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SINDICATO

Aberto o processo eleitoral para a escolha
da nova diretoria do SEEB-PF

Na quinta-feira, 14/04, foi
realizada a assembleia que decretou a
abertura do processo eleitoral para a
escolha da nova diretoria da entidade.
A assembleia definiu a comissão
eleitoral responsável pela coordenação
do pleito e o limite de gastos em
campanha, para cada chapa.

O cronograma do processo
eleitoral prevê que a inscrição de
chapas inicia-se amanhã, 19/04, e se
encerra no dia 09 de maio. Também
amanhã será publicado o edital que dá
publicidade à data da eleição, ao período
para a inscrição das chapas e à
constituição da comissão eleitoral.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - I

Sobre a reunião com a diretoria da CEF
realizada na quinta-feira, 14

Na quinta-feira, 14, a Comissão
Executiva dos Empregados da Caixa
Econômica Federal (CEE-Caixa) esteve
reunida com a diretoria da empresa. Na
pauta, os seguintes assuntos:
contratação de pessoal, Funcef,
adiantamento odontológico/assistencial,
promoção por mérito, Sipon, Licença
Paternidade e descomissionamento e

a reestruturação.
Quanto à contratação, a CEF
disse que não haverá convocação de
novos concursados. As convocações
feitas recentemente se devem ao
preenchimento de vagas previstas no
edital ou para atender a determinações
judiciais,
enfatizaram
os
representantes da Caixa.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - II

CEF apresentou proposta para solucionar a
suspensão do adiantamento odontológico

O adiantamento odontológico/
assistencial foi suspenso em abril do
ano passado. E a CEF demorou um
ano para apresentar uma proposta que
não agradou à CEE-Caixa. Pela
proposta, todos os procedimentos
previstos no normativo RH 044 serão
incluídos como cobertura do Saúde
Caixa. Já os novos procedimentos
não entram na regra do teto anual de
coparticipação, que hoje é de R$

2.400,00.
A CEE não concordou com
essa proposição, gerando um
impasse. Para superá-lo e evitar uma
demora ainda maior na concessão da
cobertura, as duas partes acordaram
em que a implantação da proposta
se dê a partir do dia 2 de maio.
Também foi acertada a continuidade
do debate em busca de uma solução
para a questão até o final de junho.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - III

CEE cobrou a ampliação da Licença
Paternidade para 20 dias

Na reunião do dia 14, a CEE
cobrou a ampliação imediata da Licença
Paternidade para 20 dias, em
consonância com a lei sancionada em
fevereiro. A CEF alegou que ainda não
implementou a ampliação, porque há
detalhes de regulamentação pendentes.

A CEE contrarrestou afirmando que a
Caixa tem condições de implantar o
benefício imediatamente, haja vista que
outros bancos, como o BRB, já
implantaram. Matéria completa sobre
a reunião do dia 14 pode ser lida na
página do SEEB-PF na Internet.

BRASIL - I

Um espetáculo patético
É o que vimos na Câmara dos
Deputados no domingo
No dia de ontem, o povo
brasileiro foi brindado com um
espetáculo patético, quando da
votação da admissibilidade do
Processo de Impeachment da
presidente Dilma Roussef.
O
comportamento de grande parte dos
deputados federais foi vergonhoso,
verdadeiramente lamentável.
Não parecia o plenário de uma
das mais importantes instituições da
república brasileira. Um ET, que
resolvesse pousar ali para ver o que
estava acontecendo, nada entenderia.
Ele pensaria estar em uma
arquibancada de um estádio de futebol
e não na Câmara dos Deputados.
Dada a gritaria a cada voto e a falta de
respeito à palavra alheia, mais parecia
uma torcida de algum time de futebol
e não um grande grupo de deputados
se decidindo quanto a uma questão
extremamente séria para o nosso país.
BRASIL - II

Um país que é um
quase paraíso?

O nosso ET também seria
levado a pensar que os brasileiros
estamos vivendo no melhor dos
mundos, num quase paraíso. Um
sem número de parlamentares - não
seria
melhor
escrever
pralamentares? - se utilizou de termos
tais quais “pelo povo brasileiro”, “por
Deus”, “por Jesus Cristo”, “pelo
Brasil”, “por amor a nosso povo”.
Diante disso, o ET não teria outra
impressão que não a de tratar-se de
um grande grupo de abnegados
altruístas que trabalham com todo
afinco pelo bem de seu povo.
PIADINHA
Fui parado em uma blitz hoje e o
policial perguntou por que meu carro
estava sem placa. Então eu respondi:
- Porque ele usa Colgate Total 12.
Rimos muito e fui preso.

