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CAIXA FEDERAL

alegação de que alguns valores a
débito não haviam sido lançados
anteriormente. A Caixa havia fornecido
números que indicavam um superávit
enorme e agora apresenta outros
números, onde o superávit
praticamente desaparece.
No segundo dia foram debatidos
mais uma vez os normativos RH 025
e 052, licença para tratamento de
saúde e acidente de trabalho,
r e s p e c t i v a m e n t e .

MUDANÇA

BB assume Banco Postal no dia
2 de janeiro
A partir do dia 2 de janeiro, as
mais de 6 mil unidades do Banco
Postal instaladas em todo o país
passarão
a
atuar
como
correspondentes do Banco do Brasil
(BB) e não mais do Bradesco.
Conforme informaram o Instituto
Nacional do Seguro Social (INSS), os
Correios e bancos, com a mudança
os pagamentos aos beneficiários por
meio do Bradesco serão realizados
agora nas próprias agências, postos

de atendimento e estabelecimentos
identificados com a marca Bradesco
Expresso, em endereços próximos
aos dos Correios.
Beneficiários do INSS que tiverem
dúvidas devem procurar uma agência
Bradesco, uma dos Correios ou ligar
para 135 (Central do INSS) ou 0800724 8388 (Central Bradesco).
Quem preferir migrar para o BB
deve fazer cadastro numa agência do
banco ou no site www.bb.com.br.

ASSÉDIO MORAL

Volkswagen não enviará mais e-mails
para funcionários fora da jornada
A Volkswagen aceitou poupar
seus funcionários na Alemanha dos emails que chegavam via BlackBerry
fora do horário de expediente. A maior
montadora
da
Europa
e
representantes dos funcionários
chegaram ao acordo de desativar a
função de e-mail durante a noite, disse
um porta-voz da empresa,
confirmando a notícia de um jornal
alemão.
Os funcionários só receberão emails até meia hora antes ou depois
do horário de trabalho, mas ainda
poderão receber e fazer telefonemas.
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3601-2785 ou 3601-2786

SALÁRIO

GT/Saúde do Trabalhador retoma
debates com o banco
A Contraf/CUT esteve reunida,
na quarta e quinta-feira (21 e 22 de
dezembro) com a Caixa para retomar
os debates sobre Saúde Caixa e
Saúde do Trabalhador por meio do
GT-ST (Grupo de Trabalho).
Os representantes da empresa
apresentaram no primeiro dia os
números consolidados do plano de
saúde, os quais apresentam
divergências em relação aos
apresentados anteriormente, sob
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A representação se opôs à
expectativa de que os funcionários
fiquem acessíveis o tempo todo, sob
o risco de síndromes psicológicas
que, segundo estudos, causam 10
milhões de dispensas médicas por
ano.
Os funcionários tinham as
suas caixas de mensagens
bombardeadas, diariamente, por todo
o tipo imaginável de assédio moral.
Qualquer semelhança com as
práticas
adotadas
pelas
administrações
dos
bancos
brasileiros não é mera coincidência.

Mínimo passa a valer
R$ 622 em janeiro
A presidente Dilma Rousseff
assinou na sexta-feira (23) o decreto
que determina o valor de R$ 622 para
o salário mínimo a partir de janeiro
de 2012.O reajuste representa
aumento de 14,13% em relação ao
valor atual, de R$ 545.
O valor é calculado com base
na inflação dos dois anos anteriores,
acrescido do percentual de
crescimento da economia do ano
anterior de sua validade. Pela primeira
vez, o valor do reajuste obedece a
esses critérios.
O valor de R$ 622 terá impacto
de R$ 23,9 bilhões nos gastos
públicos
em
2012.
MERCADO

Banrisul compra
49,9% de financeira
O Banco do Estado do Rio
Grande do Sul (Banrisul) informou na
última sexta-feira (23/12) que está
adquirindo 49,9% das ações de
emissão da Bem-Vindo Promotora de
Vendas e Serviços.
Um dos objetivos é, além de
ampliar os canais de relacionamento
com clientes, expandir o potencial de
distribuição de produtos e serviços
financeiros para outros Estados do
país.
Esta será a segunda aquisição
efetuada pelo Banrisul fora da região
Sul do país. A primeira transação foi
realizada em 1969, quando banco
gaúcho adquiriu o Banco Real de
P e r n a m b u c o .
PIADINHA
Dois amigos conversam:
- Pô, cara… A minha mulher é uma
mentirosa! -Ué, por quê? -Ontem ela
não dormiu em casa e inventou que
passou a noite com a irmã dela! -E
não passou? -Não! Quem passou a
noite com a irmã dela fui eu!

