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SANTANDER - I

SANTANDER - III

Sobre as mudanças
Na reunião do CRT, Contraf cobrou
mais contratações e fim da rotatividade nos Planos de Saúde
Na quinta-feira, 12, aconteceu
mais uma reunião de negociação no
âmbito do Comitê de Relações
Trabalhistas (CRT) do Santander. Além
de cobrarem o atendimento de
demandas pendentes de reuniões
anteriores, os dirigentes sindicais

cobraram mais contratações e o fim da
rotatividade. Em 2014, o banco fechou
312 postos de trabalho enquanto
aumentava em 13,8% a quantidade de
clientes. A média de clientes por
funcionário, que era de 595 em 2013,
subiu para 631 no ano passado.

SANTANDER - II

Dirigentes sindicais tornaram a cobrar
melhores condições de trabalho
Na reunião do CRT realizada
no dia 12, os dirigentes sindicais
voltaram a cobrar melhores condições
de trabalho para os funcionários do
Santander.
Neste quesito, os
sindicalistas seguem fazendo as
seguintes reivindicações:
- Fim das metas individuais e da área
operacional;
- Fim do desvio de funções nas
agências envolvendo caixas,
coordenadores e gerentes de
atendimento e de negócios;
- Proibição de abertura e prospecção

de conta universitária fora da jornada e
do local de trabalho;
- Proibição de cobrança de metas para
estagiário e menor aprendiz;
- Fim dos caixas volantes.
Os seguintes assuntos
também foram discutidos na reunião:
o Modelo Certo, bolsas de estudos, o
SantanderPrevi, redução de juros e de
tarifas, o fim dos prepostos terceirizados
nas homologações e o prêmio tempo
de casa. Na página do SEEB-PF na
Internet, pode ser lida matéria
completa sobre essa reunião do CRT.

ARGENTINA

O que a mídia hegemônica se recusa
a nos contar sobre Alberto Nisman
Já virou rotina. Dificilmente
passa um dia sem que os órgãos da
mídia hegemônica deixem de tocar no
assunto Alberto Nisman. E sempre o
fazem de forma a fazer transparecer a
todos nós que a culpada pela morte do
promotor é a atual presidente da
Argentina, Cristina Kirchner.
Porém, há fatos sobre Nisman
que essa mídia nos tem sonegado,
sistematicamente. No artigo, Detrás de
Nisman, o jornalista e escritor argentino,
Santiago O’Donnell conta que, em
janeiro de 2011, recebeu de Julian
Assange, editor do sítio Wikileaks, 196
telegramas diplomáticos do governo
dos Estados Unidos sobre a
investigação do atentado da AMIA:

“Os telegramas refletem a falta
de independência do fiscal ante à
embaixada dos Estados Unidos na
investigação do atentado. Dita conduta
inclui antecipar à embaixada medidas
judiciais, levar rascunhos de
resoluções à mesma para serem
corrigidos até conseguir a aprovação
da sede diplomática, e desculpar-se
reiteradamente quando não avisou, de
forma antecipada, sobre alguma
medida judicial referente ao caso, aos
diplomatas e agentes dessa
embaixada”.
Há mais sobre Nisman e o
caso AMIA que a mídia esconde e que
estaremos divulgando nos próximos
Curtas&Novas.

Na reunião do CRT, foi
novamente cobrada a suspensão
imediata das mudanças impostas,
unilateralmente, pelo banco nos
planos de saúde (Bradesco e
Unimed). As mudanças provocaram
um aumento nas mensalidades muito
acima da inflação registrada nos anos
de 2012, 2013 e 2014. O banco impôs
também a cobrança por faixa etária,
que
trouxe
prejuízos
aos
trabalhadores, principalmente os
aposentados e aos demitidos sem
justa causa que fizeram a opção por
continuar usufruindo dos planos. O
Santander acatou a proposta da
Contraf de realizar uma reunião
específica sobre o assunto em data
a ser marcada.

BANNRISUL

Comissão Paritária do
PC reúne-se amanhã
A Fetrafi-RS convocou os
membros titulares da Comissão
Paritária sobre o Plano de Carreira
para uma reunião a ser realizada
amanhã, 17. As assessorias técnica
e jurídica da Federação e do SEEBPorto Alegre também foram
convocadas.
PIADINHA
Joãozinho chega em casa com uma
carteira e diz:
- Pai, achei essa carteira com
dinheiro dentro, mas tem o nome do
dono nela. Eu devolvo para o dono ou
gasto o dinheiro?
O pai diz:
- Devolve nada, pode gastar tudo, é
seu. O dono que se dane.
Joãozinho, seguindo a dica do pai,
gasta tudo. Algumas horas depois, o
pai, curioso, pergunta:
- Você disse que aquela carteira tinha
o nome do dono nela, afinal de contas
de quem ela era?
E o Joãozinho responde:
- Sua.

