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BANCO DO BRASIL

Dirigentes sindicais realizam plenária
nacional em São Paulo

Nesta terça-feira, 15, dirigentes
sindicais do Banco do Brasil de todo
o país participam de uma plenária nacional na sede da Contraf-CUT, em
São Paulo. Na pauta, o planejamento das ações para o ano de 2010,
com ênfase no PCCS (Plano de Carreira, Cargos e Salários). Com a gre-

ve deste ano, o banco aceitou a reivindicação dos funcionários de discutir uma proposta para o PCCS e de
implementação da mesma até dia 30
de junho de 2010. As discussões se
darão em mesa específica sobre o
tema. O diretor Nelson Fazenda participará da plenária.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Contraf promove encontro nacional
de dirigentes sindicais no dia 18

No dia 18, será a vez dos dirigentes sindicais da Caixa Econômica Federal de todo o país se reunirem em encontro nacional. O encontro, que também será realizado na
sede da Contraf, em São Paulo, terá
como pauta os temas que serão discutidos nas negociações permanentes com a diretoria da CEF durante o
próximo ano. O tema em destaque

na pauta do encontro é o PCC, mas
a jornada de trabalho e a organização
do 26º Conecef também estarão em
debate. Até o momento, a diretoria
da CEF frustrou seus funcionários
nas discussões sobre o plano de cargos comissionados. Além de não
apresentar uma proposta completa
para o PCC, ainda propôs a redução
de salários.

GOVERNO ESTADUAL

O deputado estadual Marco Peixoto foi
indicado para assumir vaga no TCE

O deputado estadual Marco
Peixto (PP) foi indicado pela Assembléia
Legislativa do Rio Grande do Sul para
assumir a vaga de João Luiz Vargas no
TCE (Tribunal de Contas do Estado).
Vejamos o que escreveu o jornalista
Marco Aurélio Weissheimer, no sábado, 12, em seu blog http://
rsurgente.opsblog.org/, sobre
essa indicação:
“Na ‘sabatina’ realizada na Assembléia para avaliar sua capacidade para assumir uma vaga no TCE,
Peixoto manteve-se calado quando
perguntado sobre presentes que teria recebido, conforme mostraram
gravações de conversas que manteve com investigados e acusados de
participar de um esquema de
corrupção no Estado”.
No blog, o jornalista afirma que

foi a base da governadora Yeda
Crusius na AL que garantiu a
indicação
de
Peixoto.
Weissheimer escreveu ainda
que uma ex-cunhada de Peixoto afirmou ser laranja dele
em empresa da família do
mesmo. Na sabatina na AL,
“Indagado sobre um empréstimo de R$ 148 mil que teria feito para a empresa, o parlamentar trocou o silêncio pela amnésia, dizendo que não se lembrava da operação.”
“Irresponsabilidade,
silêncio e amnésia não são
exatamente práticas que se
esperam de um conselheiro de
um Tribunal de Contas. Em
tese, é claro…”, concluiu
Weissheimer.
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Assembléia de previsão
orçamentária
Conforme dispõe o estatuto da entidade, a diretoria do
Sindicato dos Bancários de
Passo Fundo e Região convoca bancárias e bancários associados para a Assembléia
Ordinária de Previsão Orçamentária para o ano de 2010
a ser realizada no dia 15 de
dezembro de 2009, terça-feira, às 18 horas.

PIADINHA
O rapaz, ansioso para saber os
resultado de seus exames, pergunta
para o médico:
- E então doutor, eu estou bem?
O medico por sua vez responde:
- Olha rapaz, eu tenho uma noticia
boa e outra ruim. Qual vc quer
primeiro?
- A ruim.
- A ruim é que vamos ter que amputar
as suas pernas.
- E qual é boa?
- Tem um enfermeiro no terceiro
andar que quer comprar seus
sapatos.

http://grafar.blogspot.com/ - 07/12/2009

