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CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - I

Luta por mais contratações será
intensificada em todo o país

Dia Nacional de Luta por Contratação Urgente será realizado em 06/08
A Comissão Executiva dos
Empregados da Caixa Econômica
Federal (CEE-CEF) definiu, para o dia
6 de agosto, a realização do Dia
Nacional de Luta por Contratação
Urgente. Nesse dia, serão realizadas

manifestações nas mais de quatro
mil agências da Caixa em todo o país
e também nas redes sociais. A
proposta da CEE inspira-se na
campanha Caixa 100% pública que foi
vitoriosa.

GRÉCIA

Negociação da dívida grega contém
um grande conjunto de ilegalidades

Neste C&N, tornamos a
abordar a questão da dívida da Grécia.
Para isso, nos valemos do artigo
Tragédia grega esconde segredo de
bancos privados. Nele, a auditora
aposentada da Receita Federal, Maria
Lúcia Fatorelli, conta como a Troika
(Banco Central Europeu-BCE, a
Comissão Europeia-CE e o Fundo
Monetário Internacional-FMI) agiu contra
os interesses e direitos do povo grego.
Na verdade, as medidas impostas aos
gregos pela Troika tinham o objetivo de
salvar os bancos privados e são,
muitas delas, ilegais. Eis algumas:
“Uma das medidas adotadas
para acelerar a troca de ativos de
bancos privados e acomodar a crise
bancária foi o programa SMP, mediante
o qual o Banco Central Europeu (BCE)
passou a efetuar compras diretas de

títulos públicos e privados, tanto no
mercado primário como secundário.
A operação relativa a títulos públicos
é ilegal, pois fere frontalmente o Artigo
123 do Tratado da União Europeia.”
Esta troca de ativos, que
passou a ser feita através de uma
companhia privada chamada
Facilidade para a Estabilidade
Financeira Europeia (EFSF), “por meio
de simples transferência, sem o
devido pagamento e a operação de
compra/venda seria ilegal frente às
normas contábeis.”
Maria Lúcia conta o porquê de
tal empresa ter sido localizada em
Luxemburgo: “A localização da
companhia EFSF em Luxemburgo
visou, principalmente, escapar da
aplicação das leis do Direito
Internacional”.

DE OLHO NA MÍDIA

As ilegalidades cometidas pela Troika
não foram noticiadas, por quê?

Os órgãos da mídia
hegemônica são contumazes em
divulgar casos de corrupção.
Principalmente, os apurados na
Operação Lava-Jato. Assim, é
inevitável a pergunta. Por que motivo
tal mídia se recusa a noticiar as
gritantes ilegalidades - sinais nítidos
de grossa corrupção - contidas na
operação de salvamento, suposto, da
Grécia, apontadas pela auditora

brasileira Maria Lúcia Fatorelli?
Como a mídia hegemônica se
recusa a divulgá-las, fomos buscar as
informações na imprensa alternativa
para repassá-las a nossos leitores e
leitoras. Não deixes de ler o artigo de
Maria Lúcia Fatorelli. Para tanto,
acesse
o
sítio
w w w. a u d i t o r i a c i d a d a . o r g . b r ,
sessão conteúdo-artigos, estudos e
entrevistas

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - II

Quadro de pessoal
foi reduzido

No dia 30 de junho, a CEF
informava que seu quadro de pessoal
conta com 97.975 funcionários. Um
número bem abaixo dos 101 mil
atingidos no ano passado. Contribuiu
decisivamente para esta queda, o
último Plano de Apoio à Aposentadoria
(PAA) lançado neste ano. Essa queda
vem agravar um problema que já é
antigo: a falta de funcionários. O
resultado disso é o crescimento da
sobrecarga de trabalho. Por isso, o
funcionalismo tem que agir e partir
para a pressão por mais contratações.
BANRISUL

Encontro Nacional
acontece no dia 18/07
O 23º Encontro Nacional dos
Banrisulenses será realizado no dia 18
de julho em Porto Alegre. Os
participantes vão debater e deliberar
sobre a pauta de reivindicações que
será entregue à diretoria do banco. A
pauta vai ser negociada na mesa
específica com o Banrisul durante a
Campanha Nacional dos Bancários. Às
bancárias e bancários interessados em
participar do encontro, o SEEB-PF vai
disponibilizar transporte e alimentação.
Repetimos. A construção de
uma pauta de reivindicações que
contemple os anseios e interesses de
todos os banrisulenses depende da
participação da cada um. Portanto,
inscreva-se e dedique o sábado, 18,
para a luta por melhores condições de
trabalho e salários e valorização
profissional.
PIADINHA
Um homem cai do cavalo e se
machuca bastante. Colocaram o
coitado em uma maca e o levaram ao
hospital. O médico que o atendeu era
muito gentil e perguntou-lhe:
- Foi a primeira vez que o senhor
andou a cavalo?
- Não, doutor, foi a última!

