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SINDICATO

HSBC

Santander é o campeão do
Campeonato de Futebol Society 2013
A equipe do Santander foi a
grande campeã do Campeonato de
Futebol Society dos Bancários 2013.
A final ocorreu no sábado, 04/01/
2014, em um jogo emocionante que
só foi decidido nos pênaltis, uma vez
que Santander e Banrisul A
empataram em 2x2 no tempo normal
de jogo. Já o terceiro lugar foi
conquistado pela equipe da CEF, que
derrotou a do Itaú por WO.
Terminada a disputa, foi
realizada a premiação dos

destaques do campeonato. A taça
foi entregue à equipe campeã, do
Santander e foram premiadas
também as equipes do Banrisul e da
CEF, segunda e terceira colocadas,
respectivamente. A equipe do
Bradesco C levou o troféu disciplina,
pois não teve qualquer de seus
atletas advertido com cartão. O
goleiro menos vazado, Felipe, do
Banrisul A, e o goleador da
competição, com seis gols, Maurício,
do Itaú, também foram premiados.

ROMÊNIA

Fracking: povo romeno obriga
Chevron a suspender as perfurações
Ainda antes do Natal, a Chevron
anunciou a suspensão de suas
atividades de perfuração para
exploração do gás de xisto na província
de Vaslui, nordeste da Romênia.
A petrolífera estadunidense foi
obrigada a tomar essa decisão por
causa da grande reação popular contra
o fracking. Milhares de romenos
tomaram as ruas de várias cidades do
país, durante vários dias, para protestar,

afirmando que não estavam dispostos
a aceitar as atividades questionáveis da
Chevron em seu território.
Além de estarem a par dos
altamente nocivos efeitos do fracking
sobre o meio ambiente, os romenos
são conhecedores também das ”boas
obras” da Chevron em outras plagas.
Na matéria abaixo, trazemos um
exemplo dessas “boas obras” da
Chevron.

EQUADOR

A Chevron ainda teve o desplante de
processar o governo equatoriano
No Equador, a Chevron causou
um descomunal desastre ambiental ao
derramar mais de 15 bilhões de galões
(3,78 litros p/galão) de águas tóxicas na
Amazônia equatoriana no período de
1964 a 1990. Nesses 26 anos, a
contaminação se estendeu a 450 mil
hectares da Amazônia e causou a
morte, por câncer, de 1014 pessoas.
Outros dados nos dão uma
ideia da dimensão da destruição
provocada pela Chevron no Equador.
O derramamento ali foi 85 vezes maior
que o da British Petroleum no golfo do
México e 18 vezes maior que o do

super petroleiro Exxon Valdez nas
costas do Alasca.
Assim mesmo, a Chevron
ainda teve o desplante de processar
o governo equatoriano do presidente
Rafael Correa na Corte Internacional
de Haia.
Para tanto, alegou
incumprimento de um tratado bilateral
firmado com os Estados Unidos.
Mais informações sobre o caso
Chevron/Equador, você encontra no link
h t t p : / / w w w. n o t i c i a s p i a . o r g /
ecuador-logro-suspenderjuicio-de-la-petrolera-chevroncontra-el-estado/.

Transporte de valores:
banco é condenado
Bancário era obrigado a executar
esse serviço com seu próprio carro
O TST (Tribunal Superior do
Trabalho) condenou o HSBC a
indenizar um bancário do Paraná por
tê-lo obrigado a transportar valores.
Além do notório desvio de função, o
bancário ainda utilizava seu próprio
veículo para executar o serviço e sem
qualquer proteção policial. "Registrese que, no caso, o transporte de
valores realizado pelo funcionário era
prática comum durante todo o
contrato de trabalho, o que revela a
constante exposição ao risco, capaz
de lhe causar angústia e temor”,
observou o relator do processo, José
Roberto Freire Pimenta.
DE OLHO NA MÍDIA

Divulgação da luta
dos romenos foi nula
No C&N nº 2928, denunciamos
que os órgãos da mídia hegemônica não
disseram palavra sobre a luta do povo
argentino contra a instalação de uma
fábrica da Monsanto e a expansão dos
transgênicos em seu país.
A
acreditarmos nessa mídia, está todo
mundo plenamente satisfeito com os
transgênicos e também com o fracking.
A exemplo da luta dos
argentinos, também a dos romenos
contra a fratura hidráulica não mereceu
cobertura dessa mídia, por quê? Será
temor de que o povo brasileiro se sinta
incentivado a também ir às ruas para
exigir a revogação dos leilões do
fracking realizados em novembro?
PIADINHA
- Ô Manuel, eu tô uma vontade de
comer essa manga... sobe no pé pra
ver se tá madura - gritou a Maria.
- Tá certo, espera um pouco.... Sim
Maria, tá tudo madura.
E a Maria grita outra vez:
- Tá bom, agora desce pra gente tacá
pedra!

