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ITAÚ - I

GT Saúde esteve reunido ontem

O Grupo de Trabalho de
Saúde e Condições de Trabalho do
Itaú esteve reunido no dia de ontem.
O assunto principal abordado foi a
readaptação. Os representantes do
banco
apresentaram
dados
atualizados até o mês de maio de
2016 relativos aos participantes do
programa de readaptação. Os dados
mostram que 90% dos que passam
pelo programa retornam de
afastamentos pela previdência social
e são, em sua maioria, mulheres.

O coordenador da Comissão
de Organização dos Empregados
(COE) do Itaú, Jair Alves, ressaltou
que “um dos itens importantes que se
perderam desse programa era os seis
meses de estabilidade que o
programa antigo tinha. Isto ajudava o
trabalhador a ter mais confiança e a
optar pelo programa, pois se sentia
protegido em um momento de
fragilidade”. Conforme Jair Alves, a
discussão sobre o programa deve
continuar.

BANCO DO BRASIL - I

Última reunião da Mesa de Ascensão
Profissional foi realizada na terça-feira, 05

Na terça-feira, 05, foi
realizada a quarta e última reunião
da Mesa Temática de Ascensão
Profissional. Conforme a Comissão
de Empresa dos Funcionários do
Banco do Brasil, a mesa foi
encerrada com avanços nos
processos seletivos. Algumas das
propostas que deverão ser
implementadas em breve:
- Prazo de 180 dias para segunda
nomeação na mesma dependência,
para evitar transferências para
ascensão fora dos critérios;
- Mínimo de 2 dias úteis de inscrição

para novas oportunidades, exceto
reestruturação;
- Dar publicidade das vagas e
oportunidades no SISBB;
- Demandas específicas para
Pessoas com Deficiência-PCD, tais
como flexibilidade de prazo e prioridade
no sistema para movimentação desde
que a necessidade seja referendada
pelo SESMT;
- Mapeamento do perfil da população
PCD;
- Processos seletivos com
consultoria da Gepes para as maiores
unidades;

BANCO DO BRASIL - II

Mesa Temática de Saúde analisou dados
relativos aos exames periódicos

Também no dia 05 foi realizada
uma reunião de negociação da Mesa
Temática de Saúde entre a Contraf-CUT
e Banco do Brasil. Os debates giraram
em torno do Programa de Controle
Médico de Saúde Ocupacional
(PCMSO). Os representantes do BB
apresentaram dados relativos aos
exames periódicos de todos os
trabalhadores. Além disso, foram
apresentados os dados de uma
pesquisa feita com 11 mil funcionários
a respeito do exame.
Os dirigentes sindicais

cobraram do BB dados por idade e
tempo de banco além dos comunicados
de acidentes de trabalho e as
informações de CAT aos sindicatos.
Também foram reivindicadas melhorias
no mobiliário das unidades do banco e
questionado o elevado número de
divergências entre o INSS e a Cassi nas
avaliações de aptidão dos funcionários
afastados. Os sindicalistas ainda
cobraram do banco uma fórmula de
proteção salarial aos que retornam de
afastamentos, com base na súmula
372 do TST.

ITAÚ - II

PCMSO também foi
debatido pelo GT

Os problemas na gestão do
Programa de Controle Médico de
Saúde Ocupacional (PCMSO) e do
departamento de saúde também
estiveram em debate na reunião do
grupo de trabalho realizada ontem. Os
bancários reivindicam a criação de um
sistema alternativo ao atual, pois no
mesmo já foi constatado que pode
haver um problema. Isto porque os
erros têm acontecido não só quando
o funcionário apresenta seu pedido de
afastamento/licença ao gestor. Por
seu turno, o banco se comprometeu
a melhorar a comunicação de como
funciona o sistema a gestores e
funcionários e em resolver os casos
em que apareceram problemas.
Matéria completa sobre a
reunião do GT Saúde pode ser lida na
página do SEEB-PF na Internet.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Sobre a eleição para
delegada(o)s sindicais
Inscrições encerram-se na
segunda-feira, 11 de julho
Conforme já divulgamos, a
eleição para o novo quadro de
delegadas e delegados sindicais da
Caixa Econômica Federal da base
teritorial do SEEB-Passo Fundo e
Região será realizada nos dias 19, 20
e 21 de julho. As inscrições das
candidatas e candidatos encerram-se
na segunda-feira, 11/07.
PIADINHA
Um sujeito pediu um pato assado no
restaurante. Quando o garçom trouxe,
a ave estava dura feito pedra. O cara,
muito brabo, chamou o garçom:
- Garçom, me faz um favor? Devolve
esse prato lá pro canalha do cozinheiro
e manda ele enfiar esse pato no...!
E o garçom respondeu:
- O senhor vai ter que esperar... tem
um frango à Rossini e um filé à Diana
na sua frente.

