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DIA DAS MÃES

Uma homenagem
O amor de uma
mãe pelo seu rebento é,
talvez, o mais sublime
dos
sentimentos
humanos. Poucos são os
que conseguem traduzir
em palavras esse
sentimento. O bispo
chileno, Dom Ramon
Angel Jara, conseguiu.
E, como nunca é

demais reverenciarmos
nossas
mães,
em
homenagem às mães
bancárias, extensiva às
mães de todas as
bancárias e bancários de
nossa base terriorial,
estamos, uma vez mais,
reproduzindo em nosso
C&N a bela poesia de
autoria do bispo Jara.

SANTANDER

Bancários farão jornada
de lutas contra demissões
Em reunião que ocorreu na manhã de ontem
na Contraf, em São Paulo, 80 dirigentes sindicais de
todo o país aprovaram a realização de uma jornada de
lutas, de 12 a 23 de maio, contra as demissões no
Santander. A jornada vai buscar o apoio dos clientes e
da a sociedade para pressionar o Santander a parar
com o corte de funcionários. A luta tem que obrigar o
banco a trilhar caminho contrário: contratar mais
trabalhadores para melhorar as condições de trabalho
e oferecer o atendimento de qualidade a que têm direito
clientes e usuários.
"Os bancários que não foram demitidos estão
trabalhando no limite, sobrecarregados de serviços,
cobrados por metas abusivas, submetidos a assédio
moral, expostos à insegurança e com muitos
adoecimentos, o que é um desrespeito à saúde e à
dignidade do trabalhador", afirmou o secretário de
imprensa da Contraf-CUT, Ademir Wiederkehr

MADRE!
Hay una mujer que tiene algo de Dios
por la inmensidad de su amor,
y mucho de ángel
por la incansable solicitud de sus cuidados;
una mujer que, siendo joven,
tiene la reflexión de una anciana,
y en la vejez trabaja con el vigor de la juventud;
una mujer que, si es ignorante,
descubre los secretos de la vida,
con más acierto que un sabio,
y si es instruida se acomoda
a la simplicidad de los niños;
una mujer que, siendo pobre,
se satisface con la felicidade de los que ama,
y siendo rica, daría con gusto su tesoro
por no sufrir en su corazón
la herida de la ingratitud;
una mujer que, siendo débil,
se reviste con la bravura del león;
una mujer que, mientras vive,
no lo sabemos estimar,
por que a su lado todos los dolores se olvidam,
pero que, después de muerta,
daríamos todo lo que somos
y todo lo que tenemos,
por mirarla de nuevo un solo instante,
por recibir de ella un solo abrazo,
por escuchar un solo acento
de sus lábios...

BANCO DO BRASIL

Banco lucrou R$ 2,648 bilhões
no primeiro trimestre
O Banco do Brasil auferiu um
lucro de R$ 2,648 bilhões no primeiro
trimestre de 2014. O resultado é 4,7%
maior que no mesmo período do ano
passado. Para a Contraf-CUT, esses
números comprovam “que o BB não
contrata funcionários porque não quer”.
Ao invés de contratar mais
trabalhadores e, assim aliviar a
enorme sobrecarga de trabalho
imposta a seus atuais funcionários, o
BB reduziu ainda mais o seu quadro

de pessoal, cortando 43 postos de
trabalho no primeiro trimestre deste
ano. De março de 2013 a março de
2014, o banco cortou 1.492
empregos. A agravar o quadro de
falta de funcionários, o BB abriu 83
novas agências no mesmo período.
É de lembrarmos que a
diretoria do BB firmou, em acordo
coletivo, compromisso de contratar
3.000 funcionários até o final de
agosto de 2014.

Dom Ramon Angel Jara
Bispo de La Serena-Chile

PIADINHA
Estava o turco pai concertando
algumas coisinhas dentro de casa,
quando vira para o filho e pede:
— Filhinho, vai lá na casa do nosso
vizinho judeu e pede a ele o martelo
emprestado.
Daí a pouco o turquinho retorna sem
nada nas mãos.
— Mas o que houve, cadê o martelo?
— O judeu disse que não empresta
porque vai gastar.
— Pô mas que coisa hein? Bem que
brasileiro fala que Judeu é pão-duro,
não emprestar o martelo porque vai
gastar! Essa é demais... Então meu
filho, pega o nosso mesmo.

