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CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - I

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - II

30º Conecef definiu a pauta de
reivindicações específicas
Iniciado na sexta-feira, 6, e
encerrado no domingo, o 30º
Congresso Nacional dos Funcionários
da Caixa Econômica Federal definiu a
pauta de reivindicações específicas
que será entregue à diretoria da
empresa. O 30º Conecef contou com
a presença de 230 funcionários e 130
funcionárias da CEF de todo o país.
Contratações - intensificar a luta por
mais contratações foi uma das
principais
deliberações
dos
participantes do congresso. O objetivo
é a ampliação do quadro de
funcionários para 130 mil. Para tanto,

pelo menos há duas justificativas: a
substituição dos trabalhadores
terceirizados e o aumento das
demandas em razão da ampliação
dos programas sociais do governo
federal. Além disso, a contratação de
mais funcionários é urgente por ter
relação direta com as condições de
trabalho dos atuais empregados.
Carreira - neste item, uma das
reivindicações principais é a criação
de um comitê de acompanhamento
do Processo Seletivo Interno (PSI) que
deve contar com a participação dos
funcionários.

BANCO DO BRASIL - I

25º Congresso aprovou pauta de
reivindicações específicas
O 25º Congresso Nacional dos
Funcionários do Banco do Brasil
aprovou a pauta de reivindicações
específicas para este ano. O evento
foi realizado nos dias 6, 7 e 8 de junho
em São Paulo e contou com a
participação de 306 delegad(a)os de
todo o país (216 homens e 90
mulheres).
Quanto à remuneração e

condições de trabalho, foi aprovada a
intensificação da luta por melhorias no
PCR, por mais contratações e de
combate ao assédio moral. O
funcionalismo do BB vai reivindicar um
interstício de 6% entre os níveis da
tabela de antiguidade, um valor maior
para as letras da Carreira M e um
tempo menor, de um ano e meio por
letra, para a aquisição dos méritos.

BANCO DO BRASIL - II

Funcionários vão exigir a extensão da
Cassi para todos, sem discriminação
Na discussão sobre Saúde, o
25º Congresso Nacional do BB definiu
que os funcionários do banco vão
exigir a extensão da Cassi para todos,
para acabar com a discriminação dos
bancários oriundos dos bancos
incorporados. Também foi aprovada
a defesa o princípio da solidariedade
e a prioridade na prevenção, com o
fortalecimento do programa
Estratégia de Saúde da Família, ao
invés do modelo curativo.
Já no debate sobre
Previdência,
entre
outras

resoluções, foi reiterada a
campanha pelo fim do voto de
minerva no Conselho Deliberativo da
Previ e a abertura do fundo de
pensão aos bancários oriundos dos
bancos incorporados.
Na página do SEEB-PF, você
pode ler matéria mais completa sobre
as resoluções do 25º Congresso. À
medida em que o conjunto das
resoluções for divulgado pela Contraf,
estaremos abordando outras
reivindicações principais do
funcionalismo do BB.

Funcionários querem
isonomia de direitos
Outra deliberação do 30º
Conecef, é o fortalecimento da
mobilização pela isonomia de direitos
entre os novos e os antigos
funcionários. Os bancários da CEF
vão exigir a licença-prêmio e o anuênio
para todos.
Para reforçar a
mobilização, foi proposta a realização
de um encontro nacional sobre
isonomia, com data indicativa de 30
de agosto de 2014.
Na página do SEEB-PF na
Internet pode ser lida matéria completa
sobre o congresso. A colega Iloci Sílvia
Doebber, funcionária da agência
General Canabarro, esteve participando
do 30º Conecef, em São Paulo.
BANCOS PÚBLICOS FEDERAIS

As resoluções dos
encontros estaduais
No C&N 2977 prometemos
trazer as resoluções dos encontros
estaduais dos bancos públicos
federais, BB e CEF, realizados no dia
31 de maio, em Porto Alegre. Tais
resoluções estão disponíveis e podem
ser consultadas na página do SEEBPF na Internet, seção Notícias.
Tão logo sejam divulgadas pela
Contraf-CUT as resoluções dos
congressos nacionais do BB e da CEF,
também as publicaremos na nossa
página. Assim, os funcionários desses
bancos poderão comparar o que foi
aprovado nos encontros estaduais
com o que ficou definido pelos
congressos nacionais.
PIADINHA
O médico observa o exame do
paciente e diz:
— Sinto muito. O senhor só tem mais
três meses de vida.
— Não pode ser! É muito pouco
tempo, eu nem vou conseguir pagar a
consulta.
— Bem, nesse caso eu lhe dou mais
três meses.

