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CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - II

Assembléia amanhã, às 18h, delibera
sobre compensação dos dias parados

Amanhã, às 18 horas, o sindicato estará realizando uma assembléia com os funcionários da CEF. O
local da assembléia será o Sindicato
dos Metalúrgicos.
Na sexta-feira, 14, à tarde, aconteceu em Porto Alegre um encontro
de delegados sindicais da CEF. No
encontro, os bancários deliberaram
pela realização de assembléias para
a discussão e aprovação ou não da

última proposta de acordo para a compensação dos dias parados na greve
feita pela diretoria da CEF. Assim, a
FEEB-RS orienta os sindicatos a não
enviarem autorização à Contraf para
assinatura do Acordo Aditivo sem antes consultarem os funcionários por
meio das assembléias. O encontro
de delegados sindicais decidiu também orientar as assembléias no Estado a rejeitarem a proposta da CEF.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - I

Novo acordo sobre os dias parados na
greve foi assinado por alguns sindicatos
Na quinta-feira, 13, a Contraf
assinou um acordo com a diretoria da
CEF relativo à compensação dos dias
parados durante a greve. Nem todos
os sindicatos passaram procuração
para a assinatura do acordo. São
Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo
Horizonte, Pernambuco, Ceará e Piauí
estão entre os sindicatos que
ratificaram o acordo fechado pela
Contraf.
Por seu turno, a FEEB-RS
questionou o novo acordo por
representar retrocesso em relação ao

acertado com a Fenaban. Nesse
sentido, a entidade enviou ofício à
Contraf em que ressalta que o acordo
fechado com a Fenaban é claro quanto
ao não desconto do saldo dos dias não
compensados até 15/12. A utilização
do saldo positivo do SIPON para a
compensação e a não suspensão da
CI 107 também são ressaltados como
retrocesso pela FEEB-RS.
No entendimento da Federação,
este novo acordo tem que passar por
deliberação pelas assembléias dos
funcionários da CEF.

BANRISUL

GOVERNO ESTADUAL - I

O bônus salarial
para os secretários

Há três meses, a governadora
Yeda Crusius propôs, e levou, um
aumento de 143% em seus
vencimentos e de 89% para os de
seus secretários. Agora, quer criar
um bônus salarial, de nada menos
que R$ 7.000,00, para parte de seus
secretários. Enquanto isso, na
semana passada, a governadora
impetrou uma Ação Direta de
Inconstitucionalidade (Adin) contra o
piso de R$ 950,00 para os
professores das escolas estaduais.
O piso foi aprovado pelo Congresso
Nacional em julho deste ano.
GOVERNO ESTADUAL - II

Professores
decretaram greve

Em assembléia na sexta-feira,
em Porto Alegre, os professores
estaduais decretaram o início, a partir
de hoje, da greve da categoria. Os
trabalhadores exigem que o governo
de Yeda Crusius implemente o piso
nacional em que o valor de R$ 950,00
se refere ao salário básico. Já o
governo enviou à assembléia projeto
distinto em que estabelece que nesse
valor estarão incluídas todas as
vantagens pagas em dinheiro.

FEEB-RS solicitou mediação da SRTE SINDICATO
para reunião com a diretoria do banco Reunião da diretoria
Na quinta-feira, 13, a Federação
dos Bancários do RS enviou
solicitação à Superintendência
Regional do Trabalho e Emprego
(SRTE) para a mediação de uma
reunião com a diretoria do Banrisul.
O motivo: na Campanha Salarial
2008, a discussão da pauta
específica dos funcionários do
Banrisul não passou de uma única
reunião de negociação. A segunda
reunião foi cancelada pelo banco a
apenas duas horas do horário em que
estava agendada.
A FEEB-RS quer discutir

pendências da greve tais como a
compensação dos dias parados.
Além disso, estarão na pauta as
arbitrariedades cometidas pela
diretoria e suas administrações contra
o livre direito de greve dos
trabalhadores: cancelamento de
férias dos grevistas; corte da
Operação Verão; ameaças de
avaliações negativas; transferências
suspensas para quem fez greve;
retaliação a quem não quis substituir
grevistas e a não garantia de folga
imediata para os banrisulenses que
trabalharam nas eleições municipais.

No próximo sábado, 22/11, a
partir das 9 horas, realizar-se-á mais
uma reunião da diretoria colegiada do
SEEB-Passo Fundo. Todos os diretores da entidade estão convocados.
PIADINHA
O condenado à morte recebeu a visita
do padre:
- Meu filho, eu vim aqui lhe trazer a
palavra de Deus!
E o condenado, com ar de malandro:
- Perdeu a viagem, chefia... Daqui a
pouco vou estar falando com ele
pessoalmente!

