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CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - I

Um calendário de lutas contra o PLS555/2015
A Fenae, centrais sindicais,
sindicatos e outras entidades que
representam os trabalhadores das
empresas estatais vão elaborar um
calendário de lutas contra o PLS555/

2015.
De forma paralela ao
calendário, sindicatos e federações
deverão ampliar seus contatos com
os senadores no trabalho de
convencê-los a rejeitarem o projeto.

BANCO DO BRASIL

Reestruturação na área de suporte e
logística será o tema da reunião de amanhã

Nesta quinta-feira, 07, a
Contraf-CUT e os membros da
Comissão de Empresa dos
Funcionários do Banco do Brasil farão
a primeira reunião do ano de 2016 com
a diretoria do banco. O tema a ser
discutido é a reestruturação na área

de suporte e logística da instituição.
Os dirigentes sindicais tentarão
resguardar os funcionários dos
impactos que trará esta nova
reestruturação, em especial nas
cidades de Belo Horizonte, Curitiba,
Rio de Janeiro e São Paulo.

PREVIÊNCIA SOCIAL

Pesquisa mostra que trabalhadores são contra
mudanças nas regras para aposentadoria
Uma pesquisa, encomendada
pela Central Única dos Trabalhadores
(CUT) ao instituto Vox Populi, mostra
que a grande maioria dos
trabalhadores e trabalhadoras
brasileiros rejeita mudanças nas
regras da Previdência Social. Nada
menos que 88% dos entrevistados
responderam que o governo não deve
alterar regras com o fim de dificultar a
aposentadoria.
Apenas 9%

concordam com as medidas que o
governo vem estudando, que incluem
a ampliação do tempo de contribuição
e a instituição de idade mínima.
O Vox Populi ainda ouviu a
opinião dos brasileiros sobre outros
temas, entre os quais, cortes nos
programas sociais, ajuste fiscal,
impostos sobre salários, lucros,
heranças e grandes fortunas e sobre
a reforma agrária.

REFORMA AGRÁRIA

Maioria dos brasileiros apoia distribuição
de terras a pequenos agricultores

No tocante à reforma agrária,
a pesquisa realizada pelo Vox Populi
apresentou um resultado que pode ser
considerado surpreendente. É
surpreentende porque os órgãos da
mídia hegemônica são contumazes
em produzir reportagens em desabono
e com críticas durísismas à reforma
agrária. De outra parte, reportagens
que mostrem que o êxito dos
assentamentos já feitos é muitíssimo
maior do que o fracasso, praticamente
não são vistas nessa mídia.

Ao serem confrontados com a
questão "fazer uma ampla reforma
agrária, com distribuição de terras para
agricultores de baixa renda, ajudaria o
país ou prejudicaria o país”, 76% dos
entrevistados responderam que
ajudaria e 9% discordaram. Os
restantes 11% afirmaram que não
ajudaria e nem prejudicaria.
A página do Sindicato dos
Bancários de Passo Fundo e Região
disponibiliza matéria com todos os
resultados da pesquisa.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - II

Diga não ao PLS555

A Fenae criou o hotsite
www.diganaoaopls555.com.br que
contém notícias sobre o Projeto de Lei
do Senado 555/2015. Nele, a Fenae
disponibiliza ainda as artes para a
confecção de cartazes, faixas e
banners da campanha contra o projeto.
A luta contra o PLS555/2015 vai
necessitar do apoio e da participação
de todos os funcionários das empresas
estatais, inclusive dos da CEF.
DE OLHO NA MÍDIA

Segue a seletividade
na cobertura dos fatos
Decapitação em série, na Arábia
Saudita, foi pouco divulgada
Os
órgãos
da
mídia
hegemônica seguem usando da
seletividade na divulgação de
determinados fatos. Mal tinha iniciado
2016 e a Arábia Saudita perpetrava uma
decapitação em série; nada menos que
47 pessoas foram assassinadas com
este método. Porém, na grande mídia
o fato recebeu pouca divulgação e
quase nenhuma crítica.
Relembremos, então, o
ocorrido em 2010. Naquele ano, uma
mulher iraniana havia sido condenada
à morte por apedrejamento. Pois a
grande mídia, brasileira e do restante
do mundo, desatou a divulgar, repetida
e insistentemente, o caso e a tecer
críticas ao governo do Iran. Felizmente,
talvez devido a essa insistência, a
mulher acabou tendo sua vida poupada.
A pergunta é inevitável. O que
faz com que a mídia hegemônica se
escandalize com a possibilidade da
execução de uma mulher por
apedrejamento no Iran e deixe “passar
em branco” a decapitação de dezenas
de pessoas na Arábia Saudita?
PIADINHA
O garoto pega seus pais no maior beijo
na cozinha e sapeca:
- Ah, safadinho, hein papai? Vou contar
para a empregada que você está
beijando a mamãe!

