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CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - II

Realizado em Brasília, 20º Congresso Carreira profissional
Hoje, às 19 horas, trabalhadores
Nacional teve 300 participantes
fazem nova assembléia

Encerrou-se ontem, em
Brasília, o 20º Congresso Nacional
dos Funcionários do Banco do Brasil. Cerca de 300 funcionários, oriundos de todos os Estados do país, participaram do Congresso. Os trabalhadores debateram vários temas de
interesse do funcionalismo, entre os
quais, Saúde e Condições de Traba-

lho, Papel do BB e as incorporações,
Remuneração e PCCS, Organização
do movimento. Durante esta semana, a Contraf deverá disponibilizar o
relatório final com as resoluções do
Congresso.
O diretor Carlos Alberto Dall
Agnol representou o SEEB-Passo
Fundo no Congresso.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - I

25º Conecef deliberou pela discussão
do PCC em plenária nacional específica
O 25 º Congresso Nacional dos
Funcionários da Caixa Econômica
Federal foi realizado em Brasília, de
23 a 26 de abril. Uma das deliberações dos 366 funcionários participantes foi a realização de uma plenária
nacional específica sobre o PCC. Os
critérios de participação, a data e o
local da plenária serão divulgados pela

(CEE) Comissão Executiva dos Empregados da CEF em breve. A plenária vai discutir e deliberar sobre a proposta de Plano de Cargos
Comissionados elaborada pelo GTPCC. Da mesma forma que com o
Congresso do BB, a Contraf estará
disponibilizando o relatório final do 25º
Conecef durante esta semana.
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CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - III

O Aviso de Greve

A Federação dos Bancários do
Rio Grande do Sul publicou, no jornal
Correio do Povo, edição de 23/04, o
Edital de Aviso de Greve. O edital,
publicado em conformidade com o
que dispõe a Lei nº 7783/89, avisa “à
Caixa Econômica Federal, aos usuários de seus serviços e à população em geral, que os empregados
pertencentes à Carreira ProfissiESTADOS UNIDOS
onal da Caixa Econômica Federal (advogados, engenheiros, arquitetos e demais profissões
O terrorismo que não é divulgado
constantes do RH 060, lotados
Em recente artigo, postado em
nas regionais Porto Alegre, Novo
http://krugman.blogs.nytimes.com/, o
Hamburgo, Caxias do Sul, Saneconomista estadunidense, Paul
ta Maria, Pelotas e Passo FunKrugman, ganhador do Prêmio Nobel de
do, com extensão em Santo ÂnEconomia em 2008, afirma que o governo de George Bush “queria servir-se gelo), estarão paralisando suas
atividades a partir das 00:00 hora
dos acontecimentos de 11 de sedo dia 28 de abril de 2009”.
tembro de 2001 como pretexto
para invadir o Iraque, mesmo que
PIADINHA
o Iraque nada tivesse a ver com
No momento do casório o padre
os fatos. Assim, torturou pessofaz a tradicional pergunta:
as para que confessassem o vín— Há alguém aqui que saiba de
culo inexistente.”
algum fato que possa impedir a
A imagem ao lado fala por si. Na
realização desse casamento?
verdade, o terrorismo “made in USA” é
Um sujeito que está assistindo
conhecido há muito tempo; só é pouco
cochicha com um amigo:
ou nada divulgado pela mídia
— Eu sei...
hegemônica. Na Escola das Américas,
E o amigo, também sussurrando:
que era localizada no Canal do Pana— Então por que você não fala?
má, os governos dos EUA ensinaram,
— Você é louco? Se falar quem
durante décadas, técnicas de tortura a
ditadores do mundo todo.
tem que casar sou eu!!!

Terror “made in USA”

“Guerra ao terrorismo”

Os funcionários da Carreira
Profissional da Caixa Econômica Federal estarão reunidos em nova assembléia na noite de hoje. Caso, no
dia de hoje, a diretoria da CEF não
apresente nova proposta, que satisfaça as reivindicações do segmento,
os trabalhadores iniciarão uma greve
por tempo indeterminado a partir de
amanhã, 28, já aprovada na assembléia do dia 22.

