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CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Isonomia: CEF nega a licença-prêmio
e o ATS aos funcionários pós-1998

Na negociação realizada na
sexta-feira, 11, a Caixa Econômica
Federal negou-se a isonomia de
direitos entre seus funcionários. A
extensão da licença-prêmio e do
anuênio (ATS) aos funcionários
admitidos após 1998 foi recusada. A
CEF alega custo muito elevado.
A Comissão de Empresa dos
Funcionários da CEF discordou e

lembrou que a não concessão da
isonomia gera divisão dentro da
empresa. "São duas categorias de
empregados. Fazem o mesmo
trabalho e não têm os mesmos direitos",
afirmou Genésio Cardoso, membro da
CEE-Caixa.
Na página do SEEB-PF na
Internet, você encontra matéria
completa sobre a negociação do dia 11.

BANCO DO BRASIL

Negociação trouxe avanços para o PSO

Na quarta reunião de
negociação realizada na sexta-feira, 11,
o Banco do Brasil confirmou à ContrafCUT avanços para a Plataforma de
Suporte Operacional (PSO). As
propostas abaixo haviam sido debatidas
nas mesas sobre o PSO e serão
implementadas até 31/08/2016:
a) disponibilização da Trilha de
capacitação invertida para que os
funcionários do PSO possam fazer
cursos da Rede Varejo e vice-versa;
b) implementação da adição cruzada

(movimentação transitória) entre
escriturários de Agência e PSO.
Na reunião de sexta-feira, foram
debatidos também os seguintes
assuntos das cláusulas sociais 15
minutos de intervalo para as mulheres
antes da hora-extra, vale-cultura, folgas,
vale-transporte,
previdência
complementar
e
ausências
autorizadas.
Matéria completa sobre a
negociação de sexta-feira pode ser lida
na página do SEEB-PF.

INSS

Trabalhadores completam 69 dias de
greve nesta segunda-feira

No dia 04/09, quando o movimento já somava 59 dias, o Governo Federal
apresentou contraproposta rebaixada aos servidores
Trabalhadores e trabalhadoras desplante de apresentar, no dia 04 de
do Instituto Nacional de Seguridade setembro, já com sessenta dias de
Social completam 69 dias de greve greve, uma contraproposta rebaixada:
nesta segunda-feira. Entre outras apenas 10,8%, a serem pagos em ...
reivindicaçoes, os servidores do INSS dois anos. Ou seja, nem mesmo a
pleiteiam 27% para a reposição da inflação do último ano, em torno de
perda acumulada desde 2010, 9%, é reposta.
concurso público para a contratação
O governo de Dilma Roussef
de mais servidores e a incorporção foi eleito com os votos de milhões de
das gratificações. Detalhe: as trabalhadores brasileiros. Agora,
gratificações representam 70% do deixa os trabalhadores do INSS
salário e são suprimidas quando da esvaírem-se em uma greve que já
aposentadoria dos servidores do dura dezenas de dias e ainda corta o
Instituto.
ponto dos grevistas. Não reconhece
Mesmo assim, o Governo como justas as reivindicações
Federal, de Dilma Roussef, teve o desses trabalhadores.

BANRISUL - I

Bancários abraçaram
o banco público

Na sexta-feira, 11, centenas de
bancários e funcionários da CEE e da
Corsan participaram de um grande
ato público em Porto Alegre, que foi
encerrado com um abraço ao prédio
da Direção Geral do Banrisul. No dia
seguinte, 12 de setembro, o Banrisul
completou 87 anos de fundação.
Durante o ato público, foi
lançada a Frente Estadual em
Defesa das Estatais. Com a frente,
os bancários e demais trabalhadores
das empresas públicas do Rio Grande
do Sul pretendem mobilizar o povo
gaúcho contra a tentativa de privatizar
o patrimônio público, que o governo
Sartori deve apresentar como solução
para a difícil situação financeira do
Estado.
BANRISUL - II

Privatização terá que
passar por plebiscito

O povo gaúcho pode impedir
as privatizações pretendidas pelo
governo Sartori. O artigo 22º da
Constituição Estadual condiciona à
consulta popular, sob a forma de
plebiscito, a alienação, transferência
do controle acionário, cisão,
incorporação, fusão ou extinção do
Banco do Estado do Rio Grande do
Sul (Banrisul), da Companhia
Riograndense de Saneamento
(CORSAN), Companhia Estadual de
Energia Elétrica (CEEE), Companhia
Rio-grandense de Mineração (CRM),
Companhia de Gás do Estado do Rio
Grande do Sul (SULGÁS), Companhia
Estadual de Silos e Armazéns (CESA)
e Companhia de Processamento de
Dados do Estado do Rio Grande do
Sul (PROCERGS).
PIADINHA
O português estava dirigindo em uma
estrada, quando viu uma placa que
dizia: "Curva perigosa à esquerda"
Ele não teve dúvidas: virou à direita.

