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CAMPANHA NACIONAL DOS BANCÁRIOS

Assembleia amanhã, às 18 horas,
inicia discussões sobre a campanha

Amanhã, 27, às 18 horas, o
SEEB-Passo
Fundo
estará
realizando assembleia com toda a

categoria. Na pauta, a Campanha
Nacional dos Bancários/2014. Com
o aproximar dos encontros e
conferências estaduais/regionais de
bancários, os sindicatos de todo o
país iniciam as discussões sobre a
campanha deste ano.
No final de semana, dias 31/
05 e 1º/06, acontece a Conferência
Estadual dos Bancários do Rio
Grande do Sul, em Porto Alegre , e
também os encontros estaduais dos
bancos públicos federais, Banco do
Brasil e Caixa Econômica Federal.

SAÚDE - I

Estudante do curso de Psicologia do
IMED faz estágio no SEEB-Passo Fundo
O estudante da Faculdade de
Psicologia do Imed, Fábio Riva, está
fazendo estágio no Sindicato dos
Bancários de Passo Fundo e Região.
O estudante cursa o 9º nível e
procurou o Sindicato para ajudá-lo nos
seus estudos relacionados à saúde
do trabalhador bancário.

Para colaborar com o nosso
informativo, o estudante escreveu o
texto abaixo sobre o TDAH e sugere
às bancárias e bancários que
quiserem se informar ainda mais
sobre o tema, o acesso ao link http://
cefaleias.com.br/tdah/sintomas-dotdah-no-adulto.

SAÚDE - II

Você sabia que os adultos também
podem sofrer de TDAH?
Geralmente, quando falamos
em Transtorno do Déficit de Atenção
com Hiperatividade (TDAH), a
primeira coisa que nos vem em mente
é a criança. Mas, as pesquisas estão
avançando cada vez mais e nos
mostram uma nova realidade, a
realidade de que esse transtorno não
atinge só as crianças, mas também
os adultos.
Os sintomas são diferentes
em cada fase da vida. Na infância,
aparecem a ansiedade, fobia, pânico,
transtornos depressivos e tiques e o
Transtorno Obsessivo Compulsivo
(TOC). Na adolescência, além
desses mesmos sintomas, também

aparece o uso abusivo de
substâncias. Nos adultos, esses
sintomas também são comuns,
assim como o surgimento do
Transtorno de Humor Bipolar que
pode estar associado ao TDAH.
Os 10 sintomas mais
comuns em adultos com Déficit de
atenção são: problemas com a
organização,
dirigir
carro
distraidamente – acidentes de
trânsito, problemas conjugais,
distração extrema, dificuldade em
ouvir, inquietação, problemas para
relaxar, problemas ao iniciar uma
tarefa, atraso crônico, ímpetos de
raiva e prioridade nas coisas.

SINDICATO

Convênio com o IMED:
pós-graduação MBA
O Instituto Meridional (IMED)
está oferecendo a pós-graduação
MBA em Finanças e Mercado de
Capitais, com as aulas iniciando ainda
neste mês de maio. Bancárias e
bancários associados do SEEB-PF, e
seus dependentes, podem usufruir do
convênio firmado com o instituto, que
concede 5% de desconto nas
mensalidades.
Se você está
interessada(o), ainda há tempo para
matricular-se.
SANTANDER

Protestos contra as
demissões, em SP
Bancários percorreram a Avenida
Paulista, na capital
Na quinta-feira, 22, dirigentes
do SEEB-São Paulo percorreram o
centro financeiro da Avenida Paulista,
na capital, para denunciar as
demissões no Santander.
Os
bancários apresentaram números que
mostram que, enquanto eliminava
quase 5 mil postos de trabalho em
2013, o banco espanhol agregava a
seu quadro de correntistas 3 milhões
de novos clientes. Com cartazes que
mediam um metro de comprimento,
que simbolizavam folhas de cheque,
os bancários também expuseram à
sociedade os absurdos ganhos
mensais, de quase R$ 460 mil, de
cada diretor do banco.
PIADINHA
Um homem chega em uma padaria e
pergunta para a garçonete:
- Moça, essa esfirra é de hoje?
Ela responde:
- Não, é de ontem.
- E essa coxinha, é de hoje?
- Não, também é de ontem.
Já irritado, ele pergunta:
- E como faço para comer alguma
coisa de hoje?
A garçonete responde:
- Passe amanhã!

