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CONGRESSOS NACIONAIS

e licença prêmio para todos, fim da
discriminação do REG/Replan não
saldado, ticket na aposentadoria;
valorização do piso; Saúde Caixa e
recuperação do poder de compra dos
salários.
Banco do Brasil- A pauta aprovada
pelo 24° Congresso Nacional dos
Funcionários do Banco do Brasil, que
tem
como
grandes
eixos
remuneração e condições de trabalho,
saúde e previdência, organização do
movimento e Banco do Brasil e o
Sistema Financeiro Nacional, está
centrada no combate ao plano de
funções comissionadas, o assédio
moral, a política antissindical e as
péssimas condições de trabalho.

Plano de expansão da rede de
agências é apresentado
deverão ser implantadas outras 500
em 2013. Em 2014 serão mais 500 e,
em 2015, outras 519.
A novidade apresentada foi em
relação à previsão de quantitativo de
empregados para as agências que
ainda serão abertas daqui até o final
de 2013 e nos dois anos seguintes. A
Caixa considera que a conclusão do
plano de expansão exigirá a
contratação de aproximadamente
12.900
empregados.

SANTANDER

Compra de parte de banco chinês
é autorizada
O Santander recebeu autorização
da Comissão Reguladora da banca na
China para avançar com a compra de
20% do Bank of Beijing Consumer
Finance Company (BOBCFC),
segundo divulgou o próprio banco.
O banco fez saber que investirá
306 milhões de yuan (38 milhões de

3601-2785 ou 3601-2786

Governo promete
paralisar PL 4330
O governo se comprometeu a
paralisar a tramitação do Projeto de
Lei (PL) 4330, do deputado Sandro
Mabel (PMDB-GO), que trata da
regulamentação da terceirização, e
discutir com o movimento sindical
propostas alternativas que garantam
os direitos dos trabalhadores.
A promessa foi feita na terçafeira (14) pelo ministro Gilberto
Carvalho, durante reunião da Mesa
Permanente de Negociação com as
centrais sindicais, que vai discutir a
pauta dos trabalhadores entregue no
dia 6 de março à presidenta Dilma
Rousseff, após a Marcha da Classe
Trabalhadora que reuniu mais de 50
mil
pessoas,
em
Brasília.
PLANO DE CARREIRA

CAIXA FEDERAL

A área de Recursos Humanos
da Caixa Econômica Federal expôs na
terça-feira (14) a dirigentes da Fenae,
em Brasília, o plano de expansão da
rede de agências previsto para até o
final de 2015. A empresa apresentou
também a sua avaliação quanto à
demanda de pessoal para as unidades
a serem abertas no período.
Quanto ao plano de abertura
de novas agências, além das 559
unidades inauguradas em 2012,
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TERCEIRIZAÇÃO

Bancários de BB e CEF aprovam
pauta específica de reivindicações
Após três dias de discussões,
os congressos nacionais dos
funcionários do Banco do Brasil e dos
empregados da Caixa Econômica
Federal aprovaram neste domingo 19
as pautas de reivindicações
específicas que serão encaminhadas
aos dois bancos públicos na
Campanha 2013 e nas negociações
permanentes. Os encontros foram
realizados em São Paulo.
Caixa Federal-O 29º Congresso
Nacional dos Empregados da Caixa
(Conecef) definiu cinco grandes eixos
foram apontados: condições de
trabalho - 6 horas já para todos, mais
contratações, melhorias na logística
e fim do assédio moral; isonomia - ATS
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euros) para comprar novas ações do
BOBCFC.
Enquanto vai às compras no
mercado internacional, o Santander
explora ao máximo a filial brasileira,
adoecendo seus trabalhadores com
a ajuda da tirania que é marca
indelével de alguns de seus gestores.

Banrisul evita o
diálogo
Mesmo com a queda anunciada
de 4,54% no lucro líquido do primeiro
trimestre deste ano em relação ao
mesmo período do ano passado, não
há motivo algum para os diretores do
Banrisul evitarem o diálogo com os
banrisulenses e com seus
representantes sindicais.
Neste fim de semana aconteceu
em Porto Alegre a Assembleia
Nacional dos banrisulenses, a qual
contou com representação do SEEB
Passo Fundo.
No C&N de quarta-feira trataremos
da pauta e dos encaminhamentos
que derivaram desta reunião.
PIADINHA
O velhinho chega à padaria:
-Por favor, eu quero quarenta
pãezinhos!
A atendente, espantada com a
quantidade, o adverte:
-Quarenta? Vai endurecer a metade!
Ao que ele decide:
-Então,
me
vê
oitenta!

