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SANTANDER - I

BANCO DO BRASIL

Bancários cobraram reunião sobre as Faltas dos dias de luta
demissões com o presidente do banco são reclassificadas
Na
sexta-feira,
08/11,
dirigentes sindicais se reuniram com
representantes do banco para discutir
as demissões que o Santander segue
fazendo em todo o país. Nos últimos
doze meses, o banco cortou 4.542
empregos.
Os bancários apresentaram
vários dados para comprovar que não
há justificativas para as demissões e,

no final da reunião, cobraram uma
reunião com o presidente do banco,
Jesús Zabalza, para discutir o fim não
só das demissões como também da
rotatividade e das terceirizações e a
contratação de mais funcionários.
Os representantes do banco
prometeram uma resposta para o dia
19/11 na reunião do CRT (Comitê de
Relações Trabalhistas).

SANTANDER - II

Cobrança de tarifas cobre 148% da
folha de pagamento do banco
Altos executivos ganham R$ 659 mil por mês
Eis alguns dados apresentados 1,4 milhões de euros; em 2012, foram
pelos dirigentes sindicais na reunião da 6 milhões de euros;
sexta-feira para contestar as demissões - De 2010 a 2013, cada alto executivo
no Santander:
teve seu ganho anual aumentado de R$
- Somente a cobrança de tarifas cobre 4,7 milhões para 7,9 milhões.
“Quantos empregos, por
148% da folha de pagamento do
exemplo, não seriam assegurados
Santander no Brasil;
- O lucro que o Santander extrai no com R$ 659 mil, que corresponde ao
Brasil, por bancário, é 1,95 vezes maior que um alto executivo recebe em um
que o extraído na Espanha;
mês", questionou Rita Berlofa, diretora
- Em 2003, os acionistas embolsaram do SEEB-SP.
ARGENTINA

A “Ley de Medios” e a Lei da Ditadura
Nos dois últimos C&N,
trouxemos informações sobre a Lei de
Meios Audiovisuais que, após longa
batalha jurídica, vai ser, implementada
em sua integralidade na Argentina.
A “Ley de Medios” foi aprovada
pelo
Congresso
Nacional argentino
ainda em 2009. Em
seguida, os órgãos
da mídia hegemônica
brasileira e mundial
iniciaram cerrada
campanha contra a
lei, taxando-a de
autoritária
e
castradora
da
liberdade
de
expressão.

Esses órgãos “esqueceram”
de informar que a lei que vigia na
Argentina tinha sido imposta por meio
de um decreto-lei baixado pela
sangrenta ditadura civil-militar que
desgraçou o país de 1976 a 1983.

http://clacpi.org/observatorio/?p=2663

Na quarta-feira, 6, o Banco do
Brasil informou à Contraf que enviou
comunicado a todos os seus
administradores no país para que façam
a reclassificação das faltas ocorridas
no primeiro semestre deste ano
relativas aos dias de luta organizados
pelos sindicatos contra o Plano de
Funções. O Plano de Funções, que
trouxe prejuízos aos funcionários, foi
implantado de forma unilateral pela
diretoria do banco em janeiro deste ano.
A reclassificação dessas faltas é uma
conquista da Campanha Nacional dos
Bancários de 2013.
BANCOS PÚBLICOS

Projeto da Isonomia
tem parecer contrário
Na semana passada, o
deputado Devanir Ribeiro (PT-SP)
divulgou parecer contrário ao Projeto de
Lei da Isonomia. Ribeiro alega
“incompatibilidade e inadequação
financeira e orçamentária do PL nº 6295/
05” que tramita desde 2005 na Câmara
de Deputados. O deputado é o relator
da matéria na Comissão de Finanças
e Tributação daquela casa.
O parecer obriga o movimento
sindical a redobrar seus esforços na luta
pela isonomia nos bancos públicos.
PIADINHA
O Manoel chega em casa muito triste.
Sua esposa Maria vai logo lhe
perguntando:
- Por que você está tão abalado?
E o Manoel, desolado, diz:
- Acho melhor não falar nisso agora.
- Vamos me diga...
- Ah Maria, aconteceu uma
tragédia...Estive no médico e ele me
disse que eu vou ser castrado!
- Castrado??Por quê???
- Peguei um tal de colesterol. E o
doutor me disse com todas as letras
que a única solução para mim é cortar
os ovos!!!

