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CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - I

Diretoria mantém teor da CI 107

Em reunião na sexta-feira com a
Comissão Executiva dos Empregados
(CEE), a diretoria da CEF reafirmou os
termos da CI Suape/Surse 107/08 e sua
intenção de descontar os dias parados
que não forem compensados. A
diretoria estipula como obrigatória a
compensação de duas horas diárias
mesmo que trabalhadas fora do local
de trabalho original do funcionário.

A CEF também quer que seja
utilizado o saldo positivo de horas do
Sipon. O trabalho aos sábados
também está nos planos da CEF. Para
isso, é preciso autorização do
Ministério do Trabalho e Emprego, que
ainda não respondeu a consulta feita
pela diretoria. Mesmo assim, a CEF
já orientou seus administradores a
convocarem trabalho aos sábados.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - II

CEE chama Dia Nacional de Luta

Na reunião de sexta, a CEE
reafirmou a exigência de que a CEF
cumpra, na íntegra, o acordo coletivo
e refutou qualquer possibilidade de
desconto dos dias parados. Para o
caso de a CEF insistir nisso, a CEE
está chamando um Dia Nacional de
Luta, em 19/11, contra o
descumprimento da CCT. Até lá, os
sindicatos devem intensificar as
atividades de protesto.
Na mesma reunião, a diretoria
da CEF também apresentou uma
proposta de acordo à CEE sobre os
dias parados. Por seu turno, a CEE
apresentou, no final da tarde, uma

contraproposta à CEF. Um relato da
reunião e, ambas, proposta e
contraproposta, podem ser lidas
a c e s s a n d o
www.bancariospassofundo.org.br.
Trabalho no sábado é ilegal
A Superintendência Regional do
Trabalho e Emprego declarou ilegal o
trabalho aos sábados pelos
funcionários da CEF como forma de
compensar os dias parados na greve.
O chefe da seção de fiscalização, Luiz
Felipe Brandão de Melo, tomou essa
decisão
em
reunião
com
representantes dos trabalhadores e da
CEF na manhã de sexta-feira.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - III

FEEB-RS ajuizou ação contra a CEF

A Federação dos Bancários do
RS, ajuizou, sob procuração de todos
os sindicatos do Estado, uma ação
civil pública contra a CEF. A ação pe
de, basicamente, o seguinte:
- a sustação dos itens 3.1 e 6 da CI
107/08 da CEF;
- que a CEF se abstenha de exigir
trabalho aos sábados;

- a anulação das medidas de retirada
da função gerencial dos funcionários
que participaram da greve.
A liminar a esta ação deve sair
hoje ou amanhã. Enquanto isso, os
funcionários da CEF devem
continuar se abstendo de assinar
qualquer documento relativo à
compensação dos dias parados.

BANCOS PÚBLICOS

SEEB-DF paralisou agências do BB e CEF
Na quinta-feira, o Sindicato dos
Bancários do Distrito Federal paralisou
uma agência do BB e uma da CEF, das
11h às 12h, em Brasília. Os bancários
protestaram contra as medidas antisindicais tomadas por ambos os
bancos na greve deste ano. As

diretoria do BB e da CEF tomaram
essas medidas já mirando a
Campanha Salarial do próximo ano. O
objetivo é dissuadir os trabalhadores de
lutarem por melhores condições de
trabalho utilizando-se de seu direito
constitucional à greve.

GOVERNO ESTADUAL - I

As retaliações aos
técnicos da Fepam

No C&N de 02/06, trouxemos a
notícia - pouquíssimo divulgada pela
mídia hegemônica do Estado -, das
represálias a três funcionários da
Fundação Estadual de Proteção
Ambiental (Fepam) impostas pelo
governo de Yeda Crusius.
Os trabalhadores foram
afastados de suas funções originais
porque se negaram, baseados em
laudos técnicos, a aprovar a licença
ambiental para a ampliação da fábrica
da Aracruz Celulose no RS. Um dos
afastados, Flávio Wiegand, concorre,
agora, ao cargo de diretor-técnico da
Fundação.
GOVERNO ESTADUAL - II

Fepam: governo quer
suspender eleição
O chefe da Casa Civil do gove
rno Yeda Crusius, José Alberto
Wenzel, enviou, no dia 4,
correspondência ao Secretário
Estadual do Meio Ambiente, Francisco
Simões Pires, e à diretora da Fepam,
Ana Maria Pellini. Na correspondência,
Wenzel recomenda a suspensão da
eleição na Fepam para a escolha do
novo diretor-técnico.
Flávio Wiegand tem forte apoio
de um grupo de técnicos para essa
eleição. Será que Yeda está com medo
de ter que nomear um trabalhador ao
qual perseguiu abertamente em
benefício de uma grande empresa
privada? Essa notícia pode ser lida
acessando www.rsurgente.net com
data de 05/11.
PIADINHA
Numa fazenda. A mulher diz ao
marido:
- Amanhã completaremos vinte e três
anos de casamento. Mando matar o
peru?
E o marido:
- Prá que isso, mulher? Que culpa
ele tem?

