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FINANCEIRAS

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - I

Pauta para a negociação permanente Campanha Salarial teve
a primeira negociação
foi apresentada à diretoria

Na sexta-feira, 16, a Contraf entregou à diretoria da Caixa Econômica
Federal, a pauta dos funcionários para
a negociação permanente. Da pauta
constam as demandas aprovadas no
26ª Conecef. No quesito isonomia, carreira e jornada de trabalho, as reivindicações são as seguintes:
- Progressão horizontal em cada cargo/função, por tempo de exercício;
- Eliminação da possibilidade de nomeação pelo gestor de todo e qualquer

cargo, utilizando-se sempre o PSI
(Processo Seletivo Interno) ou, no
caso do Bancop (Banco de Oportunidades), respeitando-se a classificação;
- Não exigência de saldamento do
REG/Replan e da quitação das ações
judiciais para migração para a nova
estrutura salarial;
- Jornada de 6 horas para todos os
funcionários, inclusive os de nível
gerencial, sem redução salarial.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - II

As razões para a não assinatura de
acordo coletivo do PFG pela Contraf

Na visão da Contraf-CUT, a implantação do PFG (Plano de Funções
Gratificadas) atendeu apenas parte das
demandas dos trabalhadores. Entre os
problemas apresentados pelo modelo
implantado pela CEF, que impediram a
Contraf de assinar acordo coletivo relativo ao PFG, estão os seguintes:
- Discriminação dos funcionários que
optaram por permanecer no REG/

Replan não saldado;
- A destituição das comissões, que
segue sendo decidida pelos
gestores, de maneira subjetiva, sem
transparência, ao contrário das nomeações que atualmente são definidas por meio do PSI;
- A redução dos salários de muitos
funcionários devido à redução da jornada para 6 horas.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - III

Contraf apresentou questionamentos
dos funcionários quanto ao PFG

Na reunião do dia 16, a Contraf
apresentou
à
CEF
vários
questionamentos dos funcionários
quanto ao PFG, entre os quais:
- Proibição de realizar substituições
para quem ficou no PCC: os negociadores da CEF afirmaram que a proibição foi necessária para evitar riscos
jurídicos, mas reconheceram que está
gerando diversos problemas e que está
em estudo a flexibilização da medida;
- Pontuação reduzida no PSI para os
que não migraram para o PFG: a CEF
vai reavaliar a questão;
- Ações judiciais e adesão ao novo
PFG: a Contraf questionou sobre a possibilidade de os bancários com ação

judicial poderem migrar para o PFG.
A CEF vai avaliar a situação individualmente e, se a ação for impeditiva, o
bancário terá a opção de retirá-la e
completar a migração ou permanecer
no PCC e manter a demanda judicial.
- Indenizações: o pagamento de indenização aos trabalhadores que tiverem redução salarial era previsto na
proposta inicial de PFG. Porém, a
CEF propôs pagá-las só mediante a
assinatura de acordo coletivo. A
Contraf afirmou que não existe essa
possibilidade.
Na página do Sindicato na
Internet pode ser lida matéria completa sobre a reunião de sexta-feira.

Na segunda-feira, 19, aconteceu
a primeira negociação da Campanha
Salarial de 2010 dos Trabalhadores em
Sociedades de Crédito, Financiamento e Investimento. Dirigentes sindicais
da Fetrafi-RS e do SEEB-POA realizaram um debate com o sindicato patronal, Sindfin, sobre todos os itens da minuta de reivindicações. Milton
Fagundes, assessor jurídico da FetrafiRS, também participou da negociação.
O Sindfin reunirá seus associados nos
próximos dias para avaliar a minuta e
apresentar uma contraproposta aos trabalhadores. A próxima negociação
ocorre no dia 30/07.
AGENDA

Sindicato vai promover
coquetel ecológico
Anote na tua agenda. No final da
tarde do dia 12 de agosto, uma quintafeira, o Sindicato dos Bancários de Passo Fundo e Região estará promovendo um coquetel ecológico. No cardápio, sucos e pratos preparados a partir
de frutas e alimentos produzidos ecologicamente, sem agrotóxicos. No
evento, a diretoria da entidade estará
apresentando a sacola de pano, com o
logo do Sindicato, que distribuirá aos
bancários e bancárias de sua base
territorial. Com a confecção das sacolas, a diretoria objetiva engajar a entidade e a categoria cada vez mais na
campanha pela preservação do meio
ambiente.
PIADINHA
Um sujeito estava colocando flores no
túmulo de um parente quando viu um
chinês deixando um prato de arroz na
lápide ao lado. Ele se vira par ao chinês
e pergunta:
- Desculpe, amigo, mas o senhor acha
que o seu morto virá comer o arroz?
E o chinês responde:
- Sim, meu amigo, e geralmente na mesma hora que o seu vem ver as flores

