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EDITAL
O Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Passo Fundo
e Região, por seu representante legal, comunica a todos os empregados da
Caixa Econômica Federal, dos municípios de Passo Fundo, Lagoa Vermelha,
Sananduva e Tapejara, a abertura do processo eleitoral para Delegado/a Sindical
da Caixa Econômica Federal, cujo mandato se estenderá até 31 de março de
2016, informando que será observado o seguinte cronograma:
Inscrições: Até 27/05/2015
Eleição: De 08 a 09/06/2015 nas respectivas unidades da Caixa
Posse: 12/06/2015
Passo Fundo, 20 de maio de 2015.

SAÚDE - I

A Anvisa boicotou a vacina nacional
contra a dengue, denunciou cientista

A Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa) boicotou a produção
da vacina brasileira contra a dengue.
Assim denunciou o professor e
cientista, Isaías Raw, ex-diretor do
Instituto Butantã. Segundo o professor,
a Anvisa atrasou em 18 meses a
produção da vacina pelo instituto ao
mesmo tempo em que liberou a vacina
da multinacional francesa, Sanofi.
A Anvisa tomou esta medida
apesar de a vacina francesa custar

mais caro que a nacional e ser “uma
porcaria”, afirmou o cientista. “A vacina
deles não funciona e precisa de três
doses. A nossa atinge um bom nível de
proteção com uma dose. Eles pegaram
a vacina de febre amarela, tiraram uns
pedaços e fizeram a de dengue. Ela
leva pelo menos um ano para imunizar
e só funciona em quem já teve uma
doença. Isso não engana nem um débil
mental: essa vacina é uma porcaria”,
ressaltou Raw.

SAÚDE - II

Conforme Raw, a Anvisa é reincidente
no boicote às vacinas nacionais

Segundo o professor Isaías
Raw, a Anvisa é reincidente, pois já havia
boicotado a vacina brasileira contra a
gripe. “A Anvisa esteve aqui em 2011,
primeiro ano em que fizemos a vacina.
Disseram: “você está autorizado a
envasar a vacina, mas não a fabricar”.
Perdemos US$ 30 milhões. Dois anos
depois, vieram aqui e autorizaram. O
governo francês já tinha autorizado a
produção da vacina na Europa. O
governo encomendou 30 milhões de
doses. Metade da gente e metade da
Sanofi. A nossa metade que o ministério
não comprou só pode ser jogada no
lixo”, afirmou o professor.
Pouca divulgação pela mídia - no
C&N nº 3048, já afirmávamos que a

mídia hegemônica brasileira nunca
defendeu os direitos dos trabalhadores
e os interesses do país. É bem possível
que você não tenha ouvido falar da
denúncia do professor Isaías Raw.
Pudera, se a grande mídia informou
sobre ela foi “à boca pequena”. Bem
diferente do que faz com outras
denúncias, por quê?
Por isso, apelamos mais uma
vez para as fontes alternativas para
trazermos essa notícia a nossos
colegas. Você pode ler mais sobre o
assunto no jornal Hora do Povo nº 3344,
de 13 e 14/05/2015 ou acessando a
Internet por meio do link http://
www.horadopovo.com.br/2015/05Mai/
3344-13-05-2015/P4/pag4a.htm.

BANCOS PÚBLICOS FEDERAIS

Hoje tem assembleias
do BB e da CEF
Nesta quarta-feira, às 17h30,
o SEEB-Passo Fundo realiza
assembleias com os funcionários do
Banco do Brasil e da Caixa
Econômica Federal. Na pauta, a
discussão de propostas a serem
levadas aos encontros estaduais dos
trabalhadores dos dois bancos
públicos federais. Os encontros
serão realizados em Porto Alegre no
sábado, 23, a partir das 9h30. A
presença nos encontros estaduais
desses dois bancos é pré-requisito
para a participação nos congressos
nacionais dos mesmos.
BANRISUL

Banco lucrou
R$ 147 milhões

O Banrisul obteve um lucro de
R$ 147 milhões no primeiro trimestre
de 2015. O resultado representa um
aumento de 6,6% em relação ao
apurado no mesmo período do ano
passado. "O desempenho positivo do
Banco é reflexo do esforço e da
competência de todo o quadro de
funcionários, que, lamentavelmente,
não têm muito a comemorar”, afirmou
Denise Correa, funcionária do banco
e diretora da Fetrafi-RS. “A recente
negativa da direção do Banrisul
quanto à implantação imediata do
novo Plano de Carreira foi um balde
de água fria inesperado”, justificou a
diretora.
PIADINHA
Uma de pescador.
Outro dia fui pescar e, por sorte,
capturei uma enguia elétrica. Coloquei
ela no barco, encostei levemente nela
e... nada de dar choque. Encostei o
dedo na boca dela e nada de dar
choque.
Chegando em casa, quando
preparava a enguia para ser cozida e
abri a barriga dela, encontrei duas
contas de energia atrasadas.

