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CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - II

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - I

A incorporação do REB ao Novo Plano
Na quinta-feira, 30, a Caixa
Econômica Federal apresentou à
Contraf-CUT a proposta de
incorporação do REB ao Novo Plano.
Elaborada por um grupo tripartite
formado por representantes da
Funcef, da CEF e da Superintendência
Nacional
de
Previdência
Complementar (Previc), a proposta
será avaliada pela Comissão Executiva
dos Empregados da CEF (CEECaixa).
Para a coordenadora da CEE,

Fabiana Matheus, a metodologia
adotada pelo grupo tripartite está de
acordo com os princípios que as
entidades que representam os
funcionários da ativa e os
aposentados defendem. "Para os
assistidos, está prevista uma redução
na taxa de administração, e eles
passarão a ter direito ao Fundo de
Revisão de Benefícios, existente no
Novo Plano. Já para os empregados
ativos há perspectiva de melhores
benefícios", afirmou Fabiana.

CHINA

“Quem cozinhou a sopa em Hong Kong?”
Diplomata indiano afirma que os protestos na cidade chinesa foram
insuflados pelo governo dos Estados Unidos
No artigo Quem cozinhou a ucraniana, naturalmente, é apenas a
sopa em Hong Kong?, o diplomata mais recente numa cadeia que
indiano, Melkulangara Bhadrakumar começou na Geórgia em 2003 e é um
conta que “os protestos em Hong Kong, facto mais ou menos estabelecido
conhecidos como Occupy Central, na que estes chamados movimentos
realidade não foram espontâneos nem são realmente geopolíticos no seu
internos, mas sim coreografados carácter e inextricavelmente ligados
cuidadosamente dois anos atrás e às estratégias globais e políticas
regionais dos EUA”.
executados por forças estrangeiras”.
Vale a pena ler a íntegra do
O diplomata lembra que as
“revoluções coloridas” foram “ artigo de M K Bhadrakumar. Para isso,
patrocinadas pelos Estados Unidos na acesse
o
sítio
português
última década” e afirma que “a www.resistir.info, data de 29/10/2014.
DE OLHO NA MÍDIA

Hong Kong: mais um caso de
cobertura midiática tendenciosa
Você ainda lembra. Os
órgãos da mídia hegemônica
desandaram a divulgar notícias sobre
os protestos em Hong Kong, sempre
no sentido de mostrar o governo da
China como o grande vilão do caso.
Conforme tal mídia, de um lado
estariam cidadãos chineses
reivindicando democracia e, de outro,
um governo autoritário a reprimi-los.
No artigo citado na matéria
acima, o diplomata indiano, M K
Bhadrakumar, também nos diz algo
sobre a democracia em Hong Kong:
“pouco importando quaisquer

aberrações na ordem política em
Hong Kong, a verdade histórica é
que a democracia em qualquer forma
apareceu pela primeira vez na sua
história só depois de a cidade mudar
de mãos e ficar sob o controle da
China”.
Como vemos, foi um caso a
mais de cobertura tendenciosa
protagonizado pela mídia hegemônica.
Um caso a mais a nos ensinar que não
devemos nos pautar apenas por essa
mídia se quisermos nos informar sobre
o que se passa, realmente, ao nosso
redor e mesmo no restante do planeta.

Como surgiu o REB
Em matéria publicada em seu
sítio na Internet, a Contraf traz um
pequeno histórico do Regulamento do
Plano de Benefícios (REB): “o REB foi
criado em 1998, época em que a Caixa
vinha sendo preparada para a
privatização durante o governo
Fernando Henrique Cardoso (FHC),
para receber os primeiros técnicos
bancários. E já surgiu com direitos
rebaixados.”
Conforme a matéria, foi a
mobilização dos trabalhadores da CEF
que garantiu a criação do Novo Plano
e que está possibilitando a
incorporação do REB ao mesmo, que
agora está bem próxima. A íntegra
dessa matéria pode ser lida na página
do SEEB-PF na Internet.
BANRISUL

Sobre a compensação
das horas da greve
O Acordo Coletivo, aditivo à
Convenção Coletiva da categoria,
assinado com a diretoria do Banrisul,
prevê, quanto à compensação das
horas da greve, o seguinte:
a) para os dias de greve compreendidos
entre 30.09.2014 até 06.10.2014, serão
compensadas 45% das horas não
trabalhadas, com a prestação de jornada
suplementar de trabalho, limitada a uma
hora por dia, iniciando no dia 15 de
outubro ou no dia de retorno ao trabalho;
b) em relação ao período compreendido
entre 07.10.2014 a 27.10.2014, haverá
compensação de 65% das horas não
trabalhadas, com a prestação de jornada
suplementar de trabalho, limitada a uma
hora por dia, iniciando-se no primeiro dia
útil subsequente ao término da
compensação prevista no item "a".
PIADINHA
O turco põe o filhinho em cima do
guarda-roupa, e diz:
– Pula, filhinha, que o papai pega!
O molequinho pula, Salim sai de baixo
e o pobre garoto se espatifa no chão.
– Viu filhinha, non confia nem na papai!

