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SINDICATO

4º Campeonato de Futebol Society começa
amanhã, sábado, às 9 horas

Organizado pela Secretaria de
Formação, Cultura, Esporte e Lazer do
SEEB-Passo Fundo e Região, o 4º
Campeonato de Futebol Society dos
Bancários começa amanhã, sábado,
22 de outubro. As partidas serão
realizadas no Dalbosco Futebol Society.
São oito as equipes inscritas e a
primeira rodada terá os seguintes jogos:
9h - Caixa Federal x Santander

9h50 - Bradesco U-Nigth x Sport
Bradesco
10h30 - Bradesco Lucas x HSBC/
Bradesco
11h20 - Itaú/BV x Banrisul
Para além da disputa, o
campeonato é uma oportunidade de
integração dos bancários e também
das bancárias dos diversos bancos da
nossa cidade. Prestigie!

BRADESCO/HSBC

Migração gera caos para funcionários e clientes
A fusão com o HSBC está
completa e bem-sucedida. A
declaração, dada pela diretoria do
Bradesco aos meios de comunicação
nesta semana, está no mínimo
equivocada. Conforme relatos de
clientes e funcionários do banco, o
caos se estabeleceu nas agências
desde o dia 8 de outubro, quando foi
efetuada a migração de 5 milhões de
correntistas que eram do banco
inglês para o Bradesco.
Enquanto
os
clientes
reclamam falhas nas contas,
inclusive para receber os salários,
atraso na entrega de cartões e
dificuldades em acessar a internet

banking, quem paga o pato também
são os funcionários. Bancários
relatam que têm realizado jornadas
extenuantes, muitas acima de dez
horas, com sobrecarga de trabalho e
que nem tempo para o almoço tem
sobrado, além de vários outros
problemas.
Diante do caos, a Contraf-CUT
enviou ofício ao Bradesco solicitando
reunião com o banco, o quanto antes,
para discutir a incorporação e seus
impactos. O Bradesco ainda não se
pronunciou sobre tal solitiação.
Informaremos aos trabalhadores [as]
do Bradesco/HSBC eventuais
avanços sobre a reunião.

SAÚDE

Outubro Rosa/Novembro Azul: “Cuida
melhor do outro quem cuida melhor de si”

A
Federação
dos
Trabalhadores em Saúde do RS
[FEESSERS], o SINDISAÚDE de
Passo Fundo e a Universidade Federal
da Fronteira Sul [UFFS]-Campus
Passo Fundo, com o apoio dos demais
sindicatos de trabalhadores da nossa
cidade, estão realizando atividades
formativas com ênfase na prevenção
e no diagnóstico precoce do câncer de
mama e da próstata. A campanha, que
tem como slogan “CUIDA MELHOR DO
OUTRO, QUEM CUIDA BEM DE SI”,
estendendo-se nos dois meses com
atividades integradas de prevenção à

saúde de mulheres e de homens
trabalhadores. Um dos seus principais
objetivos é fazer “um raio X” da situação
de saúde dos trabalhadores [as] da
saúde, cujo resultado o Curso de
Medicina da UFFS transformará em um
Projeto de Extensão.
A campanha conta também
com o apoio da Secretaria Municipal
da Saúde de Passo Fundo, do
Conselho Regional de Enfermagem
[COREN-RS], do Sindicato dos
Enfermeiros do RS [SERGS], do
Hospital da Cidade [HC] e do Hospital
São Vicente de Paulo [HSVP].

Sobre o adicional dos
Avaliadores de Penhor
O adicional de insalubridade
dos avaliadores de penhor da Caixa
Econômica Federal está garantido até
31 de dezembro deste ano. A
prorrogação do pagamento, que seria
suspenso em 31 de outubro, foi
conquistada graças à pressão que as
entidades representativas têm feito
sobre a diretoria da CEF desde que foi
anunciada sua suspensão ainda no
início do mês de julho.
A medida garante um tempo
maior para que as entidades produzam
os laudos que atestam os riscos a que
estão expostos os avaliadores. Na
negociação realizada em 12/07, a CEF
havia prorrogado o pagamento do
adicional por 90 dias mediante o
compromisso do movimento sindical,
de apresentar agumentos convincentes
para a manutenção do mesmo.
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Fundacentro
detectou problemas

Ao suspender o adicional dos
avaliadores de penhor, a CEF alegou
possuir laudos que consideram que
os avaliadores não estão expostos a
riscos à saúde. Diante disso, a
Comissão
Executiva
dos
Empregados [CEE-Caixa] recorreu à
Fundacentro, instituição vinculada ao
Ministério do Trabalho e especializada
em pesquisas relacionadas à
segurança e à saúde no trabalho. A
Fundacentro detectou problemas na
forma de avaliação realizada pelos
peritos contratados pela Caixa.

PIADINHA
No cinema, o sujeito nota, logo à
frente, um cachorro que ri muito do
filme. Espantado, comenta com o
dono:
- Rapaz! Seu cachorro está rindo do
filme!
- Também estranhei. Ele detestou o
livro.

