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SINDICATO- II

SINDICATO - I

Campeonato de
Assembleia de Previsão Orçamentária
será realizada no dia 17/12, às 18 horas Futebol Society 2013
Cumprindo o disposto no
estatuto da entidade, a Diretoria do
SEEB-Passo Fundo e Região, convoca
bancários e bancários associados para
a Assembleia Ordinária de Previsão
Orçamentária para o ano de 2014 que

será realizada no dia 17 de dezembro,
às 17:30 horas, em primeira chamada,
ou às18 horas, em segunda chamada,
com qualquer número de presentes, na
sede do sindicato, situada na rua
General Osório, nº 1411.

SANTANDER - I

Coletivo de dirigentes sindicais esteve
reunido em Porto Alegre no dia 09/12
Na
segunda-feira,
9,
aconteceu, em Porto Alegre, uma
reunião do Coletivo Estadual de
Dirigentes Sindicais do Santander que
teve a seguinte pauta: emprego e plano
de saúde.
Devido à série de demissões
que o banco espanhol vem
implementando, novamente às
vésperas do Natal, o emprego foi o
tema mais debatido.
E os

sindicalistas definiram várias ações a
serem realizadas pelo movimento
sindical nas próximas semanas para
se contrapor a essa política do
Santander. Dentre essas ações, estão
atividades de mobilização com o mote
“Mais bancários-melhores condições
de trabalho”.
Os diretores do SEEB-PF,
Dário Delavy e Júlio Montenegro
participaram da reunião em POA.

SEGURANÇA - I

PF multa bancos em R$ 9 milhões
Na 99ª reunião da CCASP
(Comissão Consultiva para Assuntos
de Seguração Privada), realizada no
dia de ontem em Brasília, a Polícia
Federal aplicou multa recorde a 20
bancos por irregularidades na
segurança de agências e postos de
atendimento. O Banco do Brasil
despontou em primeiro lugar, com folga,

ao ser punido com uma multa de mais
de R$ 2,755 milhões. O Bradesco foi
o segundo mais multado, com mais de
R$ 1,733 milhões. Com um total de
R$1.669.352,63, o Itaú completou o
pódio dos bancos multados.
Integram a CCASP, entidades
dos trabalhadores e dos empresários
e representantes do governo.

SEGURANÇA - II

As irregularidades apontadas pela CCASP
A 99ª reunião da CCASP
avaliou nada menos de 867
processos que haviam sido abertos
contra os bancos pelas delegacias
estaduais de segurança privada. O
descumprimento da lei 7102/83 e de
diversas portarias da Polícia Federal
por parte dos bancos ficou patente no
número enorme de irregularidades
levantadas nos processos. Algumas
dessas irregularidades são:

1- Número insuficiente e falta de
rendição de vigilantes no horário de
almoço;
2 - Alarmes e portas giratórias
inoperantes;
3- Transporte de valores por
bancários;
4 - Inauguração de agências sem
plano de segurança aprovado;
5 - Cerceamento da fiscalização de
policiais federais.

O Campeonato de Futebol
Society dos Bancários 2013 terá, no
sábado, 14/12, os seguintes jogos:
9h: CEF x Bradesco A
9:50h: Santander x Banrisul B
10:40h: CEF x Banrisul A
11:30h: Santander x Bradesco C
SANTANDER - II

MTE participou da
reunião em POA
Flávio Zachia, superintendente
do MTE (Ministério do Trabalho e
Emprego) no RS, também participou
da reunião do Coletivo de Dirigentes
Sindicais do Santander no dia 9, em
Porto Alegre. Zachia garantiu que as
demandas levantadas na reunião
serão debatidas com o ministro do
Trabalho e Emprego.
O diretor Dário Delavy está se
deslocando para Brasília-DF onde
participará do encontro no MTE que vai
discutir as demissões no Santander.
ÁFRICA DO SUL

Nelson Mandela, por
Salim Lamrani
O artigo, “50 verdades sobre
Nelson Mandela”, do professor francês,
Salim Lamrani, nos dá a oportunidade
de conhecermos um pouco mais sobre
a trajetória do grande líder sul-africano.
Lamrani ressalta a estreita ligação de
Mandela com a Cuba revolucionária de
Fidel Castro e Che Guevara e a imensa
hipocrisia dos governos das potências
ocidentais que hoje, supostamente, o
veneram. Até 2008, Mandela ainda
constava da lista de terroristas
elaborada pelo governo dos EUA.
Para ler o artigo de Lamrani,
acesse http://www.resistir.info/
africa/mandela_06dez13.htm.
PIADINHA
P: O que a esfera disse para o cubo?
R: Deixa de ser quadrado!

