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Diretoria não apresentou informações FEEB-RS chama para
mais detalhadas sobre a reestruturação ato público em POA
No dia de ontem, a CEE (Comissão Executiva dos Empregados)
da Caixa Econômica Federal esteve
reunida com a diretoria da empresa.
Na pauta, a reestruturação, o PFG, a
jornada de trabalho, normativos do
plano de saúde, eleições para as
Cipas e vacinas contra a gripe A.
Quanto à reestruturação, a CEF
não apresentou informações mais detalhadas à CE, como por exemplo, a
quantidade de cargos a serem extintos ou criados com o processo. O
Superintendente Nacional de Desenvolvimento Empresarial da CEF, José

Durval dos Reis, afirmou que os cálculos e estudos referentes à
reestruturação devem ser finalizados
em 1º de julho. Segundo ele, esta é
a data prevista para o início efetivo
do processo. Em torno de 24 mil dos
85 mil funcionários da CEF devem
ser atingidos pelas medidas tomadas
pela diretoria.
Após a reunião, a CEE decidiu
convocar assembléias, cuja data ainda será definida, para a discussão
do processo de reestruturação e a
mobilização dos funcionários para a
ampliação dos protestos.

Seguindo com o calendário de
manifestações e protestos que vêm
acontecendo em todo país em busca do
atendimento de suas reivindicações, os
funcionários do Banco do Brasil estarão realizando um grande ato público no
dia 20 de abril em Porto Alegre. A Federação dos Bancários do RS já convocou todos os seus sindicatos filiados a
participarem do ato. Os funcionários do
BB estarão fazendo um Dia de Luta para
cobrar da diretoria do banco um PCCS
(Plano de Carreira Cargos e Salários)
digno, o Plano Odontológico e melhores condições de trabalho.
SAÚDE
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PFG: diretoria afirma que não há como Avaliação nutricional
gratuita
incluir no plano a progressão horizontal
As nutricionistas Jane Maria de

Redução da jornada: CEF mantém intenção de reduzir também os salários

Trabalhadores da Coleurb saem
vitoriosos de greve que durou oito dias

Almeida Bonamigo e Patrícia de
Almeida de Sálvio, nutricionistas da loja
Bona Vitta, procuraram a diretoria do
Sindicato para oferecerem a bancárias e bancários filiados à entidade uma
promoção. Até o dia 30 deste mês,
elas estarão realizando, gratuitamente, uma Avaliação Nutricional e
Antropométrica. Para mais informações, as nutricionistas disponibilizam:
Telefones: 3314-8762; 9914.7638 ou
3601-4562
Site:
http://
nutrialegria.flogbrasil.terra.com.br/
Email: nutrialegria@yahoo.com.br

uma comissão paritária permanente
- com membros eleitos pelos trabalhadores - para a discussão das condições de trabalho na empresa.
O êxito obtido pelos companheiros motoristas e cobradores da
Coleurb é também uma vitória dos
bancários e demais trabalhadores.
Ele demonstra, uma vez mais, que é
com união, organização e
mobilização que os trabalhadores
conseguem conquistar e ampliar
seus direitos e melhorar suas condições de vida.

PIADINHA
O marido propõs para a mulher:
- Bem. Vamos colocar uma nota de R$
5,00 no cofre toda vez que transarmos?
A mulher concordou e, quando chegou
o fim do ano, ele disse:
- Vamos ver quanto já temos?
Ao abrir o cofre, surpreso, perguntou:
- Por que há notas de R$ 10,00 e de R$
50,00 aqui?
E ela respondeu, prontamente:
- Você pensa que todo mundo é pão
duro como você?

Sobre o PFG (Plano de Funções
Gratificadas), a CEF informou que o
plano voltou a ser avaliado pelos ministérios da Fazenda e do Planejamento
para adequá-lo ao orçamento da União.
A CEF informou ainda que não há mais
a possibilidade de incluir no plano a progressão horizontal e que só voltará a
discutir o PFG em maio.

Com relação à redução da jornada de oito para seis horas diárias, a
diretoria da CEF manteve sua postura
de exigir a redução proporcional dos
salários para os cargos técnicos e de
assessoramento.
Um relato completo do que foi
discutido na reunião de ontem pode ser
lido na página do Sindicato na Internet.

MOVIMENTO SINDICAL

Nesta sexta-feira, os motoristas
e cobradores da Coleurb estão
retornando ao trabalho após uma greve vitoriosa que durou oito dias. O
acordo para o fim do movimento foi
firmado no TRT (Tribunal Regional do
Trabalho), em Porto Alegre, no final da
tarde de ontem e prevê o seguinte: reajuste salarial de 5%, 120 dias de estabilidade para todos os grevistas, não
desconto dos dias parados e duplicação dos itens da cesta básica paga
mensalmente pela empresa. Outra
importante conquista é a criação de

