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PRIVATIZAÇÃO - I

PLS 555: seguem as tentativas de
entrega do patrimônio público

Um Projeto de Lei [PLS 555/
2015] apresentado no Senado Federal
no início do ano, contém mais um
violento ataque à Classe Trabalhadora.
O PLS tramita em regime de urgência
e, embora a lama existente na casa,
pode ser aprovado a qualquer
momento, sem qualquer debate com
a sociedade.
O projeto prevê a abertura do
capital de todas as empresas públicas
e mexe em seus estatutos. Exemplo:

na eleição para os Conselhos
Administrativos dessas empresas,
seria vetada a participação dos
representantes do mundo do trabalho.
Se aprovado, no caso dos bancários,
o projeto autoriza a privatização da
Caixa Econômica Federal. Vale
lembrar que o governo federal
tencionava, no início deste ano, vender
ações da CEF. Foi a mobilização do
conjunto dos funcionários [as] da CEF
que forçou o recuo do governo.

ORIENTE MÉDIO - I

Sobre a derrubada do avião russo
pela força aérea turca

Turquia violou o espaço aéreo grego 1223 vezes somente neste ano
O fato acirra ainda mais os indignação na Grécia. É que, somente
ânimos entre as grandes potências até outubro deste ano, o espaço aéreo
militares e pode levar o mundo a uma grego foi violado nada menos que
guerra de destruição total. Por essa 1223 vezes pela aviação de guerra
grave consequência, não poderíamos turca. As violações da Turquia se
ficar alheios à derrubada do avião russo deram também por mar. De janeiro a
pelas forças turcas na zona de julho, os navios de guerra turcos
invadiram 175 vezes as águas gregas.
fronteira da Turquia com a Síria.
A matéria foi publicada no
Invasão do espaço aéreo.
Hora
do
Povo
Esta foi a alegação do governo da Jornal
Turquia para ordenar o abate do avião. (www.horadopovo.com.br) nº 3401, de
A justificativa do governo turco causou 27-11 a 1º-12-2015.
ORIENTE MÉDIO - II

A geopolítica por detrás da derrubada
do avião russo pela Turquia

Ao que parece, o ataque ao
avião russo perpetrado pela Turquia
é mais um lance da geopolítica do
governo dos Estados Unidos que tem
o objetivo de conter e isolar a Rússia.
A Turquia é membro da Otan e,
conforme afirma em artigo o geógrafo
e cientista político italiano, Manlio
Dinucci, “são sempre os militares dos
EUA que ocupam os postos-chaves
no seio da Otan: o Comandante
Supremo das forças aliadas na
Europa é sempre um general ou um
almirante designado pelo presidente

dos EUA”. Dinucci afirma ainda que
o incidente que causou “a
subsequente ruptura entre Moscou e
Ankara”, aconteceu, “não por acaso,
justo nas vésperas do acordo sobre
o gasoduto que levaria o gás russo
até o Bósforo”.
Para ler a íntegra do artigo de
Manlio Dinucci, acesse http://
www.voltairenet.org/
article189440.html. Nos próximos
números do C&N tornaremos a
abordar o assunto da derrrubada do
avião russo pelas forças turcas.

PRIVATIZAÇÃO - II

Mobilização contra o
PLS 555 é crucial

O movimento sindical no seu
conjunto está tentando barrar a
aprovação do nefasto PLS 555/2015.
Defendemos que o mesmo seja
arquivado definitivamente. Caso venha
a ser aprovado, vamos cobrar o veto
da Presidenta Dilma. As principais
Centrais Sindicais [CUT, CSPConlutas, CTB] organizaram, em
conjunto com seus respectivos
sindicatos, no último dia 12/11, um ato
em Brasilia contra o PLS 555/2015.
É crucial que estejamos
atentos e mobilizados para barrarmos
mais este ataque orquestrado pelo
Senado
Federal
contra
os
trabalhadores. A credibilidade daquela
casa
decaiu
ainda
mais,
principalmente
depois
dos
acontecimentos dos últimos dias.
BANRISUL

SEEB-PF tem reunião
na Câmara hoje

Diretoria do sindicato vai buscar
apoio às emendas 204 e 308/2015
A diretoria do SEEB-Passo
Fundo e Região tem reunião marcada
para hoje à tarde na Câmara dos
Vereadores. No gabinete do vereador
Isamar Oliveira (PT), os diretores da
entidade vão discutir o apoio daquela
casa às emendas aos projetos de lei
204 e 308/2015. Os projetos criam as
subsidiárias Banrisul Cartões e Banrisul
Seguros. As emendas estabelecem
que qualquer transação que venha a ser
feita com as subsidiárias possa ser
realizada somente após consulta
(plebiscito) ao povo gaúcho.
PIADINHA
A mulher chega para o marido e diz:
- Amor, temos que avisar ao nosso
filho para não se casar com aquela
bruxa que ele namora!!
O marido responde:
- Não vou dizer nada, quando foi minha
vez ninguém avisou!!!

