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Em São Paulo, 1800 bancários fizeram PLR: 2ª parcela será
paga amanhã
paralisação contra as demissões
Na terça-feira, cerca de 1.800
funcionários do Centro Administrativo
do Santander em São Paulo,
iniciaram um protesto desde as
primeiras horas da manhã contra as
demissões. A princípio, a paralisação
se resumiria ao retardamento do início
dos trabalhos. Porém, em nova

assembléia, realizada ao meio-dia, os
trabalhadores resolveram estendê-la
para o restante do dia. Os bancários
exigiram também a retomada das
negociações para a manutenção dos
empregos, interrompidas pelas 400
demissões feitas pelo banco em 15
de janeiro.

SANTANDER/REAL - II

Banco desrespeitou a decisão dos
trabalhadores e reagiu com truculência

Na assembléia realizada no
Centro Administrativo do Santander,
a votação foi feita através de cédulas. Na apuração, o resultado apontou para 90% dos bancários decidindo por estender a paralisação pelo dia
inteiro. A diretoria do Santander não
aceitou a decisão dos trabalhadores
e partiu para a truculência chamando

a polícia. Dois dirigentes do SEEBSP foram levados para a delegacia
onde prestaram depoimento e foram
liberados.
O Grupo Santander lucrou quase 10% a mais em 2008 no mundo
todo, mesmo com a crise financeira.
Apesar do aumento do lucro, fez demissões em massa em janeiro.

REFORMA AGRÁRIA - I

Um tema que continua atual

Em entrevista concedida à Agência de Notícias Chasque, o geógrafo e
professor da USP, Ariovaldo Umbelino,
afirmou que a reforma agrária ainda é
necessária no Brasil. Para Umbelino,
o tema continua sendo atual e não está
ultrapassado como alegam o
agronegócio e alguns intelectuais.

“A reforma agrária é viável e
possível, e em um primeiro momento
ela não cria nenhum tipo de embaraço para o agronegócio. Na verdade,
o embaraço acontece porque a elite
brasileira não permite ceder nada aos
trabalhadores e aos camponeses brasileiros”, afirma o geógrafo.

REFORMA AGRÁRIA - II

Geógrafo defende o subsídio público
aos pequenos produtores agrícolas

Na entrevista, o geógrafo
Ariovaldo Umbelino responde assim à
pergunta do que fazer para que a reforma agrária dê certo:
“Primeiro, a necessidade da criação de um fundo de apoio à reforma
agrária, ou seja, um fundo em que os
assentados tenham acesso a ele sem
ter que pagar juros. Porque hoje os assentados dependem de programas,
como o Pronaf, dependem do siste-

ma bancário. Então é preciso tirá-los
dessa ciranda financeira.(...) E, por
outro lado, temos que construir política de subsídio para garantir a produção agrícola. Na Europa, nos Estados
Unidos, no Japão é assim.”
A íntegra da entrevista do
geógrafo Ariovaldo Umbelino pode ser
lida
acessando
o
sítio
www.agenciachasque.com.br, seção entrevistas, com data de 27/01/09.

Na segunda-feira, a diretoria do
Bradesco informou à Contraf que pagará a 2ª parcela da PLR 2008 nesta
sexta-feira. O banco também informou que, mesmo não atingindo o
percentual de 15% de acréscimo no
lucro líquido em relação ao ano anterior, não descontará a parcela adicional da PLR. O lucro do Bradesco
em 2007 chegou a R$ 7,620 bilhões;
4,87% menor que os R$ 8,020 bilhões de 2007.

BANCO DO BRASIL

Previ: funcionários
recorrem à Justiça

Na quinta-feira, 29, entidades representativas dos trabalhadores ingressaram com mandado de segurança coletivo para questionar a legalidade da medida do Ministério da Previdência Social que permite a retirada de
dinheiro da Previ e que tem o objetivo
de engordar o lucro do banco.
SISTEMA FINANCEIRO

Propaganda
enganosa dá multa

O Ministério da Justiça aplicou
uma multa de R$ 2,8 milhões a quatro
empresas do setor financeiro: a Caixa
Econômica
Federal, A
BB
Administradora, o ABNAmro e a
Banespa Corretora. O motivo: o
oferecimento de fundos de
investimento em renda fixa sem a
devida informação aos clientes sobre
o risco da modalidade. A Secretaria
de Direito Econômico intimou as
quatro instituições e concedeu dez
dias para a apresentação de defesa.
PIADINHA
O paciente pergunta: - E pra esses
dentes amarelos, o que eu devo usar,
doutor?
E o dentista: - Uma gravata marrom
combina bem com eles.

