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Diretoria implementa o PFG
mente e as adequações se processarão até o dia 12/07. A CEF garantiu
que, conforme acordado em negociação na campanha salarial de 2009,
não haverá redução salarial na transição. Quando a remuneração base
da função no PFG for menor que no
PCC, o bancário receberá o Adicional
Pessoal Provisório de Ajuste ao PFG,
denominado de APPA.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - II

Contraf não assinará acordo do PFG

Na avaliação da CEE, o novo
PFG traz alguns avanços importantes, como a valorização das funções,
que pode ser detectada na redução
média do CTVA (Complemento Temporário Variável de Ajuste de Mercado) em 45,42%.
Porém, no plano também há problemas. Se o PFG reduz a jornada,
reduz os salários na mesma proporção, além de manter diversas funções
com jornada de oito horas, contrariando o reivindicado pelos trabalhadores.
A criação de funções sem jornada definida é outro problema pois deixará al-

guns funcionários, principalmente os
primeiros gestores, permanentemente à disposição da CEF e sem receberem horas extras. A CEF mantém
ainda a discriminação aos funcionários que permaneceram no Reg/
Replan não saldado e aos que não
migraram para a nova tabela do PCS.
Diante disso, a Contraf-CUT já
deliberou pela não assinatura de
acordo relativo ao PFG e por continuar a luta para que os problemas
apontados sejam solucionados pela
CEF em atendimento aos anseios
dos funcionários.

GUERRA

“O verdadeiro terrorista era eu e o
verdadeiro terrorismo é a ocupação”

A seguir, trazemos mais alguns
trechos do depoimento do soldado
estadunidense Mike Preysner em que
ele fala sobre sua participação na
invasão e ocupação do Iraque:
“Disseram-me que lutávamos
contra terroristas, mas o verdadeiro
terrorista era eu e o verdadeiro
terrorismo é a ocupação.”
“Aqueles que nos enviam para
a guerra não têm que puxar o gatilho,
nem atirar um morteiro. Não têm que
lutar na guerra, apenas vendê-la.
Precisam de um público disposto a
enviar e por seus soldados em perigo.
Soldados dispostos a matar e serem
mortos sem questionar.”

“Soldados,
marinheiros,
fuzileiros, aviadores, nada têm a
ganhar com essa ocupação. A
maioria das pessoas que moram nos
EUA nada têm a ganhar com essa
ocupação.”
“Se nos organizarmos e
lutarmos em conjunto com nossos
irmãos e irmãs, podemos parar essa
guerra, podemos deter esse governo,
podemos criar um mundo melhor.”
Vale a pena assistir o vídeo do
depoimento de Mike Preysner. Para
tanto, acesse o blog http://
blogdobourdoukan.blogspot.com/,
com data de 22/06/2010, post
Discurso de um veterano de guerra.
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CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - I

Na negociação realizada na quarta-feira, 30, os representantes da CEF
comunicaram à CEE (Comissão Executiva dos Empregados) que o PFG
(Plano de Funções Gratificadas) seria
implementado a partir de ontem, 1º de
julho, e apresentaram os principais pontos do plano aos dirigentes sindicais.
A transferência dos funcionários
para o novo plano se dará automatica-
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CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - III

Reestruturação é
suspensa

A luta travada pelo conjunto do
funcionalismo da CEF contra a
reestruturação deu resultado. Na reunião de negociação da quarta-feira, a
diretoria da empresa anunciou a suspensão do processo abrindo possibilidade para que este se torne menos
traumático para os trabalhadores envolvidos. Foram suspensos os PSI
(Processo de Seleção Interna) com o
objetivo de aproveitar os funcionários
que perderem as funções em virtude
da reestruturação. Também para os
funcionários egressos das RET-PV,
que foram extintas, a CEF apresentou
proposta.
Relato completo da negociação
do dia 30 pode ser lido na página
www.contrafcut.org.br.
SAÚDE

Sindicato promove
reunião-jantar em LV

No dia 14 de julho, quarta-feira, o
Sindicato dos Bancários de Passo Fundo e Região estará promovendo uma
reunião-jantar na cidade de Lagoa Vermelha. Na oportunidade, os diretores
do sindicato farão um debate com os
trabalhadores sobre diversas questões
relacionadas à categoria bancária, com
foco na saúde e condições de trabalho
e na campanha salarial de 2010. A diretoria da entidade convida bancárias
e bancários de Lagoa Vermelha, Ciríaco
e David Canabarro a participarem do
evento.
PIADINHA
Uma senhora, no confessionário:
- Senhor padre, preciso confessar um
pecado. Hoje eu estava diante de um
espelho, fiquei admirando meu corpo e
me achei bonita. Acho que, assim, cometi um pecado...
E o padre, com um jeitão paternal, responde:
- Minha filha, não te preocupes. Cometer enganos não é pecado!

