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CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Reunião na Superintendência discutiu
a sobrecarga de trabalho nas agências

No dia 13 de agosto, aconteceu
uma reunião na Superintendência
Regional da Caixa Econômica Federal
que discutiu a sobrecarga de trabalho
nas agências. Da reunião participaram
diretores dos Sindicatos de Carazinho,
Erechim, Guaporé e Passo Fundo, da
FEEB-RS e da APCEF-RS e, pela CEF,
o Superintendente Regional substituto,
Aírton J Echer e a gerente
administrativa, Ivana M Sponchiado.
Os dirigentes sindicais frisaram
a importância da luta contra a
terceirização e que o fim desta prática

na CEF se constituiu em grande vitória
para os trabalhadores. Porém,
ressaltaram que não é possível tolerar
a atual situação de excesso de trabalho
encontrada nas agências, que traz
sérias ameaças à saúde dos
trabalhadores. Horas extras, que têm
se tornado rotineiras, inclusive com a
extrapolação do limite legal de duas ao
dia, e o não cumprimento, pelos caixas,
do intervalo de 10 minutos a cada 50
trabalhados, previsto em norma interna,
são os principais problemas expostos
pelos sindicalistas.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - II

Proposta a criação de uma comissão
paritária para a solução dos problemas
Após ouvir o relato dos dirigentes sindicais, o superintendente, Aírton
Echer, afirmou que os problemas que
estão ocorrendo têm sido gerados, em
boa parte, pela falta de experiência dos
funcionários que assumiram a função
de caixa/PV. Echer afirmou ainda que,
no geral, o processo de unificação tem
sido bem administrado e que as horas
extras vêm sendo pagas ou compensadas conforme o determinado pela
convenção coletiva. Em alguns casos,
para minorar o excesso de horas ex-

tras, foi implantado um horário alternativo para os funcionários deste segmento, completou o superintendente.
Como ocorrera em reuniões realizadas em outras SR do Estado, a
FEEB-RS propôs a criação de uma
comissão paritária com o fim de discutir soluções aos problemas levantados.
O Sr. Echer se comprometeu em repassar o relato da reunião ao superintendente titular, Ruben V Grams, e em
dar uma resposta aos sindicatos quanto à formação da comissão paritária.
COLÔMBIA

A ajuda militar
dos EUA

Umpierrez - www.rebelion.org-05/08/2009

Em entrevista ao jornal
Brasil de Fato nº 337, o cientista político, Luiz Alberto
Moniz Bandeira afirmou que,
desde 2004 os Estados Unidos enviaram à Colômbia US$
3.300.000.000,00 em ajuda
militar. Com tamanha quantia os EUA estariam mirando
somente no narcotráfico e em
10.000 membros das
FARC e de outros grupos
guerrilheiros?
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BANCO DO BRASIL

Representante
Sindical de Base

Inscrições para a eleição estarão
abertas até segunda-feira, 24
Nos dias 25, 26, 27 e 28 de
agosto, acontece a eleição para
Representante Sindical de Base do
Banco do Brasil. Os funcionários
interessados podem se inscrever até
segunda-feira, 24, na sede do
Sindicato, das 9h às 17:30h.
SINDICATO

Convênio com a
Giamac Informática

A Giamac Informática também
firmou convênio com a Sindicato. Aos
associados da entidade, a Giamac oferece 5% de desconto à vista em todos os produtos, excetuando-se os
que estiverem em oferta. A loja está
situada na avenida Brasil Leste, 178,
e seu telefone 3311-1499.
SANTANDER/REAL

Assembléia discute a
pauta específica

Na próxima quinta-feira, 27, os
funcionários do Santander/Real de
todo o Estado estarão realizando uma
assembléia para a apreciação e aprovação da pauta específica de reivindicações a ser entregue à diretoria do
banco. A pauta será finalizada em reunião ampliada da Comissões de Organização dos Empregados (COE) do
Santander e do Real que se realiza
nesta sexta-feira, em São Paulo.
PIADINHA
Um homem cabeludo fez pacto com a
morte para se tornar rico. O pacto
funcionou, mas a morte iria buscá-lo 1
ano depois.
Chegando o dia, ele pensou: “tenho que
enganar a morte, vou raspar o cabelo”.
Chegou o dia, a morte não conseguiu
encontrar o rapaz, então ela disse: ”Já
que não o encontrei, vou levar esse
careca mesmo”.

