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CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - I

Encontro Nacional definiu calendário de
lutas para os primeiros meses de 2010
O Encontro Nacional de dirigentes sindicais da CEF, realizado em São
Paulo na sexta-feira, 18, definiu um calendário de lutas para pressionar a diretoria da empresa em relação ao PCC,
à isonomia e ao Saúde Caixa. O calendário prevê as seguintes atividades
nos primeiros meses do ano:
12 de janeiro, aniversário da Caixa: Dia
Nacional de Luta em defesa do modelo
de PCC aprovado pelos empregados;
27 de janeiro: Dia Nacional de Luta de
lançamento da campanha pela

isonomia, sob a bandeira “2010, o ano
da isonomia”.
Primeira quinzena de abril: Encontro
Nacional para avaliação da campanha
pela isonomia.
Saúde Caixa: abaixo-assinado pela
criação de estruturas em cada estado
para cuidar especificamente do Saúde
Caixa e da saúde do trabalhador. Estas
estruturas deverão ser desvinculadas
da Gipes (gerência de pessoal de filial)
e subordinadas diretamente à Gesad
(Gerência Nacional de Saúde)

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - II

Encontro reafirmou a proposta de PCC
apresentada à diretoria da CEF em julho
Os participantes do encontro nacional em São Paulo reafirmaram a proposta apresentada pela CEE (Comissão Executiva dos Empregados) à diretoria da CEF no mês de julho. Alguns
dos pontos reafirmados pelos dirigentes sindicais são:
- Jornada de 6 horas para todos os
empregados, sem diminuição do
salário;

- Extinção dos mercados B e C, com
adoção dos valores do mercado A, e
das filiais 2 e 3, com adoção dos valores
das filiais 1;
- Não permissão de discriminação aos
empregados que permaneceram no
REG/Replan não saldado ou no antigo
PCS.
- Critérios de comissionamentos e
descomissionamentos.

BANCO DO BRASIL

Super-RS vai determinar o cumprimento
da cláusula 14 do acordo aditivo
Na reunião que realizaram com
a Superintendência Estadual do banco
no dia 14, os dirigentes sindicais do BB
cobraram o cumprimento da cláusula
14 do Acordo Aditivo à Convenção Coletiva da categoria para os atendentes
das salas de auto-atendimento. Essa
cláusula prevê que o “BANCO assegurará aos exercentes das funções de
digitação, serviços de microfilmagem
e atendente expresso das salas de
auto-atendimento, descanso de 10 minutos a cada 50 minutos de trabalho
contínuo”. A Superintendência emitirá
determinação para que o intervalo seja
respeitado. O descumprimento da

cláusula deverá ser denunciado aos
sindicatos pelos trabalhadores.
A localização do balcão de atendimento, instalado antes da porta giratória nas agências do BB, foi criticada.
O dirigente Ronaldo Zeni, do SEEBPOA afirmou que “O funcionário que fica
neste local está totalmente
desprotegido pela porta giratória. Ele
pode virar um alvo fácil em um suposto assalto”. Em resposta, a Super afirmou que o layout das novas agências
já prevê o balcão de atendimento situado no interior do banco. Os dirigentes
sindicais, no entanto, cobraram solução
imediata para os casos já existentes.
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ITAU/UNIBANCO

EDITAL

O Sindicato dos Empregados em
Estabelecimentos Bancários de
Passo Fundo e Região, inscrito no
CNPJ/MF sob o nº 90785023/00014, por seu representante legal
abaixo assinado, convoca todos os
empregados dos Bancos ITAÚ
UNIBANCO S.A.,ITAU UNIBANCO
BANCO MÚLTIPLO S.A., sócios e
não sócios desta entidade de
classe, da base territorial dos
municípios de Passo Fundo, para
a assembléia geral extraordinária
de apreciação e aprovação do
acordo coletivo de trabalho para
implantação do novo plano de
assistência médica e odontológica
ITAÚ UNIBANCO, que se realizará
dia 22, às 17h, em primeira
convocação, e às 17:30 h, em
segunda convocação, na sede do
Sindicato sito à Rua Gal. Osório,
1411, Passo Fundo RS.
ESTADOS UNIDOS

O homem da paz

Em seu discurso, ao receber o
prêmio Nobel da Paz de 2009, o presidente dos Estados Unidos, Barack
Obama, pronunciou nada menos que
42 vezes a palavra guerra. No dia 29
de outubro, Obama assinava o orçamento militar para 2010, o maior da
história de seu país: US$ 680 bilhões.
Em 2009, este mesmo orçamento foi
de US$ 651 bilhões. No ano de 2000,
era de “apenas” US$ 280 bilhões. Os
EUA mantém mais de 820 bases militares em todo o mundo. Tudo para
garantir a paz, obviamente.
PIADINHA
O médico, para o paciente:
- Eu vou lhe ser franco: a medicina
não tem como identificar a sua
doença. Mas não se preocupe, não
fique assim com essa cara tão
desolada e triste. Algo me diz, ou
melhor, tenho certeza de que, na
autópsia, tudo será esclarecido.

