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delibera sobre pauta específica
nal visa à renovação do acor-
do coletivo para o período 
2015/2016. Desse modo, de 
acordo com a dinâmica apro-
vada na 17ª Conferência, o rito 
de procedimento da Campanha 
Nacional determina uma nego-
ciação nacional em mesa com a 
Fenaban, o que baliza as nego-
ciações específicas por bancos.

Seguindo esta dinâmica, ain-
da de acordo com Eustáquio, 
cada banco, além de receber 
a pauta nacional da categoria 
bancária, que é o norteador da 
negociação nacional, também 

recebe uma pauta 
específica que refli-
ta as reivindicações 
próprias de cada ins-
tituição financeira. 
Este é o mecanismo 
adotado por todos 
os bancos, sejam eles 

públicos ou privados.
Desta forma, uma vez defini-

da e já entregue a pauta nacio-
nal à Fenaban, os funcionários 
da Poupex devem deliberar 
sobre sua pauta es-
pecífica, para que 
possamos encami-
nhá-la à direção da 
empresa, visando as 
negociações para a 
Campanha Nacional 
deste ano.

A pauta especí-
fica deve refletir os 
anseios e necessidades dos fun-
cionários da Poupex, de forma 
a se construir um acordo que 
contemple as questões que são 
gerais de todos os bancários, 
como aquelas relacionadas a 
reajuste, saúde, segurança, en-
tre outros itens; e ainda as ques-
tões que interferem no trabalho 

diário dos trabalhadores da 
Poupex.   

O Sindicato, visando apresen-
tar uma proposta de pauta para 
ser apreciada na assembleia, dis-

ponibiliza os e-mails eusta-
quioribeiro@hotmail. com 
e raydelima@hotmail.com, 
do diretor do Sindicato  
Raimundo Dantas, para 
que os trabalhadores en-
viem sugestões para a 
construção da pauta es-
pecífica. Você, funcionário 
da Poupex, tem muito a 

contribuir. Sua sugestão pode 
constar na pauta específica. 
Caso a assembleia aprove sua 
ideia, ela pode se transformar 
em cláusula para negociarmos 
com a empresa.

O Sindicato conta com sua 
colaboração nesta etapa da 
Campanha Nacional 2015.

O Sindicato realiza 
na próxima quar-
ta-feira (26) assem-
bleia na Poupex 
para discussão e 

deliberação da pauta específica 
dos funcionários para a Campa-
nha Nacional 2015. Será no tea-
tro da empresa, às 13h30.  

“A pauta geral de reivindica-
ções, aprovada na 17ª Conferên-
cia Nacional dos Bancários no 
início do mês, já foi entregue à 
Federação Nacional dos Bancos 
(Fenaban) e já ocorreu a primeira 
negociação, sobre emprego. Pa-
ralelamente vão ocorrer 
as negociações das pau-
tas específicas, incluindo-
se aí a dos trabalhado-
res da Poupex”, explica 
o diretor do Sindicato  
Antonio Eustáquio.      

A Campanha Nacio-



COPA DOS BANCÁRIOS

O Park Way foi palco, 
neste final de se-
mana (dias 15 e 16 
de agosto), de acir-
radas partidas va-

lendo um lugar para as quartas 
de final da Copa dos Bancários 
2015. Três das oito partidas dis-
putadas no campo da Associa-
ção Brasil ficaram empatadas e 
precisaram dos pênaltis para de-
finirem as equipes vencedoras.

No sábado (15), os jogos fo-
ram uma verdadeira batalha 
entre os times Itaú-Satélite 2 x 2 
Citibank, Schalke 69 2 x 2 Caixa II 
e Costa do Marfim 1 x 1 BB SIA/
Samambaia.

Com a disputa nos pênaltis, 
Citibank suplantou o Itaú por 3 
a 1, Caixa II venceu o Schalke 69 
por 3 a 2, e o Costa do Marfim ba-
teu o BB/SIA em 3 a 2, passando, 
assim, para as quartas de final.

“Não existe um favorito neste 
campeonato. Qualquer equipe 
classificada possui plenas chan-
ces e condições de chegar ao títu-
lo”, comentou o bancário Renan 

Sábado 22/08

9h
Caixa II x Juvenil
10h15 
Amigos para Sempre x
Costa do Marfim
11h15 
Citibank x Santander
12h15 
Dynamo x Raça FC
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Xavier, jogador do Schalke 69, 
que ficou fora da disputa.

Artilharia
Outra atração do sábado fi-

cou por conta da disputa entre 
Raça FC 3 x 1 BBrothers. André, 
do Raça, marcou 3 gols e voltou 
a pedir música. Dessa vez, o ar-
tilheiro, agora com 17 gols, pe-
diu “Vida mais ou menos”, com a 
Banda Luxúria.

Até agora, os outros artilhei-
ros são: Jhonys, do Schalke 69, 
com 10 gols; Diogo, do Citibank, 
com nove gols. Com sete gols 
cada, também despontam Ema-
nuel (BBrothers), Carlos Eduardo 
(Juvenil SA), Francisco e Marcos 
Aurélio (Dynamo).

Momento de 
confraternização

A emoção do final de semana 
ficou com a disputa clássica en-
tre Dynamo e Dream T.I-Me, que 
ocorreu no domingo (15). As 
duas equipes da Poupex, além 

de destacarem a paixão pelo 
futebol, deram uma aula de civi-
lidade. Os jogadores se uniram 
no início da partida, num gran-
de abraço de confraternização. 
Com a bola em jogo, após dis-
puta ponto a ponto, o Dynamo 
levou a melhor sobre o Dream 
T.I-Me. As outras disputas do dia 
ficaram entre Juvenil 2 x 1 Caixa 
Pregos, Amigos para Sempre 6 x 
1 Gama, Dream TI-Me 3 x 4 Dy-
namo, e HSBC 0 x 3 Santander.

“Todos os atletas que partici-
param da Copa e os que continu-
am na disputa pelo título estão 
de parabéns pelo esforço e dedi-
cação”, enfatizou o secretário 
Social e Cultural do Sindicato, 
Sandro Oliveira.

Próximas partidas
Para todas as partidas que 

serão realizadas até o final do 
campeonato, os empates serão 
decididos nos pênaltis, com três 
cobranças alternadas para cada 
equipe. Persistindo o empate, 
será cobrado um pênalti para 

Disputa acirrada e confraternização 
marcam oitavas de final

cada time até que se conheça o 
vencedor.

Vale destacar, ainda, que tan-
to os jogos das oitavas quanto 
os das quartas de final, a dura-
ção é 25 minutos para cada tem-
po. Mas as duas disputas da se-
mifinal e a da final terão duração 
de 30 minutos em cada tempo. 
“A Copa dos Bancários não con-
ta com prorrogação”, ressaltou 
Sandro.

Jogos
quartas de final


