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SANTANDER

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Lançada campanha internacional
contra as demissões no Brasil
Na sexta-feira, 27, foi lançada,
pela Rede Sindical do Santander, uma
campanha internacional contra as
demissões do banco espanhol no

Brasil. A realização dessa campanha
foi deliberada na 10ª Reunião Conjunta
das Redes Sindicais dos Bancos
Internacionais realizada em Lima, Peru.

ARGENTINA - I

O que querem os fundos abutres
Na coluna, de título Abutres
americanos, no Correio do Povo do dia
27, o jornalista e historiador, Juremir
Machado da Silva, explica, de forma
sucinta mas clara, o que os chamados
fundos abutres querem da Argentina:
“A Argentina está sendo vítima
de uma extorsão sem tamanho. A
ONU deveria enviar tropas para
protegê-la. Em 2001, a Argentina,
quebrada, teve de tomar uma decisão
extrema e corajosa: parar de pagar os
especuladores que ganhavam dinheiro
fácil às custas dos nossos caros
hermanos.”

“Começou
uma
longa
negociação com os credores. Depois
de rodadas em 2005 e 2010, 92% deles
aceitaram, pelas bases do acordo,
receber 35% do valor original. Parte
dos 8% que rejeitaram a proposta
argentina venderam seus papéis
podres, com até 70% de desconto,
para os chamados fundos abutres,
como o tal NML, que entrou na Justiça
americana em busca do direito de
obrigar a Argentina a pagar a totalidade
do devido.”
Leia, na matéria abaixo, mais
alguns trechos do texto de Juremir.

ARGENTINA - II

“O país do pirata julga a favor da pirataria”
Nas palavras de Juremir
Machado da Silva, os fundos abutres
querem é roubar os argentinos:
“O juiz americano deu ganho
de causa aos abutres. Assim é fácil:
o país do pirata julga em favor da
pirataria. Parece coisa do Velho
Oeste. Bandidos tomam a cidade e
se autonomeiam para os cargos de
xerife e de juiz. Saqueiam tudo.
Dentro da lei. Se alguém se sente
lesado, tem direito de ir à Justiça,
que, obviamente, dá ganho de causa
aos seus amigos e ainda obriga o

reclamante a pagar as custas do
processo.”
“A Justiça americana bem que
poderia aceitar denúncias contra os
Estados Unidos por estímulo à
implantação de ditaduras pelo mundo.
Em consequência, deveria obrigar o
país a pagar pesadas indenizações
aos prejudicados. Brasil, Chile,
Uruguai e Argentina teriam algo a
receber. Os europeus também
deveriam ser obrigados a indenizar a
América Latina por tudo o que
roubaram daqui ao longo dos séculos.”

DE OLHO NA MÍDIA

Foi arrogância de Kirchner, diz O Globo
Já a mídia hegemônica, como
era de esperarmos, “tomou as dores”
dos fundos abutres na disputa com a
Argentina. No editorial de 22/06, o jornal
O Globo afirma que a situação do país
vizinho é resultado da “postura
arrogante do marido de Cristina, Néstor

Kirchner, quando era presidente, na
imposição de condições draconianas
na renegociação da dívida”.
Texto de Saul Leblon, que faz
uma análise do editorial, poder ser lido
em http://www.cartamaior.com.br/?/
Editorial/O-jornalismo-abutre/31263.

Sobre a gestão da
Funcef
Em matéria publicada em seu
sítio na Internet, a Contraf-CUT repudia
o que qualifica de campanha de
difamação contra a Fundação dos
Economiários Federais (Funcef). “A
Contraf-CUT discorda do conteúdo da
reportagem publicada na edição 2.324
da revista IstoÉ sobre a gestão da
Funcef. O veículo de comunicação
não ouviu todas as pessoas citadas
na matéria para apurar as
informações, desprezando o que
ensina o velho e o bom jornalismo”,
diz a matéria. Segundo a Contraf, “a
Funcef não é uma ilha” e a maioria das
entidades fechadas de previdência
complementar teve problemas
“devido à conjuntura econômica
mundial”. A Contraf disponibiliza ainda
uma longa nota de esclarecimento da
Funcef.
A íntegra da matéria da Contraf
e a nota da Funcef podem ser lidas na
página do SEEB-PF na Internet.
SINDICATO

Convênios garantem
benefícios
O Sindicato dos Bancários de
Passo Fundo e Região mantém
convênios com fisioterapeutas,
dentistas e faculdades, além de outros
profissionais e instituições, que
garantem benefícios às bancárias e
bancários associados da entidade e a
seus dependentes. Na página do
SEEB-Passo Fundo na Internet,
www.bancariospassofundo.org.br,
seção Convênios, você pode conferir
a relação completa dos conveniados.
PIADINHA
O cara chega no médico e diz:
— Doutor, doutor... eu estava jogando
bola, aí a minha perna foi confundida!
— Não seria contundida meu jovem?
— Não doutor, confundida mesmo.
Chutaram a minha perna, ao invés de
chutar a bola!

