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TERCEIRIZAÇÃO - I

TERCEIRIZAÇÃO - II

Câmara dos Deputados abre espaço Trabalhadores devem
ao extermínio dos direitos trabalhistas ampliar a mobilização
A quarta-feira, 08 de abril de
2015, poderá ficar na história como
uma data por demais amarga para os
trabalhadores brasileiros. É que
nesse dia, ao iniciar a aprovação do
PL 4330, a Câmara dos Deputados
abriu espaço para o extermínio dos
direitos dos trabalhadores. Direitos,
é preciso frisar, que só foram
conquistados com muita luta da

classe trabalhadora brasileira.
Se, definitivamente, o PL 4330
acabar se transformando em lei
conforme o desejado pelo grande
empresariado, as atividades-fim das
empresas também poderão ser
terceirizadas, o que hoje é ilegal. O
resultado disso será o corte e a
precarização de direitos dos
trabalhadores.

AGRICULTURA - I

Mesmo com transgênicos, explode o
consumo de agrotóxicos no Brasil
No dia 24-03, foi realizada, no
auditório da Faculdade de Arquitetura
da Universidade Federal do Rio
Grande do Sul (UFRGS), o painel “10
anos da Lei de Biossegurança e os
Transgênicos no Brasil”. Como de
costume, os órgãos da mídia
hegemônica ignoraram um evento de
grande interesse para o povo
brasileiro. Por isso, fomos buscar
nos meios alternativos alguma
informação sobre o painel. Matéria
escrita pelo jornalista Marco Aurélio
Weissheimer inicia assim a cobertura
sobre o painel:
‘Quando iniciou o debate
sobre a utilização de Organismos
Geneticamente Modificados (OGMs)
na agricultura, uma das principais

promessas feitas por seus
defensores era que o cultivo de
transgênicos, entre outros benefícios,
traria uma diminuição do uso de
agrotóxicos (...). Passadas cerca de
duas décadas, o que se viu no Brasil
foi exatamente o contrário. A
crescente liberação do plantio de
variedades transgênicas de soja,
milho e outros cultivos trouxe não
uma diminuição, mas um aumento da
utilização de agrotóxicos.”
O gráfico abaixo mostra como
explodiu o consumo de agrotóxicos no
Brasil, mesmo com os transgênicos.
Para ler a íntegra do artigo
escrito por Weissheimer, acesse o blog
https://rsurgente.wordpress.com/,
data de 25-03-2015.

Os trabalhadores perdemos
uma batalha importante na luta contra
o nocivo PL 4330. Mas, a luta tem que
continuar e ser fortalecida. Se a
mobilização do movimento sindical
feita em 2013 teve sucesso e conseguiu
suspender a tramitação do PL na
Câmara e a que fizemos neste ano foi
derrotada, é hora de ampliarmos a
mobilização. É hora de o conjunto dos
trabalhadores mostrar a sua força e
participar ativamente das atividades de
pressão sobre o Congresso Nacional
que serão propostas pelas centrais
sindicais e os movimentos sociais.
Neste sentido, a CUT está
chamando seus sindicatos filiados a
realizarem, no dia 15 de abril, um Dia
de Paralisação Nacional em todos os
locais de trabalho em que for possível.

AGRICULTURA - II

A Feira Ecológica é
realizada aos sábados
O gráfico que expomos ao lado
e abaixo mostra o quanto a agricultura
atual, que dizem moderna, vem
expondo a saúde da população a riscos
cada vez maiores. Por isso, voltamos
a insistir: precisamos buscar uma
alternativa para escapar a esses sérios
riscos. E essa alternativa está a nosso
alcance: é a agricultura ecológica.
Aos sábados, das 6h às 12h,
na Praça da Mãe, é realizada, já há
mais de 16 anos, a Feira Ecológica. Ali
são encontrados alimentos produzidos
sem venenos e mais saborosos. Zele
por tua saúde e prestigie os pequenos
agricultores ecológicos.
Cartão magnético - agora bancárias
e bancários podem adquirir alimentos
de qualidade na Feira Ecológica
utilizando seu cartão magnético.
PIADINHA
- Joãozinho, me diga sinceramente,
você ora antes de cada refeição?
- Não professora, não preciso... A
minha mãe é uma boa cozinheira.

