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FUTEBOL

Na Copa do Mundo, os povos convivem
em clima de paz e confraternização
Já são dezoito dias de jogos na
Copa do Mundo da África do Sul. Se
a qualidade do futebol apresentado
pelas seleções até o momento não
chega a empolgar, há algo nesta
Copa que permite à humanidade olhar
o futuro com um pouco mais de
otimismo: o clima de paz e
confraternização que reina entre os

torcedores.
Oriundos de diversos países,
de variadas raças e culturas, a
prestigiarem suas equipes, eles
convivem
amistosamente,
mostrando que é possível, sim,
imaginarmos, e vermos concretizarse, um mundo onde todos os povos
vivam fraternalmente.

GUERRA - I

Na Casa Branca, Obama propõe mais
violência, mortes e destruição

Se por um lado a Copa do Mundo nos faz um pouco mais otimistas
quanto à possibilidade de conquistarmos a paz entre os povos, não é o
mesmo que vemos no centro do poder no mundo, a Casa Branca. A julgar pelas notícias, pouco ou nada
divulgadas - diga-se -, o governo do
presidente Barack Obama está propondo mais violência, mortes e destruição. Desde o dia 20 de junho, navios de guerra, porta-aviões e submarinos nucleares das forças armadas
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dos Estados Unidos e de Israel, estão deslocando-se para a costa do
Irã, no Golfo Pérsico. O governo de
Israel
também
deslocou,
secretamente, para o Azerbaijão,
país vizinho do Irã, ao norte, dezenas de aviões de combate.
Ao que parece, a estratégia, de
muito conhecida, é a provocação. O
objetivo, gerar uma reação do governo do Irã e, assim, ter uma justificativa para iniciar mais uma invasão a
outro país.

GUERRA - II

Um libelo contra o militarismo

“Trabalhadores pobres desse país são enviados para matar trabalhadores
pobres de outros países, a fim de tornar os ricos mais ricos.”
Os poderosos do mundo estão isto lhes é rentável, as companhias
prontos para iniciar mais uma guerra de seguro que nos negam
pouco se importando com o rastro de assistência médica quando isto lhes
horror que as guerras deixam. Por é rentável, os bancos que tomam
isso, é bom darmos uma olhada no nossas casas quando isto lhes é
depoimento de Myke Preysner, soldado rentável. Nossos inimigos não estão
estadunidense, veterano da invasão do a centenas de milhas de distância.
Iraque. O depoimento é um verdadeiro Eles estão aqui, diante de nós”.
“Trabalhadores pobres desse
libelo contra o militarismo e o belicismo
e mostra quem ganha com as guerras: país são enviados para matar
“Nosso verdadeiro inimigo não é trabalhadores pobres de outros
aquele que vive em terras longínquas, países, a fim de tornar os ricos mais
cujo nome e política não entendemos. ricos.”
No próximo C&N, traremos
O verdadeiro inimigo é o sistema que
faz guerra quando é rentável, os mais alguns trechos do depoimento
empresários que nos demitem quando de Myke Preysner.
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CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - I

O PCC em debate

Nesta quarta-feira, a CEE (Comissão Executiva dos Empregados)
da Caixa Econômica Federal terá reunião de negociação com a diretoria da
empresa. A pauta terá, como ponto
principal, o PCC (Plano de Cargos
Comissionados) ou PFG (Plano de
Funções Gratificadas), como é denominado pela diretoria da CEF. Outros
assuntos que fazem parte da pauta são:
- definição dos critérios para as promoções por merecimento no PCS
(Plano de Cargos e Salários).
- respeito à jornada de trabalho de seis
horas.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - II

Sobre o Dia Nacional de
Luta realizado ontem
No dia de ontem, funcionários da
Caixa Econômica Federal de todo o país
realizaram um Dia Nacional de Luta
pela
isonomia
e
contra
a
reestruturação. Nas seguintes cidades,
os trabalhadores fizeram paralisações:
- Em Brasília, a agência Capital da Matriz I abriu as portas só às 12 horas.
- No Rio de Janeiro, a paralisação ocorreu no prédio da Barroso.
- Em Recife, a agência Cais do Apolo
abriu somente às 11 horas, a Gimat, a
Gilic e a Gerência de Serviços Sociais
paralisaram das 13 às 15 horas e a
Gifug, das 15 às 16 horas.
- Em São Vicente (SP), a agência
Martim Afonso de Souza ficou fechada
durante todo o dia.
Em Passo Fundo, a diretoria do
Sindicato distribuiu aos funcionários um
manifesto que destaca a importância
da luta pela isonomia e a necessidade
de exigir que a diretoria da CEF respeite e valorize seus trabalhadores.
PIADINHA
Uma cobra, num momento de confidências, diz à outra:
-Será que eu sou muito venenosa?
- Não tenho certeza, mas acho que sim.
Por que?
Por que eu acabei de morder a língua!

