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CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - I

Na retomada das negociações, persistiu a
intransigência da diretoria da CEF

Na quinta-feira, 28, foi
realizada a primeira reunião de
negociação do ano com a Caixa
Econômica Federal.
E nesta
retomada, a diretoria da CEF não
mudou sua postura de intransigência
já apresentada em reuniões
anteriores, mantendo sua disposição
de não cumprir cláusulas dos últimos
dois acordos coletivos por ela mesmo
firmados.

Quanto à contratação de
novos funcionários, a CEF optou pelo
caminho inverso. Ao invés de
providenciar a necessária ampliação
do quadro de funcionários, com a
convocação dos concursados que já
estão esperando a chamada há muito
tempo, anunciou um novo Plano de
Apoio à Aposentadoria (PAA). Com
início em 1º de fevereiro, o objetivo do
PAA é descartar 1.500 funcionários.

TERRORISMO

Combate da Otan ao ISIS é uma farsa, diz o
historiador canadense Michael Carley

No C&N de hoje, estamos
finalizando a abordagem do artigo “Há,
todavia, um piloto em Washington?”
escrito pelo historiador canadense
Michael Jabara Carley. No artigo, Carley
afirma ainda que os ataques da Otan
ao ISIS não passam de uma farsa:
“A força aérea estadunidense
adverte aos condutores dos
caminhões-tanque dos jihadistas antes
de bombardeá-los ou simplesmente se
nega a bombardear esses veículos que transportam petróleo roubado pelo
EI - alegando que trata-se propriedade
privada”.
E, baseando-se no histórico

dos ataques militares e guerras de que
participaram as forças dos EUA, o
professor faz uma pergunta mordaz:
“Quando vimos, desde a Segunda
Guerra Mundial, os Estados Unidos
vacilarem em bombardear alvos civis?”
E Michael Carley também
explica o motivo pelo qual Obama quer,
“antes de falar em eleições”, alijar
Bashar Al Assad do poder
imediatamente: “’é porque, quase com
segurança, Assad as ganharia”.
Vale a pena ler a íntegra do
artigo do professor canadense. Para
tanto, acesse http://www.voltairenet.org/
article190027.html.

DE OLHO NA MÍDIA

O que não te contam sobre a atuação
do ISIS na Síria e no Iraque

Os órgãos da mídia
hegemônica pouco divulgam ou
escondem, deliberadamente, muitos
fatos. Por isso, oferecemos algumas
fontes alternativas para você
pesquisar. Alguns links na Internet
para que você comprove as
afirmações do professor canadense
Michael Jabara Carley.
Para ver como um helicóptero
dos EUA escolta um enorme comboio
de camionetas do ISIS, acesse http://
www.voltairenet.org/

article189276.html. São, segundo a
fonte, cerca de 200 Toyotas Hilux
equipadas com armamento pesado.
Sobre o atendimento médico
prestado pelo governo de Israel a cerca
de 500 terroristas, acesse o link http://
www.voltairenet.org/article189519.html.
Sobre o tráfico de petróleo que o ISIS
tem praticado já há muito tempo sem
que a mídia divulgue ou que a Otan
intervenha para coibi-lo, acesse https:/
/actualidad.rt.com/economia/192641ganar-turquia-petroleo-estado-islamico.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - II

Sem avanços para o
Saúde Caixa

Destinação do superávit do plano
de saúde segue pendente
Na reunião da quinta-feira, a
Comissão Executiva dos Empregados
da Caixa Econômica Federal (CEECaixa) cobrou o cumprimento da
cláusula 42 do ACT 2014/2015. Essa
cláusula versa sobre a destinação do
superávit do Saúde Caixa.
Três
propostas
foram
apresentadas em mesa de negociação
ainda em maio do ano passado:
redução de 20% para 15% na
coparticipação; inclusão da remoção
por ambulância no rol de serviços;
extensão de programas de qualidade
de vida aos dependentes e titulares
aposentados e pensionistas.
A diretoria da CEF alegou que
essas propostas foram rejeitadas pelo
Conselho Diretor. Propôs, então, que
uma nova alternativa seja discutida no
GT-Saúde Caixa. A CEE-Caixa rejeitou.
Na página do SEEB-Passo
Fundo na Internet, pode ser lida matéria
completa sobre a negociação do dia 28.
ITAÚ

Banco negou a
antecipação da PLR

O Itaú negou a antecipação do
pagamento da segunda parcela da PLR
a seus fucionários. No dia 28/02, a
Contraf-CUT enviou correspondência a
vários bancos solicitando a antecipação
desta parcela. O pedido se deveu ao
acúmulo de despesas (tributos e outros
gastos) a cargo da categoria que
normalmente ocorre no mês de janeiro.
PIADINHA
O Joãozinho pergunta:
- Mamãe, mamãe...por que o papai
não tem cabelo?
- Porque ele trabalha muito, é cheio
de preocupações e muito inteligente.
- Ah é? E por que é que você tem
tanto cabelo?
- Cala a boca guri!

