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CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - I

PCC: Diretoria quer apresentar o PFG só
após a alteração da jornada de trabalho
Na quarta-feira, membros da
Contraf-CUT e da CEE (Comissão
Executiva dos Empregados) e a diretoria da Caixa Econômica Federal
realizaram mais uma reunião de negociação do PCC. A CEF limitou-se
a informar a nomenclatura dos cargos e em que padrão deve encaixarse cada um, não apresentando o
PFG (Programa de Função
Gratificada). Os representantes da
CEF afirmaram ainda que a empresa quer implantar o programa somente após a redução da jornada de
trabalho de 8 para 6 horas diárias e

com redução proporcional dos salários dos cargos envolvidos. A proposta da CEF projeta a implantação
do PFG só no 1º trimestre do próximo ano.
Regime de transição - a CEF informou que apresentará, até o final do
mês, uma proposta de regime de
transição para a redução da jornada.
Na avaliação dos dirigentes
sindicais, a empresa frustrou mais
uma vez a expectativa dos funcionários. O acordo aditivo assinado pela
CEF em 2009 prevê a implantação
do PFG até o final deste mesmo ano.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - II

Processo Seletivo Interno: a CEE
cobrou mudanças na RH 040

A CEE também cobrou solução para as bancas de penhor
Na reunião do dia 2, a CEE co- mostra que os equipamentos instalabrou mudanças na RH 040, pois ela dos nas bancas de penhor são inadetraz prejuízos aos trabalhadores afas- quados para os fins a que se propõem
tados por motivos de saúde. Con- e cobrou a substituição dos mesmos.
forme essa RH, esses trabalhadores A CEF afirmou que vai solicitar outro
adquirem uma quantidade menor de laudo.
pontos o que reduz suas chances de Encontro Nacional - no dia 18/12 será
crescimento profissional. Os repre- realizado um Encontro Nacional de Disentantes da CEF afirmaram que a rigentes Sindicais da CEF. Na pauta,
empresa está ajustando a norma.
o PFG, a redução da jornada, entre ouPenhor - a CEE apresentou laudo que tros assuntos.
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ITAÚ/UNIBANCO - I

Plano de saúde

Assembleias para apreciá-lo serão
realizadas até o dia 15 de dezembro
Até o dia 15 de dezembro, os
sindicatos de bancários de todo o país
estarão realizando assembleias com
os funcionários do Itaú/Unibanco. Na
pauta, a avaliação e deliberação sobre o novo plano de saúde negociado
com o banco. O novo plano contempla avanços como a ampliação da
rede de atendimento e a criação dos
CAPS (Comitês de Acompanhamento do Plano de Saúde).
ITAÚ/UNIBANCO - II

Definido o plano de
lutas para 2010

O Encontro Nacional dos Dirigentes Sindicais do Itaú/Unibanco,
que terminou ontem, contou com a
participação de 100 trabalhadores. O
encontro decidiu que o foco principal
das mobilizações do ano de 2010 será
a luta pelo emprego; os bancários vão
buscar o fim das demissões e mais
contratações. A primeira ação será a
participação na Jornada Interncional
de Lutas que realizar-se-á de 14 a 17
deste mês. Os funcionários do banco em toda a América Latina farão um
grande ato conjunto no dia 16, quando cobrarão a isonomia de direitos em
todos os países.
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SETOR FINANCEIRO

Executivos dos cinco maiores bancos
ganharam R$ 1 bilhão até setembro

Os cinco maiores bancos do
país pagaram cerca de R$ 1 bilhão a
seus diretores e altos executivos a
título de remuneração nos primeiros
nove meses de 2009. É o que
informou o jornal Valor Econômico em
sua edição de quarta-feira, 2.
Questionado sobre os dados
revelados pelo jornal, Carlos Cordeiro,
presidente da Contraf-CUT, afirmou:
“Esses números deixaram os
bancários indignados, porque eles
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tiveram de fazer uma greve nacional
de duas semanas para impedir que
os bancos diminuíssem a PLR deste
ano”.
Para que tenhamos uma ideia
da disparidade de tratamento dado
pelos Bradesco, Santander, BB, CEF
e ItaúUnibanco e bancos a seus
trabalhadores, o montante pago como
PLR a 410 mil bancários é inferior ao
que foi destinado para salários e
prêmios a menos de 500 executivos.

Reunião da
Diretoria Colegiada

Neste sábado, 5, a partir das 9
horas, acontece mais uma reunião ordinária da Diretoria Colegiada do
SEEB-Passo Fundo. Todos os diretores estão convocados.
PIADINHA
- Mamãe, mamãe... na escola me
chamaram de mafioso.
- Amanhã mesmo vou resolver isso
meu filho...
- Bem... mas faça tudo parecer um
acidente, mamãe...

