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MOVIMENTO SINDICAL

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - I

Posse da nova diretoria da Fetrafi-RS
acontece no dia 19 de abril
A posse da nova diretoria da
Fetrafi-RS, eleita no 12º Congresso
da entidade, realizado no mês de
março, acontece no dia 19 de abril.

Os colegas eleitos vão comandar a
maior instância do movimento sindical
bancário do Rio Grande do Sul pelos
próximos três anos.

ARGENTINA - I

A visita e o cinismo do presidente dos EUA
Obama pediu desculpas pelo apoio a uma ditadura explícita enquanto
levava apoio irrestrito a uma ditadura dissimulada
Recentemente, o presidente dos campanha de repressão, prisões,
Estados Unidos, Barack Obama torturas, assassinatos e sumiços
realizou uma visita à Argentina. O dia levada a cabo para aterrorizar o povo
em que Obama se despediu, 24 de argentino. Seu objetivo: fazer o povo
março, marcava a passagem dos 40 vizinho desistir da resistência à
anos do início da última ditadura explícita destruição neoliberal da Argentina. Na
que vigiu no país vizinho. Obama verdade, essa campanha foi
aproveitou e fez um pedido de empreendida pela ditadura em perfeita
desculpas pelo apoio de seu país a consonância com a estratégia dos
essa ditadura. “Fomos lentos em governos dos EUA.
denunciar as violações aos direitos
Isto mostra que as desculpas de
humanos na Argentina”, afirmou ele.
Obama não passam de cinismo em
Lentidão? Cerca de 30.000 elevado grau. E esse cinismo se
argentinos foram assassinados ou reforça ainda mais quando sabemos
“sumidos” pela ditadura civil-militar. que Obama foi levar seu apoio
Membros de partidos de esquerda, irrestrito à ditadura dissimulada
dirigentes sindicais e militantes sociais implantada agora por Maurício Macri.
em sua esmagadora maioria. Uma Veja na matéria abaixo.
ARGENTINA - II

Macri retribui o apoio dos EUA a sua eleição
Ao visitar a Argentina, Barack
Obama foi levar o apoio do governo dos
EUA a Maurício Macri. Para se eleger
presidente, Macri contou com
financiamento vindo dos Estados
Unidos. Nunca se viu tamanho
marketing e tanto dinheiro investido em
uma campanha eleitoral na Argentina.
O objetivo estratégico do governo
Obama era expelir o kirchnerismo do
poder. Não pelos erros cometidos por
Nestor e Cristina, mas pelos seus
acertos. A linha mais autônoma e
independente que adotaram, como, por
exemplo,
quando
bancaram,
soberanamente e em benefício do povo
argentino, o pagamento de apenas
35% do montante da dívida externa do
país, era insuportável aos EUA.

Para retribuir o apoio irrestrito dos
Estados Unidos a sua eleição e
reconduzir seu país à subordinação
total ao império estadunidense, Macri
implantou uma ditadura dissimulada:
atacou a Lei de Medios, inspirada em
leis existentes em países de primeiro
mundo, que foi aprovada pelo
Congresso Nacional argentino; passou
a proibir protestos públicos e mandou
prender a militante social Milagro Sala.
O crime de Milagro: protestar contra o
autoritarismo do governo Macri.
Na condução da Economia,
coerente com o ideário neoliberal, Macri
já aplicou tarifaços com aumentos de
até 600% na energia elétrica, no gás e
em outros serviços e demitiu milhares
de funcionários públicos.

Reestruturação ataca
até gestantes
Matéria publicada no sítio do
SEEB-São Paulo, Osasco e Região,
mostra que nem mesmo as gestantes
escapam da “reestruturação sem
critérios” implantada pela diretoria da
Caixa Econômica Federal. "Por conta
da ausência de diálogo com os
empregados, há uma completa falta de
critério nas mudanças que a direção da
Caixa está impondo atabalhoadamente.
Assim, já recebemos denúncias
inclusive de descomissionamento de
gestantes, o que, além de ser um
absurdo por si só, fere normas
internacionais de boa governança com
os trabalhadores", afirmou Dionísio
Reis, diretor executivo do Sindicato e
integrante da CEE-Caixa.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - II

Influência de
Jair Bolsonaro?
O SEEB-SP se questiona se o
pensamento do Deputado Federal, Jair
Bolsonaro, não estaria influenciando a
diretoria da CEF. Bolsonaro justificou
a discriminação salarial entre homens
e mulheres: as mulheres têm que
ganhar menos porque engravidam. "O
Bolsonaro deve ter gostado dessa
medida [da CEF], porque a redução,
inclusive para gestantes, chega a 70%,
80% do salário. Imagina a insegurança
que gera nas trabalhadoras, em um
momento em que elas mais precisam
de calma e confiança no futuro
próximo”, completou Dionísio Reis.
O assunto estará na pauta da
reunião entre a Contraf-CUT/CEE e
a diretoria da CEF que ocorrerá no dia
14 de abril.
PIADINHA
- Mamãe, estes hipopótamos são tão
parecidos com a tia Mercedes, não
são?
- Ô Joãozinho, essas coisas não se
dizem!...
- Ora mamãe, eles não entendem...

