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CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - I

Contraf chama Dia Nacional de Luta para
12 de janeiro, aniversário da CEF

Na quinta-feira, 12, será
comemorado mais um aniversário de
fundação da Caixa Econômica Federal.
E a Contraf-CUT está convocando
bancárias e bancários para a
realização, nessa data, de um Dia
Nacional de Luta contra a
reestruturação que a imprensa já andou
anunciando.
A diretoria da CEF teria a
intenção de cortar 10 mil trabalhadores,
em torno de 10% de seu quadro atual
de funcionários, e fechar agências. Ou

seja, em uma conjuntura em que já
faltam funcionários para dar conta das
tarefas nas agências, principalmente,
e de desemprego já bastante alto no
país, a Caixa quer reduzir postos de
trabalho. Outra medida anunciada,
muito esperada pelos bancos privados,
é a eliminação da exclusividade da CEF
na administração do FGTS.
O Dia de Luta deverá chamar
a atenção dos funcionários da Caixa e
do povo brasileiro para a necessidade
de mantê-la 100% pública.

PRIVATIZAÇÂO - I

Governo de Michel Temer deu presente de
Natal à petrolífera francesa Total

No Natal de 2016, o governo do
golpista Michel Temer deu um presente
à petrolífera francesa Total. Duas áreas
do Pré-Sal foram entregues a ela por
US$ 2,2 bilhões.
As áreas
compreendem 35% e 22,55%, dos
enormes campos de Lapa e de Iara,
respectivamente.
Conforme o jornalista Fernando
Brito, “em um ano, dos 30 anos que
dura, em média, um poço de petróleo”,
Lapa vai gerar uma renda de US$ 2
bilhões. Ademais, “se Lapa duplicar
apenas e não triplicar, como é esperado,
a extração, dá algo acima de US$ 100
bilhões a sua vida produtiva”. Indignado

com tanto entreguismo, Brito
desabafou: “A Total não vai procurar
petróleo, perfurar poços, gastar
verificando e dimensionando reservas.
Vem para colocar o canudinho e chupar
o petróleo”. E concluiu: “Nosso país,
nosso futuro, nossa independência
econômica não estão sendo vendidos,
estão sendo dados”.
Temer já havia doado o campo
de Carcará [veja no C&N nº 3197].
Para ler a íntegra do texto de
Fernando Brito, acesse http://
www.tijolaco.com.br/blog/petrobrascomecou-operar-ontem-campo-dopre-sal-e-hoje-ja-o-vendeu/.

PRIVATIZAÇÃO - II

A imprensa francesa confirmou que o
negócio foi muito vantajoso para a Total

Sobre o negócio fechado pela
da Total com a Petrobas, o jornal
francês de economia, Les Echoes,
publicou: “Esses campos guardam
reservas gigantescas de petróleo e o
valor pago foi interessante”. Já a Rádio
France Internationale, emissora
pública francesa, informou que “a Total
pagou pouco em relação ao que vai
lucrar extraindo o petróleo brasileiro”.
O diretor da Federação Única

dos Petroleiros (FUP), João Antônio de
Moraes, observou que “a imprensa
francesa [está] assumindo que a
França está levando grande vantagem
em cima do Brasil ao se apossar de
nossas reservas de petróleo a um
preço muito aquém do mercado
internacional”.
Para ler mais, acesse o sítio
www.viomundo.com.br,
seção
Denúncias, data de 27/12/2016.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - II

Sobre a contratação
dos concursados

Luta
pela
retomada
das
convocações terá que se intensificar
Especula-se que um PAA ou
PDV é uma das medidas da
reestruturação que a diretoria da CEF
implementaria. Dez mil funcionários
deixariam a empresa. Diante disso, a
Fenae e o movimento sindical já alertam
para a necessidade de intensificar a luta
pela retomada das contratações dos
concursados. São nada menos de 30
mil aprovados no concurso de 2014 que
estão à espera do chamado para
trabalharem na Caixa.
DE OLHO NA MÍDIA

Entreguismo de
Temer não é notícia

Perdoem-nos pela insistência,
mas não podemos silenciar. Diante
de tanta parcialidade, para dizer o
menos, dos órgãos da mídia
hegemônica, temos que denunciar.
Com as privatizações, na década de
1990, Fernando Henrique Cardoso
doou grande parte do patrimônio
pertencente ao povo brasileiro. A mídia
hegemônica emudeceu. Não se via
nem ouvia a mais mínima crítica à
entrega das riquezas do país. Hoje, a
coisa se repete. Michel Temer está a
fazer o mesmo que FHC e a grande
mídia faz que não vê as negociatas.
Nos últimos dez ou onze anos,
assistimos a uma enxurrada de
denúncias de corrupção e vimos
comentaristas furibundos, indignados
com ela. Agora, como num passe de
mágica, eles se calaram. E não foi
porque a corrupção acabou. Qual
seria o motivo?
PIADINHA
Em uma feira de carros usados, um
comprador chega até o vendedor e
pergunta:
- Aceita cheque?
E o vendedor responde:
- Não sendo meu, eu aceito!

