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SINDICATO - I

SINDICATO - II

O Bradesco A é o campeão do
2º Campeonato de Futebol Society
O Bradesco A sagrou-se
campeão do 2º Campeonato de
Futebol Society dos Bancários ao
ganhar da equipe do Itaú por 2 x 1. A
rodada final foi realizada no sábado,
08. Na dispusta pelo terceiro lugar, o
Santander levou vantagem ao bater

o Banrisul nos pênaltis. No tempo
normal, o jogo acabara empatado em
4 x 4. Após os jogos, a Secretaria de
Formação, Cultura, Esporte e Lazer
promoveu um almoço entre os
participantes, quando foi entregue a
premiação.

SANTANDER

Banco apresentou proposta insuficiente
e bancários vão partir para a mobilização
Na quinta-feira, 06, o Santander
apresentou sua proposta para a
assinatura de um novo acordo aditivo
à Convenção Coletiva da categoria. A
proposta foi considerada insuficiente
pela Contraf-CUT, pois o banco nada
ofereceu no que concerne à ampliação
e proteção do emprego e à melhora das
condições de trabalho.
A proposta feita pelo Santander
não condiz também com os ganhos

que o banco vem obtendo no Brasil.
Em nove meses, de janeiro a
setembro deste ano, o lucro
acumulado chegou a R$ 4,3 bilhões,
correspondendo a 20% dos ganhos
que o banco espanhol obteve no
mundo inteiro.
Diante da intransigência do
Santander, a Contraf-CUT chamou os
sindicatos de todo o país a realizarem
um Dia Nacional de Luta amanhã, 11.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Conselho Deliberativo da Funcef aprovou
a metodologia de incorporação do REB
Na semana passada foi dado
mais um passo para a incorporação
do REB ao Novo Plano. Em reunião
realizada na quarta-feira, 05, o
Conselho Deliberativo da Funcef
aprovou a metodologia de incorporação
que foi criada a partir da constituição
de um grupo tripartite. O grupo é
formado por representantes da Funcef,

da Caixa Econômica Federal e da
Superintendência Nacional de
Previdência Complementar (Previc).
Agora a metodologia passará
por análise do Conselho Diretor da
CEF e após seguirá para o
Departamento de Coordenação e
Governança das Empresas Estatais
(Dest).

HSBC

No Paraná, foram realizados protestos
e paralisações contra as demissões
Na sexta-feira, os Centros
Administrativos HSBC Palácio Avenida,
Vila Hauer, Xaxim e Kennedy e mais
nove agências de Curitiba foram
paralisados.
Também foram
paralisadas agências no interior do
Estado e outras nove cidades. Os

bancários protestaram contra as
demissões; na capital, 130 colegas já
foram demitidos e no interior, seis. Em
dezembro de 2013, a diretoria do
HSBC garantiu ao movimento sindical
que não haveria demissão em massa
nem fechamento de agências.

2º Campeonato de
Futebol Society
Goleador e goleiro menos vazado
são da equipe do Itaú
O 2º Campeonato de Futebol
Society dos Bancários teve os
seguintes números:
Goleador - Maurício Peres, do Itaú, com
nove tentos;
Goleiro menos vazado - Eduardo
Fasolin, também do Itaú;
Equipe mais disciplinada: Santander.
SINDICATO - III

Sobre a locação do
Salão de Eventos
A procura para locação do
Salão de Eventos do Sindicato dos
Bancários de Passo Fundo e Região
vem aumentando. Por conta disso, a
diretoria da entidade ressalta que as
regras para a locação e uso do mesmo
podem ser consultadas na página do
sindicato
na
Internet,
www.bancariospassofundo.org.br,
seção reserva salão de festas. Essa
seção disponibiliza ainda um calendário
no qual o postulante à locação pode se
certificar quanto aos dias ainda
disponíveis. Se a data aparece na cor
vermelha é porque já foi agendada.
É de lembrar também que deve
ser evitada a locação do salão a terceiros
para que todos associados tenham a
sua oportunidade de utilizá-lo.
PIADINHA
Um sargento chega em sua casa de
noite. Para não despertar sua mulher,
ele tira o uniforme no escuro. Ao deitarse na cama sua esposa diz:
- Meu Deus! Estou com uma dor de
cabeça terrível. Por que não vais a
farmácia e me trazes uma aspirina?
O sargento levanta-se sem acender a
luz e coloca sua roupa. Quando chega
na farmácia, o farmacêutico pergunta;
- Então, fostes promovido, Carlos?
- Por que perguntas isso?
- Estás com divisas de tenente no
uniforme!!!

