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SANTANDER - I

CRT esteve reunido na quarta-feira, 18

Na quarta-feira, 18, o Comitê
de Relações Trabalhistas (CRT) do
Santander realizou mais uma reunião.
O comitê é um forum de discussão
de questões e demandas específicas
dos funcionários do banco espanhol.
É uma conquista da categoria
bancária garantida na Convenção
Coletiva de Trabalho (CCT).

A pauta da reunião teve os
seguintes assuntos:
- isenção de tarifas para aposentados
que não recebem complementação
do fundo de previdência;
- mais contratações, melhores
condições de trabalho;
- planos de saúde e pendências
relativas ao Programa Jeito Certo.

SÃO PAULO - I

Estudantes já ocupam 84 escolas

Os estudantes das escolas
estaduais de São Paulo desataram
um grande movimento de resistência
à “reorganização” da educação pública
que o governo de Geraldo Alckmin quer
impor. Eles resolveram se unir, se
organizar e partir para a ação:
passaram a ocupar as escolas. Até a

sexta-feira, 20, já eram 84 escolas
ocupadas, conforme o Sindicato dos
Professores do Ensino Oficial do
Estado de São Paulo (Apeoesp). O
plano de Alckmin prevê, entre outras
medidas, aumentar o número de
alunos por sala de aula e o fechamento
de 94 escolas.

SÃO PAULO - II

Professor de Direito diz que os estudantes
lutam em defesa da escola pública
Jorge Luiz Souto Maior,
professor de Direito da USP, escreveu
o artigo “A aula dos secundas” em
apoio aos estudantes:
“Os estudantes secundaristas,
pessoas de 13 a 16 de idade – alguns
com 17 ou 18 –, resolvem mostrar que
é possível ter boas e certeiras causas
pelas quais lutar e saem às ruas em
defesa das escolas públicas nas quais
estudam. E não o fazem por mera farra.
Agem com convicção, com
consciência em torno da importância do
ensino público. Defendem as escolas
não apenas para si, mas por princípio.
Sabem bem do descaso em que,
estruturalmente, foi deixada a coisa
pública. Sofrem, em inúmeras
situações, com a precariedade das
acomodações e com a redução de
material. Mas não acolhem (...) a ideia
do governo do Estado de fechar
escolas, de aumentar o número de
alunos por sala, de separar o ensino
fundamental do ensino médio e,
consequentemente, de transferir de

forma arbitrária estudantes de uma
escola para outra, dificultando o acesso
à educação.
Aula de cidadania - Para o professor
Souto Maior, os estudantes estão
dando uma aula de cidadania na luta
contra os planos do governador de
Geraldo Alckmin:
“Era para que todas as
pessoas sérias e que se consideram
minimamente preocupadas com a
melhora do país estivessem na frente
das escolas aplaudindo os
estudantes, porque, afinal, estão
dando uma aula, que, inclusive, serve
à redenção de todos nós (...) de
cidadania, de compreensão, de
comprometimento, de consciência,
de organização e de luta. Uma aula
que deixa uma grande e essencial
mensagem: o Brasil tem jeito!”
Para ler a íntegra do
interessante artigo do professor
Souto Maior, acesse o sítio
www.viomundo.com.br, seção você
escreve, data de 15-11-2015.

SANTANDER- II

Bancários cobraram
mais contratações

No primeiro semestre de 2015,
houve um aumento no número de
postos de trabalho no Santander em
relação ao mesmo período do ano
passado. É o que mostra o balanço
do banco. Porém, o balanço mostra
também que aumentou o número de
contas correntes por funcionários,
enquanto diminuiu quantidade de
bancários por agência. Isto tem
impacto direto, negativo, nas
condições de trabalho e na saúde dos
funcionários. Diante disso, os
dirigentes sindicais cobraram mais
contratações.
Cobrança de metas via Whatsapp Os sindicalistas denunciaram ainda a
mais recente prática adotada por
muitos gestores: a cobrança de metas
através do Whtsapp. Tal prática é
vedada pela cláusula 36º da CCT.
Na página do SEEB-PF na
Internet, pode ser lida matéria completa
sobre a reunião do CRT do dia 18.
TERRORISMO

A hipocrisia de Obama
“Vamos destruí-los, retirar seu
financiamento, caçar lideranças”.
Esta declaração, dura, foi feita por
Barack Obama no dia de ontem.
Hipocrisia no mais elevado grau. Já
faz bem mais de um ano que o
governo dos EUA decidiu iniciar o
bombardeio do Estado Islâmico e este
continua em pé. Não teria sido tempo
suficiente para que, caso quisesse
realmente, a maior maquinaria de
guerra que a humanidade já viu
tivesse “detonado” com os pouco
mais de 50.000 terroristas do EI?
PIADINHA
O candidato estava fazendo seu
discurso e prometia:
- Se eu ganhar essas eleições,
prometo que os cidadãos dessa cidade
só vão trabalhar por 6 meses no ano.
Eis que um sujeito insatisfeito reclama:
- Mas o senhor não vai falar das férias?

