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CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - I

gentes sindicais, a diretoria da CEF
assumiu compromisso de editar uma
nova CI.
Esta nova CI deve deixar claro
que, conforme dispõe a Convenção
Coletiva da categoria bancária, a compensação das horas deve ser encarada como uma forma de colaboração
para colocar em dia o trabalho acumulado na greve, não podendo transformar-se em instrumento de punição.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - II

CEF apresentou propostas para
melhorar o Saúde-Caixa
Os representantes do banco
apresentaram à CEE/Caixa proposta
de ações para a melhoria do plano de
saúde, com mudança na sistemática
de atendimento e a inclusão de novos
procedimentos.
Serão feitos alguns ajustes,
entre os quais a adoção de um novo
formato de reembolso, cujo valor
passará dos atuais R$ 21,70 para até
R$ 36,00, no caso da opção de “livre
escolha” em procedimento de

17 / novembro / 2011

3601-2785 ou 3601-2786

PROJETO DA ANISTIA

CEF se comprometeu a editar nova CI
sobre a compensação dos dias parados
Na reunião realizada na sextafeira, 11, a Contraf pressionou a diretoria da CEF pelo fato de a CI 009/
2011 estar sendo utilizada por administradores como instrumento para
cobrar o cumprimento de metas. Isto,
afirmaram os representantes dos trabalhadores, abre espaço para a retaliação aos grevistas e o assédio moral.
Diante das denúncias dos diri-
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consultas médicas e fisioterápicas.
Fica incluída nesse valor de reembolso
a co-participação obrigatória.
Desde 1º de novembro, o Saúde
Caixa cobre cirurgia refratária (miopia,
astigmatismo e hipermetropia), teste
de reflexo vermelho para recémnascidos e cobertura integral para
aquisição e implantação de DIU, entre
outros. A proposta completa da CEF
para o Saúde-Caixa está no site
w w w. f e t r a f i r s . o r g . b r

Dilma veta
reabertura de prazo
A presidente da República,
Dilma Rousseff, vetou integralmente
o projeto de lei do Senado372/2008,
aprovado pelo Congresso no fim de
outubro, que possibilitava anistia a 20
mil servidores públicos federais
demitidos durante o governo Collor
(1990-1992). A decisão foi publicada
no Diário Oficial da União da última
terça-feira, dia 15.
A proposta reabria o prazo de
180 dias, a contar após dois meses
da publicação da lei, para que os exservidores pedissem o retorno ao
serviço. Uma lei de 1994 determinou
o prazo de 60 dias para que os
servidores reivindicassem a
reintegração
ao
cargo.
Na Mensagem de 11 de
novembro de 2011, dirigida ao
presidente do Senado, José Sarney,
a presidenta afirma que o projeto é
inconstitucional e contraria o
interesse público. O veto ainda será
analisado pelo Congresso, que tem
prazo de 30 dias a contar do dia 14
para votar se mantém ou não a
decisão
de
Dilma.
FESTA DA VITÓRIA

Happy Hour no
Sindicato
Lembramos a todos que a festa alusiva à Campanha Salarial acontece hoje, no Sindicato, a partir das
18:00 horas.Haverá coquetel, chopp
e música ao vivo.
Venha para o Sindicato!
PIADINHA
O juiz questiona uma mulher:
-A senhora quer divórcio por
compatibilidade de gênios? Não seria
o contrário?
-É compatibilidade mesmo, senhor.
Eu gosto de cinema, ele também, eu
gosto de ir a praia e ele também, eu
gosto de homem e ele também...

