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Reunião do CRT apresentou avanços
para os funcionários
Na quarta-feira, 2, aconteceu,
em São Paulo, mais uma reunião do
CRT (Comitê de Relações Trabalhistas) do Santander. E o resultado da
reunião foi positivo, trazendo avanços
para as bancárias e bancários do
Santander/Real em questões relativas à informação sindical e à saúde.

Link - os representantes do banco
se comprometeram a implantar um
link para o sítio da Contraf-CUT,
www.contrafcut.org.br, na Intranet
do Santander.
Na página do Sindicato na
Internet você encontra matéria completa sobre a reunião do CRT.

PALESTINA - I

Chomsky: ataque de Israel foi “agressão
criminosa sem justificativa alguma”
Foi “pura agressão criminosa
sem justificativa alguma”. Assim o
linguista e filósofo estadunidense descendente de judeus -, Noam
Chomsky, qualificou o ataque das forças
armadas de Israel à frota humanitária
que se dirigia a Gaza, Palestina.
E Chomsky ainda reiterou que
“vale a pena recordar que o delito não
é nada novo”: “Durante décadas Israel
vem sequestrando barcos em águas
internacionais entre o Chipre e o
Líbano, matando ou sequestrando

seus passageiros, às vezes
trasladando-os
a
cárceres
israelenses, inclusive a prisões/
câmaras de tortura secretas e
mantendo-os, às vezes, como
reféns durante muitos anos.”
Para Chomsky, Israel tem a
certeza de poder perpetrar “seus
crimes com total impunidade” porque
tem o apoio dos Estados Unidos e
porque “a Europa normalmente
respalda as decisões tomadas pelos
governos estadunidenses”.

PALESTINA - II

Segundo Chomsky, em Gaza “os
palestinos votaram no candidato errado”
Noam Chomsky faz ainda
uma breve retrospectiva dos
últimos acontecimentos em
Gaza: “O assédio a Gaza em si
mesmo não tem a mais mínima
justificação crível. Foi imposto
em janeiro de 2006, pelos
Estados Unidos e Israel, para
castigar os palestinos por
haverem votado no ‘candidato
errado’, em eleições livres, e se
intensificou gravemente quando
o Hamas derrotou uma
intentona patrocinada pelos
governos dos dois países para
derrubar o governo eleito
mediante um golpe militar”. “É
um bloqueio selvagem e cruel”,
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afirma Chomsky e “está
desenhado para manter os
animais enjaulados apenas
com vida, o bastante para
aplacar
os
protestos
internacionais”.
E o linguista ainda afirma
que o Egito está acumpliciado
na política de repressão aos
palestinos: “estas são facetas
gerais de uma política muito
feia da qual o Egito também é
cúmplice”.
Estas
e
outras
afirmações de Noam Chomsky
podem ser lidas no sítio
espanhol www.rebelion.org
com data de 05/06/2010.

Os avanços na saúde
Na saúde, algumas das conquistas dos trabalhadores do Santander na
última reunião do CRT são:
INSS - os funcionários que se afastarem por mais de 15 dias terão garantido o recebimento dos salários até que
seja regularizada sua situação junto ao
INSS.
Exame de retorno e ASO - o exame
de retorno, a que deve se submeter o
trabalhador após a alta do INSS, que
demora até 20 dias para ser realizado
atualmente, terá seu tempo de espera
reduzido. Quanto à ASO, guia na qual
o trabalhador declara que está apto ou
não para retornar ao trabalho, o banco
vai determinar às clínicas terceirizadas
que fazem o exame de retorno, que ela
possa ser assinada somente após a realização do mesmo.
PIADINHA
Alta madrugada e o telefone toca na
casa do médico. O médico, sonolento,
atende o telefone.
— Alô....
— Doutor, quanto o senhor cobra por
uma consulta na casa do paciente?
— Trezentos reais.
— E por uma consulta no seu
consultório?
— Cento e cinquenta reais.
— Tá bem, a gente se encontra daqui a
meia hora lá no seu consultório.
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