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BANCO DO BRASIL

Previ: contribuições do Plano 1
continuarão suspensas até março

Os funcionários do Banco do
Brasil participantes do Plano 1 da Previ, aposentados e da ativa, seguirão
isentos do pagamento da contribuição
até março. A Diretoria Executiva fez
proposta no sentido de prorrogar por
mais três meses a suspensão do pagamento das contribuições que foi

aprovada pelo Conselho Deliberativo
do fundo no final de dezembro.
Para a Contraf, o plano se mantém plenamente viável mesmo com a
suspensão das contribuições e, por
isso, as entidades representativas dos
funcionários continuarão lutando pela
sua manutenção.

ORIENTE MÉDIO

Um mapa que ajuda a entender
o conflito IsraelxPalestina

O mapa exposto abaixo ajuda a
entender o conflito IsraelxPalestina.
Dvidido em quatro estágios, o mapa
mostra como era a área em litígio até
1946 e como ficou com a criação do
Estado de Israel, em 1947. O terceiro estágio mostra como se dividia a
mesma área vinte anos após essa criação, período em que o governo de
Israel iniciou sua escalada
expansionista. Por fim, o último estágio mostra a situação no ano de
2000. A parte escura corresponde ao
território pertencente aos palestinos
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e a clara, aos israelenses.
O mapa foi extraído do sítio
www.viomundo.com.br, do jornalista
Luiz Carlos Azenha. A título de sugestão, recomendamos aos colegas o
acesso a esse sítio, pois o Azenha tem
feito uma cobertura muito interessante trazendo matérias e artigos bastante esclarecedores sobre o conflito. O
mapa também pode ser visualizado,
com maior nitidez, no blog http://
diariogauche.blogspot.com/ , do
sociólogo Cristóvão Feil, em matéria
postada no dia 29/12/08.

09 / janeiro / 2009

3601-2785 ou 3601-2786

SANTANDER/REAL - I

A luta em defesa dos
empregos continua

Na terça-feira, 6, dirigentes sindicais do Santander e do Real e representantes dos dois bancos estiveram
reunidos em São Paulo. Os sindicalistas apresentaram várias propostas
no sentido de preservar os empregos
e os direitos dos trabalhadores seriamente ameaçados com o processo de
fusão dos dois bancos. Os representantes dos bancos acolheram as propostas com o compromisso de trazerem respostas na próxima negociação,
que será realizada no dia 22.
SANTANDER/REAL - II

Um aditivo comum
aos dois bancos

A adoção de um Aditivo à Convenção Coletiva comum aos dois
bancos foi um dos temas discutidos
na reunião de terça-feira. Foi aceita
a assinatura de um aditivo que estenda as cláusulas existentes no
aditivo do Santander aos funcionários do Real, respeitando a cultura e
a prática deste banco. Os demais
temas discutidos na reunião foram: plano de previdência, plano
de saúde, licença remunerada
pré-aposentadoria, incentivo à
aposentadoria, o programa Venha
Trabalhar na Rede, cipeiros e o
call center.
Um relato completo da reunião pode ser lido na página do
sindicato
na
Internet:
www.bancariospassofundo.org.br.
PIADINHA
O sujeito morreu, foi para o céu e
estava fazendo a entrevista inicial:
- Nome?
- André dos Santos!
- Idade?
- 36 anos.
- Morreu de quê?
- Tosse!
- Tuberculose?
- Não, tossi dentro de um armário!

