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BRASIL - I

TERCEIRIZAÇÃO

Diariamente, os órgãos da mídia burguesa nos bombardeiam com
informações tendenciosas. Tal mídia tenta nos convencer da urgência do
governo FORA TEMER! em fazer o “ajuste fiscal e tirar o Brasil da crise”. Assim,
elaboramos um breve questionário para que bancárias e bancários possam
testar seus conhecimentos acerca da atual conjuntura político-econômica do
nosso país. Convidamos você a responder às questões abaixo sobre a posição
do governo federal no que se refere às seguintes propostas:
1-Combater a sonegação de Contra
A favor
impostos:
7-Limitar “gastos” em Saúde e
Contra
A favor
Educação
2 - Investir em Educação e Saúde:
Contra
A favor
Contra
A favor
8-Fazer Reforma da Previdência:
3 - Aumentar o salário mínimo:
Contra
A favor
Contra
A favor
9-Fazer Reforma Trabalhista:
4-Criar impostos sobre grandes Contra
A favor
fortunas:
10-Liberar geral as terceirizações:
Contra
A favor
Contra
A favor
5-Taxar ganhos de especulação 11-Cobrar taxa extra para utilização
financeira:
do SUS:
Contra
A favor
Contra
A favor
6-Tirar direitos e garantias 12-Pivatização de tudo:
trabalhistas:
Contra
A favor

Nesta quarta-feira, das 12h às
14h, a categoria bancária estará
realizando um protesto em frente ao
Tribunal Regional do Trabalho [TRT4].
Os protestos devem se repetir em
várias capitais do país e visam
pressionar o Supremo Tribunal
Federal que vai julgar se é permitido
ou não terceirizar a atividade-fim de
uma empresa.
A ação que o STF estará
julgando foi impetrada em 2001 pela
Cenibra, produtora de celulose em
Minas Gerais. Se julgar procedente a
ação, o Supremo estará, na prática,
liberando a terceirização sem limites.

Um teste sobre seus conhecimentos acerca
da situação político-econômica do país

BRASIL - II

É preciso agir para mudar esta conjuntura
perversa imposta pelo governo Temer

Se você marcou
a opção “contra” nas
questões de 1 a 5, você
acertou.
Também
acertou se, nas questões
de 6 a 11, marcou a
segunda coluna, a opção
“a favor”. Você dá
mostras de que tem
conhecimento do que
está a se passar em
nosso país. Dá mostras
ainda de que está alerta
quanto às intenções do
governo Temer.
Mas,
se
é
importante estar ciente
da situação político
econômica do Brasil, só
isto não basta. É preciso
agir para mudar esta
conjuntura perversa
imposta pelo governo

federal. O Dia Nacional
de Paralisação, marcado
para a sexta-feira, 11, é
mais um passo da classe
trabalhadora e do povo
brasileiros na construção
de uma greve geral no
Brasil. Greve geral que
será
crucial
para
fazermos Temer recuar
de suas propostas
nefastas, propostas que
destroem o nosso futuro
e o dos nossos filhos.
Qual
a
possibilidade de você
participar da mobilização
do dia 11, ajudando a
fortalecer a luta do povo
brasileiro?
E das
próximas mobilizações?
E da greve geral que
estamos a construir?

Bancários realizam
protesto em POA

PIADINHA
O velho acaba de morrer. O padre
encomenda o corpo e faz muitoS
elogios:
- O finado era um ótimo marido, um
excelente cristão, um pai exemplar!!
A viúva se vira para um dos filhos e
lhe diz, ao ouvido:
- Vá até o caixão e veja se é mesmo
o teu pai que está lá dentro.
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