos este 25N aos actos e
manifestacións convocados polo movemento feminista galego.

www.ccoo.gal

CCOO contra o acoso
sexual no traballo
Sindicato Nacional de CCOO de Galicia, co gallo
do 25 de Novembro, Día Internacional para a Eliminación da Violencia contra as Mulleres, manifesta o seu firme compromiso en seguir loitando contra
todas as formas de violencia machista e a discriminación
das mulleres que está na base daquelas.
Porque esta pandemia non remite e cada día sumamos
máis mulleres e máis menores asasinados, máis violadas
e sexualmente agredidas, máis violentadas e maltratadas
psicolóxica e economicamente, máis acosadas, ameazadas, insultadas, humilladas, desprezadas, etc. Este 25N
convertémolo nunha data de dó e reivindicación: dó polas
mulleres que deberían estar vivas e reivindicación de medidas que nos permitan deixar de contar vítimas e alcanzar
unha sociedade e un mundo onde primen os bos tratos.
Como organización sociopolítica, CCOO traballa para
acabar coa discriminación –base da dominación e a violencia contra as mulleres– en todos os ámbitos, pero
como organización sindical, ademais, correspóndelle previr, formar, concienciar e tratar laboralmente o acoso sexual e o ciberacoso nos centros de traballo.
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As raíces do acoso sexual están na
desvalorización das mulleres e do
traballo feminino e no sexismo cultural que impregna os ambientes
laborais

NON

cultural que impregna os ambientes laborais. Cando falamos de acoso sexual, referímonos a unha máis das formas
en que se expresa a violencia de xénero, pois, aínda que
poden sufrilo persoas de ambos os sexos, os datos revelan
que son as mulleres as máis afectadas e, delas, aquelas
que están sumidas na precariedade laboral.
Esta realidade coñécena ben os delegados e, sobre todo,
as delegadas sindicais que acompañan e protexen as muÉ unha responsabilidade sindical acadar a seguridade lleres que a padecen e denuncian os acosadores.
das mulleres nos postos de traballo. Ninguén debería ir
Neste sentido, CCOO manifesta reafirmar o seu comtraballar con medo! Porén, un 18,3% das mulleres din que
promiso
con:
sufriron acoso sexual no traballo e o ciberacoso é un delito
que aumenta nestes tempos de pandemia. A Organización
Internacional do Traballo, no seu Convenio 190, menciona n A visibilización do delito e a sensibilización sobre este
problema.
como o acoso sexual afecta de forma desproporcionada
ás mulleres e enténdeo como outra das caras da violencia n A prevención do acoso sexual, sexa en forma de chantaxe ou de acoso ambiental, de comportamentos de
de xénero. As raíces do acoso sexual están na desvaloriinstigación física, de actitudes verbais e non verbais.
zación das mulleres e do traballo feminino e no sexismo
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n O acompañamento ás vítimas e a colaboración na denuncia.
n A arbitraxe de procedementos específicos para tramitar
as denuncias ou reclamacións de quen o sufra.
n A elaboración e negociación de protocolos de prevención e tratamento contra o acoso sexual e por razón de
sexo.
n A creación de ambientes saudables e respectuosos de
traballo.
n O asesoramento nesta materia, creando o mellor escudo preventivo e de seguridade que existe nos centros
de traballo, que son as seccións sindicais e comités de
empresa por medio das nosas delegadas e delegados
sindicais.

CCCOO CCONTRA
ONTRAA O

Para iso, seguiremos demandándolles ás empresas e
Administracións que:
n Cumpran a Lei 3/2007 de igualdade efectiva de mulleres
e homes canto á obriga de elaborar protocolos en todas
as empresas.
n Contraten e/ou formen o persoal en materia de igualdade e implanten os protocolos de prevención e tratamento contra o acoso e os plans de igualdade.
n Negocien medidas de formación en materia de igualdade e contra a violencia sexual e, en concreto, o acoso
sexual e por razón de sexo nos plans de igualdade e de
formación.
n Se impliquen na denuncia das situacións e condutas de
acoso sexual e colaboren activamente no esclarecemento dos feitos, protexendo e acompañando as mulleres que denuncian.
n Sancionen aquelas condutas constitutivas de acoso.
n Crean as mulleres.
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Fronte a esta conduta laboral delituosa, as mulleres e
homes de CCOO sumámonos este 25N aos actos e manifestacións convocados polo Movemento Feminista en
cada un dos territorios e, ademais, nos centros de traballo
berramos:

NON AO ACOSO SEXUAL!
NON MÁIS VIOLENCIAS
MACHISTAS!
O ACOSO SEXUAL
TAMÉN É VIOLENCIA MACHISTA!

NNO TRA
TRABALLO
ABALLLO

#TraballosLibresDeAcosoSexual
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Indicador de risco para conta de pagamento e conta de aforro

Este número é indicativo do risco do
producto, sendo 1/6 indicativo de menor
risco e 6/6 de maior risco.

O banco está adscrito ao Fondo de Garantía de
Depósitos de Entidades de Crédito, creado
polo Real decreto lei 16/2011, do 14 de
outubro. Para depósitos de diñeiro, o importe
máximo garantido é de 100.000€ por
depositante en cada entidade de crédito.

Preocupate
só de vivir
a vida.

20%
DE DESCONTO

·
·
·
·

Accidentes persoais1:
Accesvida
Completvida
Accidentes personales
Decesos prima periódica

25€
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E ademais 25 € na túa
Conta Próxima 3 de TARGOBANK
por domiciliar o teu novo seguro.

PROMOCIÓN VÁLIDA PARA PÓLIZAS NOVAS
CONTRATADAS ENTRE O 6 DE SEPTEMBRO
E O 31 DE DECEMBRO DE 2021.

ATLANTIS SANTIAGO – Tel. 611 602 341
alicia.rodriguezabelleira@atlantisgrupo.es
ATLANTIS A CORUÑA – Tel. 689 126 116
juan.quintelasanchez@atlantisgrupo.es
ATLANTIS FERROL – Tel. 981 35 09 74
antonio.pitasanz@atlantisgrupo.es
ATLANTIS VIGO – Tel. 683 27 32 10
alfonso.gonzalezalvarez@atlantisgrupo.es

Consulta as bases da promoción na web: tomamosimpulso.com
1. Productos asegurador por as entidades do Grupo Grupo ACM España: AGRUPACION AMCI DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. con NIF A-65782807, Recistro
DGSyFPvC-0790, por os seguros de Vida y Accidentes, y GACM SEGUROS GENERALES, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.U. con NIF A-59575365,
RegistrovDGSyFP C-0708, por o seguro de Decesos, ambas con domicilio social en Carretera de Rubí, nº 72-74, 08174-Sant Cugat del Vallès (Barcelona).
O distribuidor destes seguros é TARGOBANK, S.A.U., NIF A-79223707, entidade bancaria, con clave 0216, no Rexistro de Banco de España e operador banca-seguros
vinculado, con clave OV0088, en el Rexistro DGSyFP, con domicilio na rúa Ramírez de Arellano, nº 29, 28043-Madrid.
O operador Banca-Seguros Vinculado TARGOBANK, S.A.U. dispone dun seguro de responsabilidade civil profesional, do conformidade con o Real Decreto 3/2020, do
transposición de la Directiva 2016/97, sobre a distribución de seguros e ten un contrato de axencia con entidades aseguradoras dispoñible no espazo de información
ao cliente da páxina web www.tomamosimpulso.com.
2. Realizarase un único ingreso, non acumulable no caso de contratar varios produtos, transcorridos 75 días desde a presentación ata o cobro do primeiro recibo da
prima, na conta bancaria "Cuenta Próxima". O importe da promoción (30,86 €), descontada a retención a conta (5,86 €), ingresarase na seguinte Conta polo importe 25€
netos. A cantidade percibida considerarase, para os titulares da Conta Próxima, de Retorno do Capital Moble en Efectivo.
3. Cuenta Próxima é un produto bancario da entidade TARGOBANK S.A.U. (NIF A-79223707, clave 0216 no Rexistro de Banco de España e domicilio social na rúa
Ramírez Arellano, 29, 28043-Madrid, dispoñible para particulares, residentes, maiores de 18 anos. Máximo 2 titulares. Os titulares deben ter contratado con anterioridade
o servizo de Banca a Distancia. Inclúe: conta de pagamento, conta de aforro, tarxeta de débito. Consulta condicións en www.tomamosimpulso.com
4. Promoción válida para novas pólizas de Accesvida, Completvida, Accidentes Persoais e Defuncións Primas Periódicas, contratadas entre o 6 e o 31 de setembro.
Decembro de 2021, ambos incluídos, efectivos ata o 1 de xaneiro de 2022. Quedan excluídas as substitucións de pólizas.
O desconto do 20% aplicarase á prima neta anual (sen impostos nin recargos legais) da primeira anualidade da póliza contratada e será recuperable en 5
anos de forma lineal, a razón do 4% en cada renovación anual.

