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Futebol Suíço tem rodada na quinta e sábado
Em virtude das chuvas que cairam na cidade nos últimos dias, alguns jogos

não aconteceram pelo 22º Campeonato de Futebol Suíço dos Bancários, porém a

rodada marcada para esta quinta-feira e para o sábado estão confirmadas. Confira

os jogos:

Quinta-feira 13/11/08- Campo do Sindicato

19h- Caixa/Itaú x Banco Real

20h- BB- Douradina x BB-Deodapolis

Sábado 15/11/08

Campo do Sindicato

08:30- HSBC x Caixa/Itáu Dourados

09:30- Bradesco Fátima do Sul x Deodapolis/ Gl. Dourados

Campo da Apecef

08:30- Bradesco Dourados x Caixa/ Fátima do Sul

09:30- Banco Real x Bco do Brasil -Douradina

A tabela e a classficiação geral bem como as fotos das equipes você poderá

conferir no site: www.gazetams.com.be que está dando cobertura ao 22º

Campeonato de Futebol Suíço dos Bancários

Classificados
- Vende-se uma Meriva Modelo 2003,cor

prata, banco de couro, completa e bem

conservada e 1 terreno residencial no Jar-

dim Alto das Paineiras próximo ao Jar-

dim Mônaco. Interessados ligar 9927-

7385- Robério

Após reunião realizada  segunda-

feira, o Conselho de Administração do BB

divulgou que já foi feita a incorporação

do Banco do Estado do Piauí, uma das

aquisições que fazem parte do plano

recolocar o BB na liderança do ranking

dos maiores bancos.

O anúncio da fusão Itaú-Unibanco

fez os bancos públicos ficarem em

alerta ao mercado e, através da compra

de participações e incorporações de

bancos estatais buscam se recuperar. O

BB compra Banco do Piauí
BB pode finalizar ainda esta semana a

compra da Nossa Caixa. Outras

negociações com o Banco Votorantim

e BRB (Banco de Brasília) estão em

andamento.

O Conselho anunciou também que

sabe que com as incorporações dos

bancos públicos, o BB não atingirá ainda

o topo do ranking. Para isso, pretendem

comprar participações em bancos

privados como Safra e Citibank, porém

ainda não existem conversas concretas.

Os protestos já começaram em

diversas bases sindicais. Retardamento

na abertura de unidades, atos e

manifestações estão sendo realizadas

no DF, MG, PE, RJ e RS, para pressionar

a Caixa Econômica Federal a alterar o
conteúdo da CI Suape/Surse 107/08,

naquilo que a representação nacional

dos empregados entende como

descumprimento do acordo coletivo

deste ano. As atividades de protestos

serão intensificadas, em preparação ao
Dia Nacional de Luta, a ser realizado

em 19 de novembro.

A mobilização de todos os

empregados é a alternativa para se

contrapor à intransigência da empresa

na implantação dessa circular interna,
nos termos em que está colocada.

O protesto é contra o desconto dos

dias parados que não forem

compensados até o dia 16 de dezembro

na greve da campanha salarial deste

ano, a Contraf/CUT encaminhou uma
contraproposta para a empresa e

aguarda a continuidade das

negociações.

Na rodada da sexta-feira passada,

ocorrida em Brasília (DF), a Caixa

limitou-se a detalhar seu entendimento
sobre o conteúdo da circular interna,

sem modificar sua postura em pontos

que a representação dos empregados

considera fundamentais. A empresa

insiste em afirmar que irá descontar os

dias que não forem compensados até o
prazo-limite definido no aditivo à

Convenção Coletiva Nacional de

Trabalho de 2008/2009. Diante disso,

a Contraf/CUT se recusou a abrir a

possibilidade de desconto dos dias da

greve.

Sindicatos preparam

Dia Nacional de Luta

na Caixa

A reunião entre as comissões dos

empregados com representantes do

Itaú e Unibanco realizada na segunda-

feira 10/11, não apresentou avanços. As

duas empresas se comprometem em

não promover demissões e fechamento

de agências no processo de fusão, no

entanto se recusam a assinar

documento neste sentido. Dão apenas

garantias verbais.

Os bancários exigem compromissos

concretos e não abrem mão de assinar

um acordo que garanta o nível de

emprego, como têm prometido os

presidentes das duas empresas, Roberto

Itaú/Unibanco: Compromisso só verbal
Setúbal e Pedro Moreira Salles .

Os bancos ficaram de, até sexta-

feira, marcar a data para uma nova

reunião, a fim de retomar os debates

sobre o assunto. As empresas

argumentam que têm planos de crescer

no mercado, inclusive internacional,

portanto a tendência é ampliar o quadro

funcional.

Entretanto, os bancários,

principalmente em São Paulo, onde há

a maior concentração funcional dos

dois bancos, querem firmar um acordo

para evitar surpresas desagradáveis nas

negociações do Itaú com o Unibanco.


