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

www.bancariospassofundo.org.br

secretaria@bancariospassofundo.org.br

SANTANDER - I

16 / abril / 2009

3601-2785 ou 3601-2786

SANTANDER - II

Acordo com a diretoria do banco
exime caixas do cumprimento de metas
Notadamente nos dois últimos
anos, surgiram denúncias, pelo país
afora, de que o Santander estaria exigindo o cumprimento de metas pelos
caixas. Em várias reuniões com a diretoria do Santander, a COE cobrou
uma posição quanto às denúncias. A
resposta do banco sempre foi a de que
não havia orientação para tanto. Além
disso, os representantes do Santander
sempre prometiam atenção especial
no sentido de evitar a prática, inclusive na formação das gerências.
Na última reunião da COE com
a diretoria do banco, foi dada autono-
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mia total aos sindicatos para a fiscalização do acordo firmado em reunião
realizada no 2º semestre de 2008. O
acordo rege que, dos caixas não será
exigido o cumprimento de metas.
O Sindicato dos Bancários de
Passo Fundo, através de sua diretoria, entrará em contato com todas as
gerências das agências do Santander
de sua base para averiguar se o acordo vem sendo cumprido. Se o acordo estiver sendo descumprido, o Sindicato comunicará à diretoria do banco. Além disso, poderá ser feita denúncia à DRT.

Combate forte ao
assédio moral
Como afirmado na matéria ao
lado, o SEEB-Passo Fundo não ficará
esperando passivamente que o
Santander tome as medidas para coibir o assédio moral, caso esteja ocorrendo sobre os caixas. Se a questão
não for resolvida com a rapidez necessária, a diretoria do Sindicato partirá para
a denúncia pública das práticas do banco, por meio de panfletos, faixas e, inclusive, com o fechamento de agências. Assédio moral significa desrespeito aos trabalhadores, algo inaceitável
por qualquer ângulo que se olhe, e deve
ser combatido com convicção.
MOVIMENTO SINDICAL

ESTADOS UNIDOS - I

Congresso da
“Nacionalizações são um passo para a
Contraf termina hoje
democratização”, diz Noam Chomsky
Termina hoje, em São Paulo, o
Para o linguista, empresas nacionalizadas devem ser administradas
com a participação de conselhos de trabalhadores e da comunidade

Em entrevista publicada no site
www.cartamaior.com.br, o linguista
estadunidense, Noam Chomsky, analisou as medidas tomadas pelo governo
de Barack Obama para contornar a crise que se instalou nos Estados Unidos.
Na entrevista, Chomsky defende
a nacionalização de empresas em seus
país e que elas passem a ser adminis-

tradas democraticamente. Ao ser perguntado sobre como isso seria feito,
Chomsky respondeu:
“Com a participação de conselhos de trabalhadores, da organização
da comunidade em reuniões, discussões nas quais são delineadas as políticas - é assim que, supostamente, funciona a democracia.”

ESTADOS UNIDOS - II

Chomsky: “os sindicatos ajudaram a
democratizar a sociedade”
Na entrevista, ao ser perguntado sobre como mudar a lógica vigente nos últimos 30 anos, quando houve “relativa estagnação de salários
reais para a maioria da população” enquanto os ganhos se concetravam em
poucas mãos, Chomsky respondeu
assim:
“A melhor maneira de chegar
a um sistema mais igualitário seria,
simplesmente,
ampliar
a
sindicalização. Os sindicatos

tradicionalmente não só melhoraram
as vidas e os benefícios e as
condições de trabalho e os salários
dos trabalhadores, mas também
ajudaram a democratizar a
sociedade. Os sindicatos são um
dos poucos meios que permitem ao
povo comum reunir-se, fazer planos
e influenciar as escolhas públicas.”
No próximo C&N, traremos
mais alguns trechos da instrutiva
entrevista de Noam Chomsky.

2º Congresso da Contraf. O Congresso se iniciou na terça-feira, 14, e
vai eleger a diretoria que comandará
a entidade nos próximos 3 anos. Além
disso, discute questões relativas à categoria bancária e aos demais trabalhadores do ramo financeiro. O diretor Dário Delavy representa o SEEBPasso Fundo no Congresso.
SINDICATO

Salão de Eventos está
pronto para locação
Após a festa de inauguração da
nova sede, surgiram alguns problemas no Salão de Eventos que impediram sua imediata locação pelos associados do sindicato. Terminados os
consertos e ajustes necessários, bancárias e bancários já podem fazer uso
do salão. Mais informações, com o
diretor do sindicato em seu banco ou
com a secretaria.
PIADINHA
O que é uma lesma?
É um caracol que recebeu ordem de
despejo!

