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SANTANDER

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Sobre a reunião de negociação
realizada na sexta-feira, 28/11

Assembleia é hoje,
às 18 horas

Contraf repudia tratamento que empresa vem dando ao Grupo de
Trabalho Saúde Caixa e ao Conselho de Usuários
Na sexta-feira, 28/11, a a empresa apresente todos os dados
Contraf-CUT esteve reunida com relativos a receitas e despesas do
representantes da diretoria da Caixa plano desde o ano em que ele foi
Econômica Federal. Entre os criado, 2004. A CEF ficou de avaliar a
assuntos discutidos, o mais polêmico possibilidade de disponibilizar esses
foi o relativo ao Grupo de Trabalho dados em um prazo de 10 dias.
Na Nota de Repúdio, a Contraf
Saúde Caixa. A Contraf entregou à
CEF uma Nota de Repúdio na qual enfatiza que "o respeito aos dois
condena o tratamento que a direção colegiados (GT Saúde e Conselho de
da empresa tem dado ao GT e ao Usuários) e a transparência nos
debates são fundamentais para
Conselho de Usuários.
No acordo aditivo à CCT, assegurar o acompanhamento da
assinado em outubro, a CEF se gestão do plano de saúde, sempre
comprometeu a discutir, até 15 de com o objetivo principal de fortalecer
dezembro, uma proposta de o Saúde Caixa".
Matéria completa sobre a
metodologia para a utilização do
superávit do plano de saúde. Para negociação do dia 28/11 pode ser lida
tanto, os trabalhadores reivindicam que na página do SEEB-PF na Internet.

Funcionários vão deliberar sobre o
acordo aditivo à CCT
Nesta segunda-feira, às 18
horas, os funcionários do Santander
estarão reunidos em assembleia para
discutir e deliberar sobre a proposta
de acordo aditivo à Convenção
Coletiva de Trabalho da categoria
bancária apresentada pelo banco. A
Contraf-CUT orienta a aprovação da
proposta, uma vez que ela
apresentou alguns avanços.

AGRICULTURA

3 de dezembro: Dia Internacional
do Não Uso de Agrotóxicos
O Dia Internacional do Não Uso
de Agrotóxicos é celebrado em todo o
mundo em 3 de dezembro. O sítio
www.contraosagrotoxicos.org explica
o porquê da escolha dessa data:
“Bophal, Índia. Madrugada do
dia 3 de dezembro de 1984. Em uma
zona densamente povoada, de 27 a 40
toneladas dos gases tóxicos metil
isocianato e hidrocianeto, químicos
utilizado na elaboração de um
praguicida da corporação Union
Carbide, vazam e se dissipam pela
cidade, quando os seis sistemas de
segurança não funcionam.”
“30 mil pessoas, oito mil nos
três primeiros dias, morreram devido
ao acidente e, ainda hoje, estimativas
indicam que 150 mil sofrem de
doenças crônico-degenerativas
causadas pela exposição aos gases
letais.”
“A
Union
Carbide,
posteriormente adquirida pela Dow
Química, ainda se nega a fornecer

informações detalhadas sobre a
natureza dos contaminantes,
dificultando que o tratamento médico
adequado fosse dado aos indivíduos
expostos. A região nunca foi
descontaminada e até hoje representa
um perigo à população.”
“O desastre químico foi
considerado o pior da história e a data
foi estabelecida pela Pesticide Action
Network (PAN) como o dia
internacional do não uso de
agrotóxicos. A Dow é hoje uma das 6
gigantes do mercado de venenos e
sementes transgênicas, e em 2012
faturou U$ 60 bilhões.”

TERCEIRIZAÇÃO

“Desastre econômico,
jurídico e social”
No dia 7 de novembro, foi
realizado, em São Paulo, um
seminário sobre direito do trabalho e
sindicalismo. Na avaliação dos
especialistas presentes ao evento, o
avanço na terceirização significa um
“desastre econômico, jurídico e social”.
É de lembrarmos que o PL
4330 segue pendente de votação no
Congresso Nacional.
Forte
mobilização, notadamente do
movimento sindical bancário, impediu
a votação do mesmo ainda em 2013.
Nos próximos C&N traremos mais
informações sobre o seminário.
PIADINHA
Um homem chega em uma padaria e
pergunta para a garçonete:
- Moça, essa esfirra é de hoje?
Ela responde:
- Não, é de ontem.
- E essa coxinha, é de hoje?
- Não, também é de ontem.
Já irritado, ele
pergunta:
- E como faço
para
comer
alguma coisa de
hoje?
A
garçonete
responde:
-Passe amanhã!

