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BANRISUL
planos e propostas do movimento
sindical e da Fundação.
Os sindicalistas convocam os
colegas para a Plenária e
destacam
as
principais
reivindicações dos funcionários da
ativa e aposentados : resolução do
déficit do Plano de Benefícios 1;
democratização da gestão da
entidade; aumento do benefício
mínimo; equalização das faixas
etárias e melhor tratamento a
todos os seus pensionistas.

NEGOCIAÇÃO

BB não discute jornada de 6 horas
A Contraf-CUT, federações e
sindicatos retomaram nesta terçafeira (10) o processo de negociação
permanente com o Banco do Brasil,
em Brasília. Um dos temas em
debate foi a jornada de 6 horas para
todos os funcionários.
A posição do BB gerou
indignação
por
parte
dos
representantes dos trabalhadores. O
banco afirmou que não vai negociar a
implantação da jornada correta de 6
horas para todos os comissionados
sem redução de salários. Disse ainda
que a jornada de 6 horas é tema de

Plano de Comissões e que isto é
estratégico e não discute em mesa de
negociação.
Além disso, o BB ressaltou que
não discute questões ligadas ao plano
de metas, arquitetura organizacional
e de remuneração da empresa.
O banco observou que isso não quer
dizer que não possa apresentar ao
movimento sindical a decisão sobre
o tema, caso decida algo sobre a
jornada mais adiante. Mais detalhes
sobre todos os temas negociados
nesta ocasião podem ser vistos em
www.bancariospassofundo.org.br.

CAIXA FEDERAL

Empregados do Reg/Replan obtém
vitória na justiça
Os empregados da Caixa
obtiveram uma grande vitória nesta
semana. Foi publicada a sentença
com decisão favorável aos
empregados do Reg/Replan com
trânsito em julgado, ou seja, sem
nenhuma chance de a Caixa reverter.
Essa ação foi impetrada pelo
Ministério Público do Trabalho de
Brasília (MPT-DF) e garantiu para os
empregados o direito de migrar para
o ESU 2008 sem precisar abrir mão
de ações na Justiça ou fazer o
saldamento do Reg/Replan.
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SAÚDE I

Plenária discute rumos da Fundação
A Fetrafi-RS convoca os
banrisulenses para Plenária
Nacional neste sábado, 14, a partir
d a s 9 h , n a A M R I G S , Av e n i d a
Ipiranga, nº 5311. O objetivo é
envolver o maior número possível
de trabalhadores no debate sobre
o futuro da Fundação Banrisul de
Seguridade Social.
Além de discutir o déficit no
Plano de Benefícios 1 da
Fundação, o evento vai debater
com mais profundidade os novos

Nº 2794

Depois de muito, o processo
foi julgado e a sentença foi
amplamente
favorável
aos
empregados.
Todos que são do Reg/Replan
poderão migrar para o Novo PCS sem
precisar Saldar o Plano da Funcef.
Com esta decisão, a justiça
ampara os trabalhadores da CEF,
participantes do Reg/Replan, que
queriam migrar para o ESU 2008, mas
não o faziam pela pressão que,
mesmo de forma velada, a Caixa
exercia sobre estes trabalhadores.

ANS aperta o cerco
às operadoras
Sem conseguir cumprir prazos
máximos de marcação de consulta e
exames, 268 planos de saúde,
administrados por 37 operadoras no
país, tiveram suspensa as vendas. No
RS, três operadoras estão na lista:
Centro Clínico Gaúcho, Porto Alegre
Clínicas e Social Saúde.
Cerca de 3,5 milhões de
pessoas no país são beneficiárias
desses planos e não serão afetadas,
pois a medida não mexe com o
atendimento.
SAÚDE II

Bradesco Saúde
está na mira da ANS
Entre os alvos das últimas
medidas adotadas pela ANS está o
Saúde Bradesco. Uma normativa
emitida pelo órgão determina que, a
partir de 04 de agosto, o Bradesco
não poderá incluir os novos
contratados em seu plano de saúde,
pois a sua plataforma não se adequa
às exigências vigentes.
O Bradesco Saúde está
defasado em 22 anos e suas bases
foram criadas antes do surgimento da
própria ANS. Não há atendimento em
áreas
especializadas
como
psicologia e fonoaudiologia, por
exemplo.O número de médicos
credenciados é baixíssimo e inexiste
em
algumas
cidades,
comprometendo o atendimento dos
trabalhadores do banco e seus
dependentes. Por isso, os bancários
do Bradesco cruzaram os braços por
duas horas no Dia Nacional de Luta,
ocorrido no último dia 04 de agosto.
PIADINHA
No restaurante, o cliente fala para o
garçom:
-Tem uma mosca no meu prato!!!
E o garçom, distraído:
-E quantas o senhor pediu???

