Segunda-feira
Informativo Diário do Sindicato dos Bancários de Passo Fundo e Região - CUT

Nº 2416

08 / setembro / 2008

www.bancariospassofundo.org.br
secretaria@bancariospassofundo.org.br
3601-2785 ou 3601-2786
___________________________________________________________________________________
SANTANDER/REAL - I

Seminário Nacional reforçou a luta
pelos empregos e direitos

O Seminário Nacional dos funcionários do Santander e do Real contou com a presença de 95 bancários.
O evento foi realizado nos dias 4 e 5
de setembro em Atibaia, São Paulo.
Os participantes definiram um conjunto de propostas com o fim de organi-

zar e mobilizar os funcionários dos
dois bancos para o enfrentamento do
processo de fusão. O diálogo com a
sociedade é uma das ações importantes a serem implementadas. O diretor Júlio Montenegro representou o
nosso sindicato no seminário.

SANTANDER/REAL - II

Primeira negociação sobre o processo
de fusão acontece na quinta-feira, 11/09
Na quinta-feira, 11, acontece a
primeira negociação sobre o processo de fusão do Santander com o Real.
Os trabalhadores estão convictos em
sua defesa do emprego e dos direitos.
Apenas em São Paulo foram demitidos neste ano, sem justa causa, mais

de mil funcionários dos dois bancos.
Ao mesmo tempo, número semelhante pediu demissão por não suportar a
pressão pelo cumprimento de metas.
Desde que adquiriu o Banespa, em
2000, o banco espanhol despediu nada
menos que 22 mil empregados.

CHINA

Bush: um borracho nas Olimpíadas

Nos dias 9, 10 e 11 de agosto, o
presidente dos Estados Unidos,
George Bush, esteve na China para
incentivar os atletas de seu país nas
Olimpíadas de Pequin. Até aí,
nenhuma novidade; todo mundo ficou
sabendo disso. A mídia hegemônica
fez farta divulgação da presença de
Bush por aquelas plagas. Porém,
você sabia que o presidente
estadunidense
aproveitou
a

oportunidade para “encher a cara”.
Isto mesmo, Bush estava “borracho”
ao assistir algumas provas de
natação no “Cubo de Água”, jogos de
basquete e de vôlei de praia.
Você pode ver as fotos do
borracheira de Bush em Pequin
acessando http://www.resistir.info/
eua/bush_ebrio.html ou http://
g a w k e r. c o m / 5 0 3 5 8 8 5 / b u s h looking-drunk-at-the-olympics.

DE OLHO NA MÍDIA

Borracheira de Bush não virou notícia

Lembra das bebedeiras do
falecido Sr. Boris Yeltsin, quando era
presidente da Rússia? A mídia
hegemônica se deleitava divulgando
as imagens de seus porres. Por isso,
é inevitável a pergunta. Por que
motivo essa mesma mídia deixou de
divulgar a borracheira de Bush em
Pequin? A Agência Associated Press
divulgou de forma bem peculiar uma
foto em que Bush aparece sendo
amparado por assessores em uma

arquibancada. Para a Agência, “O
presidente George W. Bush dos EUA
tropeça enquanto ele e sua esposa
Laura assistiam às competições de
natação”.
É de se imaginar como a mídia
se referiria - o tamanho de suas
manchetes -, caso a borracheira
fosse protagonizada por Ahmadinejad,
Evo Moráles, Hugo Chávez, Rafael
Correa ou outros desafetos do
governo dos EUA.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - I

Definido o calendário
de negociações
Na reunião de negociação entre a Comissão Executiva dos Empregados (CEE) e a diretoria da CEF
ocorrida na sexta-feira, 5, foi definido
o calendário de negociações:
- 12/09-plano de cargos e carreiras e
isonomia para todos;
- 19/09-auxílio e cesta-alimentação
para todos aposentados e
pensionistas, jornada de seis horas
pra todos e contratação de pessoal;
- 26/09-democratização da gestão e
recomposição do poder de compra
dos salários.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - II

Mais contratações

A contratação de mais trabalhadores é uma reivindicação importante dos funcionários da CEF. O quadro atual conta com 78.172 funcionários. O total autorizado pelo Ministério da Fazenda é de 78.524. Na opinião da CEE, este número é insuficiente, haja vista a quantidade de atribuições assumidas pela CEF nos últimos anos.
ATENDIMENTO BANCÁRIO

HSBC é o lider em
reclamações ao BC

Segundo o Banco Central, os
clientes continuam insatisfeitos com
o atendimento prestado pelos bancos.
O HSBC foi o líder em reclamações
de janeiro a julho deste ano. Na Campanha Salarial deste ano, uma vez
mais os bancários estão reivindicando dos banqueiros a contratação de
mais funcionários e um melhor atendimento a clientes e usuários.
PIADINHA
O sujeito bate à porta de uma casa e
assim que um homem abre ele diz:
- O senhor poderia contribuir com o
Lar dos Idosos?
- É claro! Espere um pouco que eu
vou buscar a minha sogra!

