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CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - I

Encontro Estadual acontece no
sábado, 4 de abril, em Porto Alegre

O Encontro Estadual dos Funcionários da Caixa Econômica Federal será realizado no sábado, em Porto
Alegre. Na pauta, os seguintes temas:
a atual conjuntura e o papel da Caixa
enquanto
banco
público;
terceirizações; condições de trabalho;
democratização da gestão da empresa; avaliação da Campanha Salarial

2008; estratégia da campanha para
2009; reivindicações que devem ser
feitas neste ano; PCC/PCS; jornada
de trabalho; isonomia; Saúde Caixa;
aposentados, Funcef e Prevhab.
Aos colegas que quiserem
participar do encontro, o SEEB-Passo
Fundo disponibilizará transporte e
alimentação. Participe.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - II

Sugestões à elaboração do novo PCC
podem ser feitas até sexta-feira

Os funcionários da CEF podem
participar da elaboração do novo
Plano de Cargos Comissionados
(PCC) enviando sugestões até sextafeira, 03/04, através do e-mail
comissaopcccaixa@fenae.org.br.
As sugestões serão analisadas pelo
GT-Novo PCC e deverão subsidiar a

formulação de uma proposta dos
trabalhadores para o novo PCC. A
proposta será referendada no 25º
Conecef. A formulação do novo PCC,
com a participação dos trabalhadores,
foi uma conquista da campanha
salarial do ano passado. Participe;
envie sua sugestão.

GOVERNO ESTADUAL

O descaso com a educação pública

Déficit Zero: um fantasma que só Yeda e seus apoiadores conseguem ver
Já se completou um mês do iní- ação não é diferente em outras cidacio das aulas na rede estadual de en- des do Estado.
Alunos que não têm aulas por falsino. E, ontem, surgia a notícia de que
em Passo Fundo centenas de alunos ta de professores e salas de aula mondessa rede ainda estão sem ter aulas tadas em containeres. O que tem isto
em pelo menos uma disciplina. A situ- a ver com o Déficit Zero? Para o governo Yeda Crusius, a
mídia
e
seus
(de)formadores de opinião, nada. Eles seguem sustentando que o
tal Déficit Zero é um êxito. Na verdade, o que
existe é um corte profundo nos recursos destinados à educação, saúde
e saneamento básico;
em suma, nas necessidades do povo gaúcho
como um todo. Foi assim
que
este
(des)governo conseguiu
zerar as contas públicas.
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BANCO DO BRASIL - I

Encontro Estadual foi
realizado no dia 28
No sábado, 28/03, foi realizado
em Porto Alegre o Encontro Estadual
dos Funcionários do Banco do Brasil.
Os participantes discutiram os temas
constantes da pauta do 20º Congresso Nacional a ser realizado de 24 a 26
de abril: Cassi, Previ e Condições de
Trabalho. Também foi apresentado,
pela economista do Dieese-RS, Ecléia
Conforto, um painel sobre a crise internacional, conjuntura econômica e
negociação coletiva. No final, foi definida a delegação gaúcha que irá a
Brasília para o 20º Congresso. Os diretores Carlos Dall Agnol e Nelson Fazenda participaram do encontro.
BANCO DO BRASIL - II

As USO em debate

No ponto sobre condições de
trabalho, um dos principais assuntos
foi a implantação das USO (Unidade
de Suporte de Operação). Na visão
do movimento sindical, com as USO
as condições de trabalho no Banco
do Brasil vão piorar e serão
precarizadas. Um relato mais amplo
do Encontro Estadual pode ser lido na
página do sindicato na Internet.
SINDICATO

Sobre o empréstimo
do salão de eventos
O Salão de Eventos do nosso
Sindicato ainda passa por alguns ajustes. Tão logo estes tenham sido finalizados, estaremos divulgando neste
informativo a liberação do mesmo
para o aluguel pelo(a)s bancário(a)s
sindicalizado(a)s.
PIADINHA
Paciente: Trinta mil reais por uma
cirurgia que não dura nem uma hora,
doutor??!! O senhor deve estar rico,
não?
Médico: Não, não! Aqui no hospital
só me pagam pelas cirurgias bem
sucedidas.

