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MOVIMENTO SINDICAL BANCÁRIO

- Definir os rumos do movimento sindical
- Atualizar o projeto político e
organizativo da Contraf
- Atualizar o modelo de negociação da
Contraf
- Construir a autonomia financeira da
Contraf
- Construir alianças sociais no mundo
- política internacional

ORIENTE MÉDIO

Assassinado mais um cientista
iraniano ligado ao programa nuclear
No dia 11 de janeiro, foi assassinado mais um cientista do Irã ligado ao
programa nuclear daquele país; o terceiro nos últimos dois anos. Naquele
dia, Mostafa Ahmadi Roshan, um en-
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SANTANDER

Contraf realizará seu terceiro
congresso no final de março
Nos dias 30 e 31 de março e 1º
de abril, a Contraf (Confederação Nacional dos Trabalhadores no Ramo Financeiro) vai realizar seu 3º Congresso. O
temário do Congresso será o seguinte:
1. Conjuntura Nacional e Internacional;
2. Balanço da Gestão;
3. Estratégia da Contraf-CUT
- Disputar os rumos da sociedade
- Lutar por trabalho decente
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genheiro químico de 32 anos, saía de
casa para ir trabalhar na central de enriquecimento de urânio Natanz e, ao
abrir a porta de seu carro ocorreu uma
explosão que o matou na hora.
As suspeitas, devido ao modus operandi
Los carroñeros buscando su próxima pieza!
dos atentados, recaem
sobre o Mossad, serviço
secreto de Israel. Com os
assassinatos, o governo
de Israel e, óbvio, o dos
Estados Unidos, estariam
jogando em duas frentes:
1 - Ao eliminarem alguns
cérebros, estão debilitando a capacidade do Irã de
desenvolver a energia nuclear e as supostas armas nucleares.
2 - Seria uma forma de
provocar uma reação
por parte do regime dos
aiatolás e, assim, justificar o início do bombardeio do país.
O certo é que os
governos de Israel, EUA e
da União Européia estão,
qual abutres, a espreitar
o país persa para mais
um ataque, mais um bom“Os abutres em busca de mais cadáveres”
bardeio, contra a vida e
www.plumayfusil.com - 24/01/2012
em busca de mais lucros.

PLR e PPR serão
pagas no dia 17
O Santander vai pagar a PLR
(Participação nos Lucros e Resultados) e o PPR (Programa de Participação nos Resultados) no dia 17/02,
juntamente com a folha de pagamento. O banco não divulgou os valores
que serão pagos. O certo é que, dos
valores da regra básica e da PLR adicional, serão descontadas as antecipações feitas em outubro de 2011. Já
o PPR garante a todos os funcionários um mínimo de R$ 1.500,00.
ITAÚ

Lucro histórico:
R$ 14,6 bilhões
O Itaú apurou, em 2011, o maior
lucro já obtido pelos bancos na história
do Brasil: R$ 14,6 bilhões. Em
contrapartida, demissões, exploração
dos funcionários com metas abusivas
e mau atendimento aos clientes por
falta de funcionários são itens essenciais na receita que possibilitou lucro
tão absurdo. Nos próximos C&N vamos aprofundar este debate.
DE OLHO NA MÍDIA

Irã: dois pesos duas,
duas medidas
Os assassinatos de cientistas
nucleares iranianos têm recebido pouca divulgação e nenhum destaque nos
órgãos da mídia hegemônica. Dois
pesos, duas medidas. Fosse o contrário, ou seja, cientistas israelenses ou
estadunidenses estivessem sendo eliminados e a suspeita recaísse sobre
o governo iraniano, certamente, tal
mídia estaria a trombetear, incessantemente, manchetes como “o governo do Irã está matando inocentes”.
PIADINHA
Um dia a mãe do Saci disse:
- Saci, vai na padaria comprar pão,
mas vai num pé e volta no outro.
E o Saci foi e... não voltou.

