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CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - I

MOVIMENTO SINDICAL

Conferência Estadual dos Bancários
será realizada no dia 04/07 em POA

Bancárias e bancários gaúchos
já tem data marcada para debaterem a
Campanha Nacional/2015 da categoria.
A 17ª Conferência Estadual dos
Bancários do Rio Grande do Sul será
realizada no dia 04 de julho em Porto
Alegre. A conferência vai definir as
reivindicações que serão levadas à
Conferência Nacional a ser realizada no

final de julho em São Paulo.
O Sindicato dos Bancários de
Passo Fundo e Região estará
disponibilizando a infra estrutura
necessária - transporte e alimentação
- aos interessados em participar do
encontro. Faça sua inscrição junto ao
diretor ou diretora do Sindicato em seu
banco e participe do debate.

ITAÚ - I

Contraf cobrou participação no
programa de reabilitação

A Contraf-CUT e a Comissão
de Organização dos Empregados
(COE) realizaram reunião com a
diretoria do Itaú no dia de ontem. Na
reunião, o Itaú apresentou seu
programa de reabilitação profissional.
Conforme o banco, o “Programa de
Readaptação Profissional” atendeu
1980 funcionários que retornaram de
afastamentos por doença nos anos de
2012, 2013 e 2014. Ainda segundo o
banco, no retorno da licença médica,
o funcionário recebe acompanhamento
clínico e adequações em suas tarefas.
Os dirigentes sindicais
objetaram que ainda há uma grande

distância entre o objetivo e a prática.
Jair Alves, coordenador da COE-Itaú,
afirmou que o principal problema é a
construção unilateral do programa.
"Os trabalhadores ficaram de
fora da elaboração deste projeto.
Queremos participar do início ao fim
do processo. Nossos sindicatos
recebem, todos os dias, reclamações
de bancários que ao retornar ao
trabalho são mal acolhidos pelo gestor
direto ou mesmo pelo banco. O Itaú
precisa mudar isso e a opinião do
trabalhador é fundamental," afirmou
Adma Maria Gomes, secretária de
Saúde da Fetec-SP.

ITAÚ - II

Contraf vai formar um GT-Saúde

Na reunião de ontem, a diretora
do SEEB-Limeira, Solange Gouveia
relatou sua experiência pessoal com
o programa de readaptação do banco.
Ela disse que foi alvo de assédio moral.
"Só após três meses de retorno da
licença é que fui encaminhada ao
programa de reabilitação do Itaú .Tive
depressão. Fui mal acolhida por
gestores e colegas de trabalho.
Disseram que eu precisava escrever
uma carta ao banco, relatando os
problemas que tive, para retornar ao
trabalho. Queriam forçar minha
demissão”, afirmou Solange.
Para a Contraf, a reunião foi

construtiva, pois os relatos expostos
vão ajudar a corrigir falhas do programa
de readaptação. O coordenador da
COE, Jair Alves, informou que será
criado um grupo de trabalho para
discutir a saúde no Itaú: "Estamos
analisando ponto a ponto do programa
e vamos encaminhar nossas
demandas ao banco. Também iremos
formar o GT de Saúde do Itaú, que
contará com representantes dos
trabalhadores e da instituição bancária
para
debater
as
nossas
reivindicações, já que o Itaú está entre
os bancos com maior número de
adoecimentos por conta do trabalho".

Contraf pede comitê
paritário para o PSIC

Na segunda-feira, 22, a
Contraf-CUT enviou ofício à diretoria da
Caixa Econômica Federal em que
pede a formação de um comitê paritário
para debater o PSIC. Este comitê teria
a função de acompanhar e propor
melhorias no Processo de Seleção
Interna por Competência. O motivo do
pedido da Contraf é o elevado número
de denúncias de que há muitos
problemas na aplicação das provas
que vêm sendo feitas desde abril.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - II

As falhas no PSIC

Conforme a Federação
Nacional das Associações do Pessoal
da Caixa Econômica Federal (Fenae),
são muitas as falhas no PSIC: “questões
erradas e mal redigidas, dificuldades na
visualização dos testes, conteúdo
diferente do solicitado nos editais, falta
de transparência e não permissão de
recursos e de acesso aos resultados
individuais”. Outra denúncia grave é a
de que “alguns candidatos teriam
consultado os materiais de estudo e até
recebido ajuda de superiores para
responder às questões”.
Para Fabiana Matheus,
coordenadora da Comissão de
Empresa dos Funcionários da CEF,
"As reclamações dos empregados
mostram que o processo está
desacreditado” e isto implica em que
“A criação do comitê paritário, com a
participação de representantes da
categoria e da empresa, que já era uma
necessidade, tornou-se urgente".
PIADINHA
Na aula de biologia, o professor
pergunta:
-Joaozinho! Quantos testiculos nós
temos?
– Quatro professor …. responde o
menino, sem pestanejar.
– Quatro? Você ficou doido?
– Bem… Pelo menos os meus dois
eu garanto!!

