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CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - I

CEF apresentou sugestões para revisão
da estrutura da carreira profissional
Na segunda-feira da semana
passada, 29, a diretoria da Caixa Econômica Federal apresentou à Comissão Executiva dos Empregados
(CEE) suas sugestões de premissas
para a revisão da estrutura da carreira profissional. Na reunião, a CEE
registrou discordância em relação à

jornada de oito horas e frisou a necessidade de melhorar as condições
dos bancários que possuem
distorções em suas carreiras. A CEE
vai avaliar a proposta da CEF e apresentar o resultado da avaliação na
próxima reunião que deve ser realizada no dia 15 de janeiro.

ORIENTE MÉDIO - I

Governo de Israel parte, uma vez mais,
para o assassinato em massa
Em janeiro de 2006, o grupo
guerrilheiro Hamas vencia as eleições
parlamentares na Palestina conquistando 73% dos votos. O resultado não
agradou o Governo de Israel e os dos
países ocidentais. Imediatamente,
apoiado pelos Estados Unidos, Israel
iniciou uma operação de boicote ao
novo governo.
Como o boicote não rendeu o
resultado esperado, em junho de
2006, o Governo de Israel decretou o
bombardeio maciço de Gaza. O objetivo era destruir a infra-estrutura do
território para minar as possibiidades
de sucesso do governo do Hamas. O
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bombardeio de julho de 2006 destruiu
uma central elétrica, o aeroporto, estradas, hospitais e vários bairros e
deixou mais de 100 mortos.
Agora, o Governo de Israel voltou a decretar o assassinato em massa de palestinos. Como um presente
de ano novo, o já desesperado povo
da cidade de Gaza foi brindado com
novos bombardeios em série. Resultado: até agora, mais de 500 mortos.
Israel justifica seus atos de terrorismo
afirmando que está a se defender do
terrorismo do Hamas, cujos militantes
lançam foguetes Kassan contra civis
israelitas.

ORIENTE MÉDIO - II

O mundo assiste a tudo
quase em silêncio

A charge do cartunista brasileiro Latuff é bastante sugestiva. Enquanto o Governo de Israel perpetra mais um dos seus rotineiros crimes contra a
humanidade, o mundo assiste ao assassínio quase em silêncio. Afora manifestações populares em
várias partes do mundo, praticamente não se vê
reação às atrocidades. Muitos governos de países
ditos civilizados justificam sua passividade afirmando que Israel tem o direito de se defender e limitam-se a pedir moderação; restringem-se a quase
implorar a Israel para que poupe os civis. Como se
fosse possível bombardear uma cidade com mais
de 1,5 milhão de pessoas, que vivem em uma área
de pouco mais de 430 km², sem fabricar vítimas
em uma escala industrial.
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CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - II

A CI 107/08 foi
colocada na pauta

Durante a reunião de negociação do dia 29, a CEE colocou em pauta a questão da CI Suape/Surse 107/
08. A direção da CEF continua desrespeitando o acordo assinado com a
Contraf ao seguir orientando gestores
a descontarem o saldo de horas de greve não compensadas. A Contraf já orientou os sindicatos de todo o país a
ingressarem com ações na Justiça,
com pedido de liminar para impedir
qualquer desconto dos dias parados
na greve. No RS, os sindicatos estão
colhendo, com prazo até o dia 7, informações sobre a forma como os
gestores encaminharam a compensação. As informações embasarão a
medida judicial que a FEEB-RS adotará contra essa arbitrariedade da CEF.
PIADINHA
Jacó era um verdadeiro mão de vaca,
um pão duro de verdade. Até que um
dia um mendigo bate em sua porta e
pede:
- Meu senhor, uma esmola,pelo amor
de Deus.
E o Jacó, lá de dentro da casa:
- Pode jogar por baixo da porta.

