Sexta-feira
Informativo do Sindicato dos Bancários de Passo Fundo e Região - CUT

www.bancariospassofundo.org.br

Nº 3135

secretaria@bancariospassofundo.org.br

22 / janeiro / 2016

3601-2785 ou 3601-2786

__________________________________________________________________________________________________

BANCO DO BRASIL - I

BANCO DO BRASIL - II

A Contraf pediu a suspensão do processo O que ficou acordado
na reunião do dia 20
de reestruturação da Visin

Na quarta-feira, 20, a Contraf
esteve reunida com a diretoria do
Banco do Brasil para tratar da
reestruturação na Vice-Presidência
de Serviços Infra Estrutura e
Operações (Visin). Os dirigentes
sindicais relataram a situação vigente
nos locais de trabalho atingidos pela
reestruturação, “onde há falta de
informações, informações incorretas
e dados inconsistentes no próprio

sistema do banco”. Junte-se isso ao
prazo curto dado para que os
trabalhadores façam suas opções e
temos um quadro de tumulto nas
unidades envolvidas. Ademais, o BB
não cumpriu seu compromisso de
informar sobre cada cargo que será
extinto e sobre o remanejamento de
cidade. Diante disso, a Contraf pediu
a suspensão do processo de
reestruturação da Visin.

SAÚDE - I

As tragédias e os mercadores da morte

De todas as ideias orientadoras
de nossas ações, cimentadas na
sociedade pelo mundo do capital, a
mais macabra, nauseante e repugnante
é a de que devemos enxergar
oportunidade na tragédia. Temporais,
deslizamentos, desmoronamentos,
incêndios, epidemias, pandemias e
outras catástrofes, naturais ou não,
ceifam uma enorme quantidade de
vidas e deixam milhares e milhares de
desalojados ou feridos.
É em momentos assim, na
tragédia, que agentes públicos e
privados envolvidos, de cima a baixo,
agindo na surdina, logo, de difícil

identificação perante a sociedade,
enxergam, de forma inescrupulosa,
uma oportunidade individual ou grupal
de lucrar com o sofrimento e a desgraça
alheios. Podemos qualificá-los de
mercadores da morte.
Agora, estamos presenciando
um segmento econômico a enxergar,
de modo vil e criminoso, uma
“oportunidade na tragédia”. Porém este
não é de difícil identificação. Estamos
nos referindo aos estragos causados
na população brasileira pelo mosquito
Aedes aegypti, transmissor da dengue,
chikungunya e do zika vírus.
Continua na matéria abaixo.

SAÚDE - II

A indústria farmacêutica aproveita para
aumentar lucros com a tragédia

Dados do Ministério da Saúde
demonstram que em 2015 ocorreram
863 mortes causadas pelo mosquito
da dengue, milhares de pessoas
foram infectadas e que existem mais
de 1 milhão de notificações a serem
confirmadas, sobretudo nas regiões
Sudeste e Centro-Oeste.
A nossa indignação e também
o nosso repúdio destinam-se à
indústria farmacêutica. Este ramo
industrial está enxergando uma
“oportunidade na tragédia”. Decidiu
aumentar seus lucros numa iminente

situação de pandemia gerada pela
proliferação do Aedes aegypti. Sem
escrúpulos, aumentaram, sem
justificativa aceitável, entre 60% e
120% o preço dos repelentes.
Obviamente que o produto não
é suficiente para acabar com a
circulação do vírus. É só um
mecanismo a mais de proteção. Assim
mesmo, não deixa de ser repugnante
termos que presenciar empresários da
indústria farmacêutica, como abutres,
a se aproveitarem dessa tragédia que
se abate sobre o povo brasileiro.

Banco apresentará quadro
semanal da reestruturação da Visin
O banco nem se pronunciou
sobre o pedido de suspensão da
reestruturação da Visin. Limitou-se a
esticar o prazo para o início do VCP de
4 meses, o esmolão, de 25/01 para 15/
02. A Contraf considerou insuficiente.
No final da reunião, ficou
acordado que o BB vai apresentar uma
planilha
semanal
para
acompanhamento do processo. Dia
26/01, deverá ser apresentado o quadro
geral de movimentações concretizadas
até aquela data. Além disso, segundo
informe da Contraf, “será feito contato
com outras áreas que não são da VISIN
para desbloqueio de vagas de cargos
semelhantes, com o objetivo de melhor
realocação dos funcionários que estão
perdendo funções.”
Na página do SEEB-PF na
Internet, pode ser lida matéria completa
sobre a reunião do dia 20.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Sobre a suspensão
dos PSICs

Contraf pediu esclarecimentos
Na quarta-feira, 20, a Contraf e
a Fenae enviaram ofício à diretoria da
Caixa Econômica Federal. As entidades
estão cobrando esclarecimentos
acerca da suspensão/cancelamento
dos Processos de Seleção Interna por
Competência (PSICs) ocorrida no início
da semana. O ofício cobra ainda
explicações quanto a boatos sobre
reestruturações e fechamento de
agências.
PIADINHA
Minha namorada estava nua na frente
de um espelho e não estava feliz com
o que via.
- Eu estou gorda e feia. Eu realmente
preciso de um elogio agora.
Ao que eu respondi:
- Bem! A tua visão está perfeita!

