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CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - I

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - III

Entidades exigem compromisso da CEF com a discussão da Isonomia
Na quarta-feira, 20, a Fetrafi-RS cobrando o cumprimento da proposta
e a Apcef-RS enviaram ofício à de PLR apresentada na negociação do
Contraf-CUT
manifestando dia 11. Naquele dia, ao apresentar sua
contrariedade com a definição dada projeção oficial dos valores que seriam
a temas como a PLR, o Reg/Replan pagos a título de PLR, a CEF afirmou
não saldado e também a Isonomia que o redutor que seria aplicado sobre
nas negociações específicas com a a regra básica da Fenaban ficaria em
23% ou 24%. Após a aprovação da
diretoria da CEF.
PLR - as entidades gaúchas proposta de acordo pelas assembléias,
solicitaram à confederação que porém, a Caixa informou que o redutor
interceda junto à diretoria da CEF chegará a 35%.

O ofício exige compromisso da
diretoria da CEF com a seriedade
nas negociações deste tema. Para
Marcos Todt, vice-presidente da
Apcef-RS, “São milhares de
empregados afetados diretamente
por uma discriminação absurda que
não pode mais ser tolerada”.

Exigida seriedade no
Fetrafi-RS e Apcef/RS cobram nova
discussão sobre a PLR e o Reg/Replan debate da Isonomia

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - II

Reg/Replan não saldado: gaúchos
querem evitar nova discriminação

No ofício enviado à Contraf-CUT,
a Fetrafi-RS e a Apcef-RS também
fizeram solicitação relativa aos
funcionários que se mantêm no Reg/
Replan não saldado. Para evitar que
se estabeleça nova discriminação, os
gaúchos querem que a confederação
cobre da CEF a aplicação do valor de
R$ 39,00 em todas as tabelas,
inclusive para os que optaram por
permanecer no PCS 89 e 98.

Marcelo Husek Carrion, membro
da CEE (Comissão Executiva dos
Empregados) está propondo um grande
movimento nacional com o objetivo de
acabar com as discriminações que vêm
sendo impingidas a esses funcionários.
Para Carrion, “Todos os colegas devem
se solidarizar com a causa e devemos
incentivar e cobrar que as entidades
associativas e sindicais de todo o país
se posicionem”.

DE OLHO NA MÍDIA

Para o documentarista John Pilger,
resgate dos mineiros foi uma fachada

Em artigo publicado no dia 13/10,
John Pilger, documentarista cinematográfico australiano, aborda o resgate
dos mineiros no Chile. Pilger qualifica
o resgate como um “drama pleno de
emoção e heroísmo” mas que, como
muitos fatos registrados pela mídia, foi
“uma fachada”, e explica porque:
“O acidente que aprisionou os
mineiros não é inabitual no Chile e é a
consequência inevitável de um sistema econômico brutal que pouco mudou desde a ditadura do gen. Augusto
Pinochet. O cobre é o ouro do Chile e
a frequência de desastres em minas
mantém-se ao ritmo dos preços e dos

lucros. Há, em média, 39 acidentes
fatais por ano nas minas privatizadas
do Chile. A mina San Jose, onde trabalhavam os homens aprisionados,
tornou-se tão insegura em 2007 que
teve de ser fechada – mas não por
muito tempo. Em 30 de Julho último,
um relatório do departamento do trabalho advertia mais uma vez de ‘sérias deficiências de segurança’, mas o
ministro não atuou. Seis dias depois,
os homens estavam sepultados.”
No artigo, Pilger aborda também
o drama dos índios Mapuche, que não
é mostrado pela mídia. No próximo
C&N, traremos mais trechos do artigo.

HSBC

PLR será paga dia 27

No dia de ontem, a diretoria do
HSBC anunciou a antecipação do pagamento da PLR (Participação nos
Lucros e Resultados) para o dia 27,
quarta-feira próxima. Enquanto isso,
a COE (Comissão de Organização de
Empregados) pretende agendar reunião com o banco para discutir problemas que vêm afligindo seriamente os funcionários, como assédio moral, metas abusivas e outros.
MOVIMENTOS SOCIAIS

Em defesa do
patrimônio público

No Rio de Janeiro, passeata reuniu
cerca de 10 mil pessoas
O tema das privatizações “voltou à baila” com a campanha para a
eleição presidencial no 2º turno. Por
isso, as centrais sindicais e movimentos sociais se propuseram a mobilizar o povo brasileiro contra a volta
da perniciosa e deletéria política de
venda das empresas públicas e estatais. Ontem, no Rio de Janeiro, cerca de 10 mil pessoas participaram de
uma grande passeata em defesa do
emprego, dos direitos, do patrimônio
público e da soberania nacional.
PIADINHA
O sujeito entra na loja de produtos
veterinários e fala:
- Quero um remédio para pulgas.
E o vendedor:
- Pois não! Do que é que as suas
pulgas sofrem?

