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Reunião sobre critérios para promoção Novos critérios serão
aplicados em 2016
por mérito terminou com avanços
Na terça-feira, 17, aconteceu
uma reunião da Comissão Paritária do
Plano de Cargos e Salários (PCS). A
reunião trouxe avanços nos critérios
para a promoção por mérito para o
ano-base 2015. Além de assegurada
a não vinculação ao cumprimento de
metas, os trabalhadores garantiram a
conquista de um delta a cada 40
pontos. O critério anterior previa um

mínimo de 50 pontos para tanto.
Para Genésio Cardoso,
integrante da comissão, "Afastar a
intenção da direção da CEF de incluir
os resultados do AV Caixa, programa
baseado no cumprimento de metas,
como um dos parâmetros para a
evolução dos empregados no PCS,
foi sem dúvida a nossa principal
conquista".

AGRICULTURA

Vinte anos de OGMs e o consumo de
agrotóxicos só fez aumentar
O cultivo de Organismos
Geneticamente Modificados (OGMs),
mais
conhecidos
como
transgênicos, possibilitará a redução
do uso de pesticidas e herbicidas.
Assim garantia a Monsanto, líder
mundial na produção de sementes
transgênicas, quando do primeiro
grande impulso dado à produção de
OGMs na década de 1990.
Pois, estamos completando
20 anos de produção de alimentos
com esse tipo de semente e o
resultado é bem diferente. Nos
Estados Unidos, no Brasil e na

Argentina, países que são grandes
produtores de soja transgênica houve
um crescimento enorme do uso de
agrotóxicos, sendo o glifosato um
dos mais utilizados.
Como a mídia hegemônica
nada divulga, fica convencionado que
este aumento desmesurado do
consumo de agrotóxicos não existe,
é coisa da cabeça de ambientalistas
fanáticos. A prioridade dessa mídia
é garantir o seu próprio lucro e os
lucros dos seus anunciantes. A
saúde e qualidade de vida do povo
ficam para depois. Se possível.

SAÚDE

Cientistas identificam relação direta
entre o uso de glifosato e 25 doenças
No artigo, Roundup da
Monsanto: o suficiente para deixá-lo
doente, Alexis Baden-Mayer, diretora
política do Organic Consumers Fund
(Fundo de Consumidores Orgânicos),
informa que o glifosato, herbicida da
Monsanto vendido sob o nome
comercial Roundup, provoca várias
doenças:
“Nos quase 20 anos de intensa
exposição,
os
cientistas
documentaram as consequências para
a saúde, do Roundup e do glifosato na
nossa comida, na água que bebemos,

no ar que respiramos e nos lugares em
que nossas crianças brincam.”
São nada menos de 25
doenças
que
cientistas
já
comprovaram terem relação direta
com o uso de glifosato. Entre elas
estão: TDHA-Transtorno do Déficit de
Atenção e Hiperatividade, Alzheimer,
Autismo, câncer cerebral nas crianças,
câncer de mama, Parkinson.
O artigo de Alexis Baden-Mayer
pode
ser
lido
no
sítio
www.cartamaior.com.br, seção meio
ambiente, data de 17/02/2015.

A CEF deve enviar aos
sindicatos o documento que contém
os pontos acordados da nova
sistemática para a promoção por
mérito que vai ser aplicada em 2016.
A intenção é homologá-la já na reunião
de negociação que acontecerá no final
do mês, dia 31.
Na página do SEEB-PF na
Internet você encontra matéria completa
sobre a reunião ocorrida na terça-feira.

ALIMENTAÇÃO

A Feira Ecológica é
realizada aos sábados
Como vemos nas matérias ao
lado, a agricultura dita moderna usa
cada vez mais agrotóxicos e esses
venenos trazem sérios problemas a
nossa saúde. Portanto, enquanto não
conseguimos mudar esse modelo
agrícola altamente deletério, é
recomendável que procuremos uma
alternativa. É recomendável que
procuremos alimentos saudáveis,
produzidos sem os venenos que
trazem impactos altamente negativos
a nossa qualidade de vida.
E a alternativa existe. A Feira
Ecológica é realizada todos os
sábados, das 6h às 12h, junto à Praça
da Mãe, na Avenida Brasil.
Cartão magnético - desde o sábado
passado, os feirantes estão
disponibilizando aos frequentadores
da feira a compra dos produtos
mediante o uso de cartão magnético.
A iniciativa é experimental e, por
enquanto, ainda não está sendo
aceito o Banricompras.
Contudo, com ou sem cartão,
apareça lá e verifique a qualidade
superior dos produtos que os
agricultores ecológicos ofertam.
PIADINHA
Uma mãe pergunta à outra:
— Seu filho é mudo?
E ela responde, sem pestanejar:
— Não sei, ele nunca me disse nada.

