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CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - I

Elaboração do PFC exige ampla
participação dos funcionários

A implantação do Plano de Funções Comissionadas (PFC) da Caixa Econômica Federal está prevista
para julho deste ano. Na visão dos
participantes do Encontro Nacional de
Dirigentes Sindicais, realizado nos
dias 6 e 7 de fevereiro, a elaboração
do PFC é um processo bastante complexo que exige a ampla participação
de todos os funcionários.
Uma comissão já foi formada
com o objetivo de formular a propos-

ta dos trabalhadores para o PFC. Os
integrantes dessa comissão foram indicados pelas federações, conforme
deliberação do Conecef realizado no
ano passado. A comissão contará
com assessoria técnica do Dieese.
A proposta elaborada pela comissão deverá ser debatida em todos os
Estados e será apreciada pelo 25º
Conecef, a ser realizado na segunda
metade de abril. A seguir, começarão
as negociações com a diretoria da CEF.
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BANRISUL - I

Banco lucra R$ 590,9
milhões em 2008
O Banrisul apurou um lucro líquido de R$ 590,9 milhões no ano de 2008.
O resultado foi divulgado na terça-feira,
10, e representa um crescimento de
30,1% em relação ao obtido no ano
anterior. Para a diretoria do banco,
esse resultado é consequência do
crescimento das receitas de crédito
oriundas do incremento no volume de
operações e também da tesouraria.
BANRISUL - II

Funcionários querem
reconhecimento
Custeio do Saúde Caixa tem reajustes
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - II

indevidos e gestão inadequada
O encontro de dirigentes sindicais debateu também os problemas
do Saúde Caixa. Os partipantes
constataram que a estrutura do programa é insuficiente e que faltam mecanismos de controle, inexistindo política de prevenção. O debate abordou três pontos:
Custeio - a conclusão dos participantes do encontro é de que o custeio tem
apresentado reajustes indevidos e

gestão inadequada;
Assistência - o programa tem falhas
no atendimento e limitação nos procedimentos decorrentes da insuficiência da estrutura. Os dirigentes identificaram pontos dos normativos que
necessitam de revisão;
Conselho de Usuários - o conselho
precisa ter caráter deliberativo para
que possa influir efetivamente na gestão do programa.

DE OLHO NA MÍDIA

Edmar Moreira, o “deputado-castelão”
Deputado foi torturador durante a ditadura civil-militar de 1964-1984
Em
seu
blog,
h t t p : / / como um todo, porque não identifica
iwww.diariogauche.blogspot.com/, precisamente a origem e a extração
o sociólogo Cristóvão Feil escreveu, do sujeito em pauta. A identificação
no dia de ontem, sobre o caso do perfeita e delimitada do verdadeiro
deputado Edmar Moreira, o seguinte: deputado-castelão não interessa, de
“O cinismo do PIG (Partido da fato. Omite, portanto, de informar a
Imprensa Golpista) é mesmo de ficha completa do deputado Edmar
amargar. Há dez dias, estamos Moreira (DEM-MG), hoje, dono de
contando, trata dia e noite do caso do uma nebulosa empresa de
deputado do castelo do interior de segurança.
Edmar Moreira, antes de tornarMinas
Gerais.
Trata
como
espetacularização demagógica e se empresário bem sucedido e
moralista daquilo que vai ao encontro parlamentar do Democratas (exdo que o senso comum pensa da PFL), foi um destemido tenente do
política e dos políticos profissionais. Exército, torturador de presos
Opera num registro simbólico que políticos junto aos órgãos de
visa desconstituir a função pública repressão de Minas na década de 70.”

O esforço e a dedicação dos
funcionários do Banrisul foram, como
sempre tem acontecido, essenciais
para o resultado do banco. Por isso,
os trabalhadores esperam ter seu
papel reconhecido, efetivamente, pela
diretoria do banco. A discussão da
pauta de reivindicações específicas do
funcionalismo do Banrisul vem sendo, digamos, boicotada, pela diretoria do banco há anos.
MOVIMENTO SINDICAL

Dia Nacional de Luta
Metalúrgicos paralisaram a Volks
No Dia Nacional de Luta pelo
emprego e pelo salário, realizado ontem, aconteceram protestos e manifestações em oito regiões do país. Em
São Bernardo do Campo, milhares de
trabalhadores metalúrgicos paralisaram, pela manhã, a unidade da
Volkswagen durante a troca de turnos.
PIADINHA
Terminada a cirurgia, o médico vai
conversar com o paciente:
- Tenho boas e más notícias para o
senhor. A boa notícia é que salvamos
os seus testículos.
- Obrigado, doutor. E qual é a má
notícia?
O médico mostra um frasco e diz:
- Aqui estão eles...

