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CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - I

CEE cobrou compromissos que a diretoria
havia assumido com o plano de saúde

Na segunda-feira, 18, a
Comissão
Executiva
dos
Empregados da Caixa Econômica
Federal (CEECaixa) esteve reunida
com representantes da diretoria da
empresa. A CEE-Caixa exigiu que a
CEF cumpra dois compromissos que
assumiu. Um deles é a divulgação
ampla, ao conjunto dos funcionários,
das medidas apresentadas para a
utilização do superávit.
O debate sobre a destinação

do superávit do Saúde Caixa já vem
de longe. A CEF havia concordado em
estabelecer o dia 15/12/2014 como
data-limite para que se chegasse a
uma solução final. Porém, o debate
prosseguiu durante o ano de 2015 e,
ainda assim, a CEF se recusou a
inserir no ACT 2015-2016, as
propostas já aprovadas. Neste ACT,
a cláusula foi renovada sem
alterações. Assim, o percentual da
co-participação manteve-se nos 20%.

ESTADOS UNIDOS

Sobre as lágrimas de Barack Obama

É difícil duvidar da sinceridade
de Barack Obama no momento em que
chorou diante de um microfone na
semana passada. Ele demonstrou real
comoção com as mortes de crianças
estadunidenses devido à proliferação de
armas de fogo em seu país. Por isso,
decretou um controle - bastante tímido
e incipiente, é preciso dizer - da venda
de armas.
Porém, quando os EUA
seguem espalhando armas pelo planeta
- o país é o maior vendedor de armas

do mundo -, invadindo países como se
fossem seu quintal e matando crianças
como moscas, a impressão que fica é
outra. A tendência é acreditarmos que
são, sim, lágrimas de crocodilo as
derramadas por Obama. Ou seriam as
vidas das crianças afegãs, iraquianas,
líbias, sírias, iemenitas, etc, que
valeriam bem menos que as das
crianças estadunidenses?
Na charge abaixo, o cartunista
brasileiro, Carlos Latuff, questiona:
“Quais destas lágrimas são reais?”

http://operamundi.uol.com.br/conteudo/opiniao/42880/

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - II

Retomada do AAO
segue sem proposta

Outro compromisso que a
diretoria da CEF havia assumido com
a CEE-Caixa continua sem
cumprimento diz respeito ao
Adiantamento
Assistencial
Odontológico (AAO), que segue sem
proposta para sua retomada. No
fechamento do ACT 2015-2016, a
CEF concordou em apresentar uma
proposta até o dia 31/12/2015. Não o
fez. O benefício foi suspenso de
maneira unilateral pela Caixa em abril.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - III

O Superávit do
Saúde Caixa

As propostas de utilização já
aprovadas, mas não implementadas
São três as propostas já
aprovadas para a utilização do
superavit do Saúde Caixa:
1 - Redução da co-participação de 20%
para 15%;
2 - Inclusão da remoção por
ambulancia como novo procedimento;
3 - Extensão dos programas de
qualidade de vida aos dependentes e
titulares
aposentados
e
pensionistas.
PIADINHA
Dois malucos andavam em uma rua
deserta, quando veem um pé de
manga e começam a jogar pedras.
Já cansado, José fala para João:
- João, já tem um tempão que
estamos aqui jogando pedras e não
derrubamos nenhuma uma manga.
Vai procurar uma escada.
Depois de um tempo, José chega
com uma escada.
- Está aqui a escada João.
- Agora suba para ver se tem alguma
madura, José.
José subiu e lá de cima do pé de
manga fala para João:
- Essa aqui está madura.
- É mesmo, então desce pra gente
poder jogar pedra.

