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Prazo para adesão ao novo plano de
saúde foi prorrogado até o dia 05/02

A diretoria do Itaú/Unibanco prorrogou o prazo para que seus funcionários possam aderir ao novo plano de
assistência média e odontológica. O
prazo inicial encerrava-se na sexta-feira, 29, quando foi anunciada a prorrogação. O novo plano, negociado pelo
movimento sindical com o banco, trouxe melhorias como a ampliação da
rede de hospitais, a manutenção de

benefícios e conta com três empresas
para a assistência odontológica:
Odontoprev, Interodonto e Uniodonto.
André Luís Rodrigues, conselheiro deliberativo eleito da Fundação
Itaubanco e diretor do SEEB-São Paulo alerta para o fato de que “Caso a
adesão não seja feita até o prazo, poderá ocorrer do bancário ter que cumprir prazo de carência”.

BANCO DO BRASIL

Banco muda a presidência da Cassi
pela terceira vez em três anos

Na quinta-feira, 28, a diretoria do
Banco do Brasil anunciou mais uma
troca na presidência da Cassi, a Caixa de Assistência dos Funcionários do
banco. Esta é a terceira mudança na
presidência da Cassi em três anos. Na
avaliação da Contraf-CUT, esta medida mostra falta de seriedade da diretoria do BB para com a gestão da Caixa.
Secretário-geral da Contraf-CUT
e coordenador da CEE (Comissão de
Empresa dos Funcionários do BB),
Marcel Barros criticou a medida: “São

três presidentes diferentes nos últimos
três anos, provocando sucessivos
problemas de descontinuidade
administrativa em um momento que
a Cassi passa por dificuldades
inexplicáveis no atendimento aos
usuários e no credenciamento de
prestadores de serviços e atrasa
ininterruptamente a implantação do
Plano Odontológico”. Para Marcel,
“Isso revela um descaso do BB para
com a Cassi e com a saúde dos
trabalhadores.”

HAITI

Petróleo e riquezas minerais haitianas
seriam o alvo dos EUA

Nos últimos C&N, abordamos artigo do economista canadense, Michel Chossudovsky,
em que ele questiona se a ajuda de emergência dos Estados
Unidos ao Haiti é uma operação
humanitária ou uma invasão. Já
a dramaturga e poeta haitiana,
Marguerite Laurent, escreveu artigo em que afirma que as riquezas minerais de seu país seriam o alvo por detrás da ajuda
humanitária dos EUA:
“Há prova de que os
Estados Unidos descobriram
petróleo no Haiti décadas atrás
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e que devido a circunstâncias
geopolíticas e a interesses do
big business foi tomada a
decisão de manter o petróleo
haitiano na reserva para
quando o do Médio Oriente
escasseasse.
Isto é
pormenorizado pelo dr.
Georges Michel num artigo
datado de 27/03/2004 em que
esboça a história das
explorações e das reservas de
petróleo no Haiti”.
No próximo C&N
tornaremos a abordar o artigo
da poeta e dramaturga haitiana.

Licença-maternidade é
ampliada para 180 dias
Na sexta-feira, 29, a diretoria do
Itaú/Unibanco comunicou a adesão do
banco ao Programa Empresa Cidadã.
Assim, funcionárias do banco de todo
o país já têm garantido o direito à prorrogação da licença-maternidade para
180 dias. As bancárias que retornaram
ao trabalho após 25/12/09, ao completarem os 120 dias de licença, poderão
gozar mais dois meses a partir de hoje,
1º de fevereiro. As bancárias que estavam de licença até 24/12 e que não
solicitaram a ampliação, poderão fazêlo até o dia 21 deste mês.
A Contraf já solicitou ao banco
que a ampliação da licença-maternidade seja concedida também às bancárias que haviam feito a solicitação até
um mês após o parto, a partir do dia
10/10/2009, data em que foi assinada
a Convenção Coletiva da categoria.
PIADINHA
O Zeca morreu de tanto beber
cachaça.
Dois amigos, bêbados de cair, se
encontram no velório:
- Puxa, você viu a cara do Zeca? Está
com uma aparência horrível!
- Também pudera! - diz o outro.
- Já faz dois dias que ele não bebe!

- Outro tremor?
- Sim, são as tropas dos Estados Unidos!
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