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SANTANDER/REAL - I

Dia Nacional de Luta teve protestos
em várias cidades do país

Na quinta-feira, 4, os bancários
do Santander/Real realizaram mais um
Dia de Lutas. Os trabalhadores cobraram o fim das demissões e a manutenção e ampliação dos direitos dos funcionários dos dois bancos e o pagamento do adicional da PLR. Na cidade

de São Paulo, os bancários atrasaram
o início dos trabalhos no Casa 3 por
duas horas. Em Passo Fundo, o sindicato fez reuniões nos locais de trabalho para informar os funcionários sobre
as negociações quanto ao processo de
fusão com a diretoria do banco.

SANTANDER/REAL - II

Diretoria não reconhece o esforço e a
dedicação de seus funcionários

Os 26 diretores-executivos vão ganhar, na média, R$ 8,6 milhões em 2009
Os funcionários do Santander/ dentes receberam bônus milionários
Real cobraram do banco o pagamen- de até R$1,4 milhão e aos diretoresto do adicional da PLR. O diretor Fá- executivos foi estabelecido o valor de
bio Barbosa havia criado a expectati- R$ 8,6 milhões como remuneração
va nos funcionários quanto ao recebi- média para o ano de 2009. Uma mosmento do adicional. Porém, devido a tra clara de que a diretoria do banco
manobras no balanço, o banco não o não reconhece a dedicação e o esforpagou. Enquanto isso, os superinten- ço do conjunto de seus funcionários.
MEIO AMBIENTE - I

Entidades denunciam o desmonte da
política ambiental brasileira

O Dia Internacional do Meio Ambiente transcorreu na sexta-feira, 5.
Para entidades ligadas ao meio ambiente e aos movimentos sociais, no
entanto, não há muito o que comemorar. Na quinta-feira, 23 dessas
entidades lançaram uma nota em que
denunciam o desmonte da política
ambiental no Brasil. Entre essas organizações, o Greenpeace, o Instituto Socioambiental, o Imazon, o WWF

Brasil, a Via Campesina e o Movimento de Olho na Justiça.
Na nota, as organizações demonstram “sua extrema preocupação
com os rumos da política
socioambiental brasileira”, tendo em
vista a “tentativa de desmonte do
arcabouço legal e administrativo de
proteção ao meio ambiente arduamente construído pela sociedade nas últimas décadas”.

MEIO AMBIENTE - II

Nota faz duras críticas ao Governo Lula

Na nota divulgada no dia 4, também são feitas duras críticas ao Governo Lula pelas medidas tomadas em
conjunto com o Congresso Nacional.
Para as 23 organizações, as medidas
“demonstram claramente que a lógica
do crescimento econômico a qualquer
custo vem solapando o compromisso
político de se construir um modelo de
desenvolvimento socialmente justo,

ambientalmente adequado e economicamente sustentável”.
O Governo Lula também é criticado pela redução das verbas para o
meio ambiente e pela criação de um teto
para a compensação ambiental de grandes empreendimentos, desvinculandoo do grau dos impactos ambientais e
da interrupção da criação de novas unidades de conservação.
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SANTANDER/REAL - III

Contra as demissões
Em um ano, o banco extinguiu
3.300 postos de trabalho no país
No Dia Nacional de Lutas, os trabalhadores protestaram também contra as demissões e o corte de direitos.
Em um ano, entre março de 2008 e
março de 2009, o Santander extinguiu
3.300 postos de trabalho no Brasil. Os
bancários também manifestaram sua
contrariedade com as mudanças
implementadas pelo banco, sem negociação com o movimento sindical,
no Holanda/Previ e nos planos de assistência médica e odontológica.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - I

Carreira Profissional

Dissídio vai a julgamento dia 10
Na audiência ocorrida na sextafeira, 5, o Tribunal Superior do Trabalho
decidiu encaminhar o dissídio para julgamento no dia 10/06. O TST ainda
sugeriu que seja realizada nova negociação entre as partes na quarta-feira,
enquanto acontecer o julgamento.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - II

CEF pode admitir mais
3,5 mil funcionários
A diretoria da CEF foi autorizada pelo Governo Federal a admitir
mais 3,5 mil funcionários ainda no primeiro semestre deste ano. Porém,
conforme denuncia a Fenae, não vem
cumprindo minimamente a determinação. Os novos funcionários supririam a demanda gerada com a
implementação do projeto Minha
Casa Minha Vida. Diante disso, o
movimento sindical deve intensificar
a campanha Mais empregados para
a Caixa-Mais Caixa para o Brasil.
PIADINHA
A vida de casado:
-No primeiro ano, o homem fala e a
mulher ouve.
-No segundo ano, a mulher fala e o
homem ouve.
-No terceiro ano os dois falam e os
vizinhos ouvem.

