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ORGANIZAÇÃO

Conferência Estadual, que acontece
no domingo.
O Encontro Estadual do Banco
do Brasil, em sua 22ª edição,
discutirá: 1 - Remuneração e Jornada:
Piso e Interstícios da; Carreira de
Antiguidade; Pontuação da Carreira
de Mérito e Jornada de 6 horas para
comissionados;2 – Saúde: Cassi;
Brasil Dental; Fusesc; Economus
eSegurança Bancária;3 – Previdência:
Planos 1 e Previ Futuro; Fusesc e
Economus;4 - Banco Público:
Internacionalização; Metas de
produtos bancários; Terceirização e
correspondentes bancários e Prev
BEP.
O Encontro Estadual dos
Empregados e Empregadas da Caixa
vai discutir:1- Organização do
movimento;2- Saúde do Trabalhador/
Condições de Trabalho/Saúde
Caixa;3- Funcef/Aposentados;4Segurança bancária/correspondente
bancário;5- Jornada/Sipon/Isonomia/
Conselheiro representante. Participe!

SAÚDE CAIXA

CEF desrespeita negociação e cobra
valores de coparticipação
A Caixa divulgou, na quinta-feira
passada, correspondência que trata
da cobrança de resíduos de valores
de coparticipação dos empregados
relativos ao período em que o Saúde
Caixa ficou sem sistema (março de
2005 a março de 2007), chamado de
período de contingência.
Os representantes dos funcionários
estavam em contato com a Caixa
para retomar os debates, quando
foram surpreendidos com a
comunicação da empresa.
O entendimento é que qualquer
cobrança deveria se dar somente
após um amplo debate no GT (Grupo
de Trabalho) e que as melhorias no
plano também se dessem com a
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3601-2785 ou 3601-2786

CONFERÊNCIA ESTADUAL I

Encontros Estaduais da Caixa e do BB
acontecem no dia 18 de junho
A Fetrafi-RS começa a organizar
os bancários gaúchos para a
campanha salarial de 2011. A entidade
promove os encontros por bancos no
dia 18 de junho, sábado, e a 13ª
Conferência
Estadual
dos
Trabalhadores e Trabalhadoras em
Instituições Financeiras, no dia 19 de
junho. Os eventos ocorrem no Hotel
Embaixador, em Porto Alegre.
No sábado pela manhã a
programação inicia com plenária
unificada e apresentação de um
painel sobre regulamentação do
sistema financeiro e terceirização no
setor bancário.
No período da tarde, acontecem os
encontros por bancos, que discutirão
temas específicos dos funcionários
do Banco do Brasil e da Caixa.
Na ocasião, os delegados e
delegadas também irão deliberar suas
propostas para os congressos
nacionais além de indicar as
delegações que serão apresentadas
e votadas em plenário pela 13ª
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mesma agilidade.
A Caixa se precipitou e colocou em
xeque o processo de negociação. As
reuniões dos dias 12 e 13 de foram
canceladas a pedido da Caixa.
O GT está aguardando a definição
das pessoas que devem ocupar as
diversas funções nos escalões
superiores da Caixa para retomar as
negociações.
Entre os assuntos está o superávit
de R$ 110 milhões do plano. O GT
cobra ainda, uma série de melhorias
nas coberturas e ampliação de
credenciamento.
Espera-se que até o final de junho
nova reunião do GT Saúde seja
marcada.

Sindicato organiza
participação
Nos dias 18 e 19 de junho
acontecerá, em Porto Alegre, no Hotel
Embaixador, a 13ª Conferência
Estadual dos Bancários.
Todos os anos, o Sindicato
dos Bancários de Passo Fundo e
Região participa deste importante
evento com um número significativo
de bancários e dirigentes sindicais.
Lembramos a todos os
bancários interessados em participar
da Conferência, que o prazo para
garantir lugar no evento se encerra
nesta sexta(10).
Da reserva antecipada de
lugares dependem questões como
o tipo de transporte a ser utilizado e a
quantidade de acomodações a ser
reservada em hotéis de Porto Alegre.
Muitos
bancários
já
garantiram o seu lugar junto ao
Sindicato. Não deixe de participar
deste que é o maior fórum
deliberativo, em âmbito estadual,
sobre a Campanha Salarial.
CONFERÊNCIA ESTADUAL II

Horários

O transporte com os
bancários e dirigentes sindicais que
participarão da 13ª Conferência
Estadual, em Porto Alegre, sairá de
Passo Fundo na manhã de sábado
(18), às 5:30h, da frente do Sindicato.
Para que não se perca o início
das atividades em Porto Alegre, não
haverá atraso na partida. A volta para
Passo Fundo está prevista para a
tarde de domingo (19), às 15h
PIADINHA
Um velhinho de 75 anos, voltando da
viagem de lua-de-mel, encontra um
amigo que lhe pergunta: - Então,
como foi a lua-de-mel??? - Ótima!!!
Fizemos sexo quase todos os dias!!!
- Como assim??? - Quase fizemos
na segunda, quase fizemos na terça,
quase fizemos na quarta...

