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SANTANDER

SANTANDER - II

Assembleia dia 1º de dezembro, às 18 A pauta da assembleia
A pauta da assembleia dos
horas, delibera sobre o acordo aditivo funcionários
do Santander será a
O Sindicato dos Bancários de
Passo Fundo e Região convida os
funcionários do banco Santander a
participarem
da
assembleia
extraordinária que será realizada na
segunda-feira, 1º de dezembro, às 18

horas. O edital de convocação foi
publicado pela Federação dos
Trabalhadores e Trabalhadoras em
Instituições Financeiras do Rio
Grande do Sul (Fetrafi-RS) no jornal
Correio do Povo de ontem.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Funcef contestou matérias do jornal
O Globo e da revista IstoÉ
Na segunda-feira, 24, a
Fundação dos Economiários Federais
(Funcef) divulgou uma Nota de
Esclarecimentos para contestar
matérias publicadas na grande
imprensa.
À matéria “Participantes
formam grupo para combater
aparelhamento”, publicada pelo O
Globo no dia 23, a Funcef apresentou,
entre outras contestações, a seguinte:
‘Repudiamos qualquer ilação de
aparelhamento político ou mesmo de
influência externa sobre as decisões
de investimentos. (....) Possuímos um
modelo de governança que é
referência para o sistema, com

paridade em todos os colegiados de
governança,
onde
tanto
a
patrocinadora quanto os participantes
indicam
ou
elegem
seus
representantes".
À revista IstoÉ, que, no dia 21,
publicou a matéria “O esquema chegou
nas elétricas”, a Funcef respondeu:
“Não é verdade que a Funcef seja
acionista da concessionária da UHE
Jirau. Portanto, não procede a
informação de que tenhamos adquirido
qualquer participação da Camargo
Corrêa neste empreendimento".
Na página do SEEB-Passo
Fundo na Internet, você encontra a
íntegra da nota publicada pela Funcef.

seguinte:
1.Discussão e deliberação sobre a
proposta apresentada para acordo
coletivo de trabalho, com vigência de
01/09/2014 a 31/08/2016;
2. Discussão e deliberação sobre a
proposta para acordo coletivo de PPRS
(exercícios 2014 e 2015);
3. Discussão e deliberação sobre a
proposta dos termos de compromisso
BANESPREV e CABESP.
AGRICULTURA - II

A agroecologia é
a opção
Na luta contra os agrotóxicos,
a nossa opção é a agroecologia. Nos
sábados, das 6h às 12 h, na Praça
da Mãe, temos, a nossa disposição,
alimentos produzidos sem o uso de
venenos. Ali funciona a Feira
Ecológica. Prestigie.
PIADINHA
— Joãozinho, me diga, sinceramente,
você ora antes de cada refeição?
— Não professora, não preciso... A
minha mãe é uma boa cozinheira.

AGRICULTURA - I

O Dia Internacional
do Não Uso de Agrotóxicos
Na quarta-feira, 3 de
dezembro, será celebrado o
Dia Internacional do Não Uso
de Agrotóxicos. Nessa data,
movimentos sociais de todo
o mundo convocam os povos
a manifestarem-se em
defesa
de
alimentos
produzidos sem o uso de
venenos. A mobilização visa
ampliar o debate sobre os
perigos do envenenamento
dos alimentos e do meio
ambiente pelos agrotóxicos.
O Brasil ocupa,
desde 2008, o primeiro lugar

no consumo de agrotóxicos
no mundo. Anualmente, cada
brasileiro consome, na média,
5,2 litros de venenos agrícolas.
As atividades no Brasil
estão sendo coordenadas
pela Campanha Permanente
Contra os Agrotóxicos e Pela
Vida, da qual faz parte, entre
mais de cem entidades, a
Central
Única
dos
Trabalhadores (CUT). Para
ler mais sobre a campanha,
acesse
http://
www.contraosagrotoxicos.org/
index.php/campanha.

http://naoanovaordem.blogspot.com.br/2012/10/19

