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SINDICATO

SOLIDARIEDADE

Campeonato de Futebol Society começa
no sábado, 13 de setembro, às 9h
Primeira rodada terá quatro quatro
O 2º Campeonato de Futebol
Society dos Bancários começa no
sábado, 13 de setembro. Todos os
jogos serão realizados no Dalbosco
Futebol Society, localizado na rua
Dimorvan Medeiros da Rocha, nº 209.
A chave A ficou composta pelas
equipes Bradesco A, Bradesco C,
Banrisul e CEF-Passo Fundo. A chave
B terá Santander, Itaú, Bradesco B e

jogos
CEF-Tapejara. A primeira primeira
rodada terá quatro jogos:
9:00h - Bradesco C x Bradesco A;
9:50h - Santander x Itaú;
10:40h - CEF-Passo Fundo x Banrisul;
11:30h - Bradesco B x CEF Tapejara.
A Secretaria de Formação,
Cultura, Esporte e Lazer convida
bancárias e bancários a prestigiarem
a disputa.

Diretoria da CEF contesta
necessidade de mais contratações
para a abertura de novas agências.
Segundo os representantes
da CEF, as contratações vão
continuar, mas, por determinação do
Departamento de Coordenação e
Governança das Estatais (DEST),
somente para novas agências. Até
agosto, a Caixa contava com 99.969
funcionários e o DEST já autorizou
que a empresa atinja o contingente
de 103 mil até o final do ano.

DE OLHO NA MÍDIA

A Argentina estaria falida, mas vai
lançar um satélite ao espaço (?)
Por certo, você deve ter
concluído que algo não está “fechando”
nas notícias que os órgãos da mídia
hegemônica divulgam. É que não são
poucas as vezes em que tal mídia e
seus comentaristas, supostos
especialistas em tudo, têm se referido
à Argentina como um país falido. Que
a Argentina tem problemas em sua
economia, é fato - porém, quantos
países nesse nosso mundão não os
tem? Mas, daí a dá-la como falida...
Diante
disso,
surgem
perguntas inevitáveis:
- Será que um país falido conseguiria
fabricar um satélite de tecnologia
sofisticada - e veja bem, somente com

A Associação Passofundense
de Cegos vai promover, no dia 13 de
setembro, mais um Cachorro Quente
Beneficente da APACE. A atividade
visa a arrecadação de fundos para a
entidade. A retirada dos lanches
deverá ser feita das 11h às 14h na
sede da APACE, situada na rua
Morom, nº 2832, esquina com a rua
dos Andradas. Para mais informações,
ligue para o número 3584-1211.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - II

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - I

Na
segunda-feira,
8,
aconteceu a terceira reunião de
negociação da pauta específica dos
funcionários da Caixa Econômica
Federal. E a diretoria da CEF negou
todas as reivindicações de seus
trabalhadores. Intransigente, a Caixa
segue não reconhecendo que existe
sobrecarga de trabalho e está decidida
a manter a metodologia que define a
quantidade de funcionários necessária

A APACE pede
o teu apoio

seus próprios recursos -, como
divulgamos no Curtas e Novas
anterior?
- Por que a mídia hegemônica insiste
em dar a Argentina como falida?
- Por que tal mídia, praticamente, não
divulgou, a notícia sobre o satélite?
- Essa mídia não deveria estar dando
grande ênfase a esta conquista, que
não é apenas dos argentinos, mas dos
latinoamericanos como um todo, em
direção à independência e autonomia
em relação ao domínio imperial dos
países ricos?
Nos próximos Curtas e Novas,
procuraremos responder a estes
questionamentos.

Contraf cobrou o fim
das terceirizações
Na negociação do dia 8, a
Contraf ainda cobrou da CEF o fim das
terceirizações e dos correspodentes
bancários. Os representantes da CEF
afirmaram que a empresa pretende
manter os correspondentes.
Na página do SEEB-PF na
Internet, pode ser lida matéria completa
sobre a negociação da segunda-feira.
PIADINHA
Dois enormes tubarões brancos
observam os sobreviventes de um
naufrágio.
— Siga-me, filho. — diz o tubarão pai
para o filho. E nadam até os náufragos.
— Primeiro, vamos nadar em volta
deles com apenas a ponta das nossas
barbatanas aparecendo fora da água.
E assim eles fizeram.
— Muito bem, meu filho! Agora vamos
nadar ao redor deles, algumas vezes,
com nossas barbatanas todas de fora.
E assim eles fizeram.
— Agora nós podemos comer todos
eles.
Quando, finalmente, se saciaram, o
filho perguntou:
— Pai, por que nós não os comemos
logo de início? Por que ficamos
nadando ao redor deles várias vezes?
O sábio e experiente pai respondeu:
— Porque ficam mais saborosos sem
merda dentro...

