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CAIXA FEDERAL

política de crédito da instituição.
Mesmo os sindicatos apoiando
a redução das taxas de juros, abrir
agências num sábado não se
justifica.Se a Caixa percebe que o
número de trabalhadores não é
suficiente para atender à demanda
criada pelas medidas que adotou,
deve contratar novos funcionários e
não aumentar a sobrecarga de
trabalho. Esta é uma medida de puro
marketing.
Além disso, a data escolhida
para a abertura das agências é de uma
infelicidade extrema, por tratar-se da
véspera do Dia das Mães, o que pode
inviabilizar a viagem de bancários
cujas mães residam num município
distante daquele onde exerçam suas
atividades profissionais, diariamente.

VENDA

HSBC reafirma interesse em deixar
quatro países da América Latina
O HSBC está negociando a
venda de suas operações na
Colômbia, Peru, Uruguai e Paraguai,
em meio à contínua estratégia do
maior banco da Europa de deixar
países onde tem pequena atuação ou
não
apresenta
crescimento
suficiente.O banco vem abandonando
mercados e negócios menores para
cortar custos sob a gestão do novo
presidente-executivo, Stuart Gulliver.
A instituição financeira com
sede em Londres opera em 85
países, sendo que Gulliver tenta focar
as operações em mercados asiáticos
de rápido crescimento. No ano
passado, o banco realizou 27
transações para cortar mais de US$
60 bilhões em ativos de risco.
O HSBC tem 62 filiais nos
quatro países latino-americanos que
está abandonando: 24 no Peru, 20 na
Colômbia, 11 no Uruguai e sete no
Paraguai. Em todo o continente
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FACULDADES JOÃO PAULO II

Movimento sindical repudia abertura
de agências neste sábado
A Caixa Federal decidiu
manter a abertura das 500 principais
agências em todo o Brasil neste
sábado(12), mesmo após os
questionamentos do movimento
sindical, para quem esta decisão é
ilegal e inadmissível.
Por orientação da ContrafCUT, sindicatos de todo o país,
inclusive o de Passo Fundo,
denunciaram esta decisão da Caixa
às DRTs (Delegacias Regionais do
Trabalho), solicitando a fiscalização e
punição desta irregularidade.
Na reunião com o movimento
sindical, no dia 26 de abril, a caixa
alegou que a abertura no sábado é
necessária, pois com a redução dos
juros a sociedade precisa de mais
oportunidades para conhecer a nova
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americano, são 3.000 unidades. O
banco não detalhou com quem está
negociando nem com quantos
interessados. O HSBC embolsou US$
800 milhões ao vender, no começo do
ano, as suas operações em Costa
Rica, El Salvador e Honduras. Os três
países formavam uma rede de 136
filiais e totalizavam US$ 4,3 bilhões em
ativos. No ano passado, o grupo inglês
também vendeu sua operação de
varejo no Chile.
A divisão do HSBC para a
América Latina teve um lucro antes de
impostos de US$ 2,2 bilhões, apesar
de um aumento de 61% nos recursos
para cobrir empréstimos duvidosos na
região.
A estratégia adotada pelo
HSBC revela os verdadeiros
interesses do capital ao migrar para
um país pequeno, ou emergente:
sugar ao máximo as suas riquezas e
fugir ao menor sinal de perigo.

Vestibular de
Inverno
Informamos a todos os
filiados ao Sindicato dos Bancários
de Passo Fundo e Região que estão
abertas as inscrições para o
Vestibular de Inverno das Faculdades
João Paulo II, que mantém convênio
com esta entidade.
A referida instituição de
ensino oferece os cursos de
graduação em Direito, Administração
e Comércio Exterior, disponibilizando
50 vagas para cada um deles.
Pelo convênio estabelecido
com o Sindicato, o desconto é de
30% sobre todas as mensalidades do
curso escolhido pelo bancário,
benefício este que se extende aos
seus dependentes legais.
As inscrições podem ser
feitas até o dia 05/06 e as provas do
Vestibular acontecerão no dia 06/06,
às 20:00 horas, na sede da faculdade,
à rua Fagundes dos Reis, 201.
Maiores informações pelo
fone 3046-0914, ou com o Sindicato.
BANRISUL

Seminário do
Plano de Carreira
Os banrisulenses promovem
no sábado, dia 19 de maio, a
segunda edição do Seminário
Estadual sobre Plano de Carreira no
Banrisul. O evento será realizado no
Clube do Comércio, em Porto Alegre.
A programação inicia às 9h e é aberta
à participação de banrisulenses de
todo estado. As inscrições para o
evento podem ser feitas pelos
sindicatos, ou no evento.
PIADINHA
-Manhê! Lá na escola os meus
coleguinhas estão dizendo que eu
sou
o
maior
mentiroso!
E a mãe:
-Deixa de bobagem, garoto. Você
ainda não está na escola!

