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SAÚDE - I

MOVIMENTO SINDICAL

Na sexta-feira, 30, o povo brasileiro vai às A nocividade dos
ruas novamente: Nenhum direito a menos! venenos agrícolas
Na sexta-feira, 30 de junho, trabalhadoras e
trabalhadores, do campo e da cidade, e estudantes voltam às ruas do país para reforçar o
recado já dado na Greve Geral do dia 28 de
abril ao governo golpista e corrupto de Michel
Temer. O recado serve também ao governo
de José Sartori.
Nenhum direito a menos!
Contra as reformas trabalhista e previdenciária, as terceirizações e as privatizações!
DIREITOS TRABALHISTAS

“Reforma” viola normas internacionais,
diz o MPT em audiência no Senado
Na manhã de ontem, o procurador-geral do Trabalho, Ronaldo
Curado Fleury, participou de audiência pública no Senado Federal.
Fleury disse à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania [CCJC]
que a “reforma” trabalhista pretendida pelo governo golpista de Michel
Temer “viola normas internacionais
ratiﬁcadas pelo Brasil”. A imposição
do negociado sobre o legislado é um
exemplo de violação já constatada
pelo Comitê de Peritos da Organização Internacional do Trabalho [OIT].
Conforme o comitê, a proposta impli-

ca em “redução do patamar civilizatório mínimo” que fere a Convenção
98 da organização.
O procurador ainda fez duras críticas à atuação do Senado na
condução do projeto de “reforma”
trabalhista. “Esta é a Casa revisora, não é a Casa homologadora. O
Senado tem de exercer o seu poder
legislador e não se eximir, fazendo
sugestões de vetos e medidas provisórias. Isso é deixar de cumprir o
seu papel”, aﬁrmou Fleury, criticando
a postura meramente chaceladora
da maioria dos senadores.

TERCEIRIZAÇÃO

PGR entrou com ação direta de
inconstitucionalidade contra a Lei 13.429
Na segunda-feira, 26, a
Procuradoria Geral da República
[PGR] ingressou com ação direta de
inconstitucionalidade [ADI] contra a
Lei 13.429. Essa lei, sancionada
em 31 de março pelo golpista Michel Temer, permite a terceirização
irrestrita de mão de obra. Ela resulta do projeto 4.302 que, parado
na Câmara dos Deputados desde
1998, foi retomado e aprovado em
tempo recorde pelo atual Congresso Nacional.

“Se aquela lei é inconstitucional, imaginem agora onde a inconstitucionalidade atinge, inclusive, o serviço público, uma vez que
permite a terceirização ilimitada no
serviço público, como uma forma de
burla ao concurso público e de burla
ao impedimento do nepotismo”, aﬁrmou o procurador -geral do Trabalho, Ronaldo Curado Fleury. Fleury
deu esta declaração durante a audiência na CCJC Senado, que discute
o projeto de “reforma” trabalhista.

Estudo mostra relação entre
agrotóxicos e câncer no sangue
Mais um estudo está demonstrando a nocividade dos
venenos agrícolas, os chamados agrotóxicos. O estudo, levado a cabo pela pesquisadora
do Instituto Nacional do Câncer
[Inca], Márcia Sarpa de Campos
de Mello, apontou que o 2,4-D, o
glifosato, a diazinona, e a malationa estão relacionados ao surgimento do surgimento do linfoma
não-Hodgkin [LNH]. Os dois primeiros venenos agrícolas são os
mais usados no Brasil.
Para ler mais, acesse o
sítio
http://www.redebrasilatual.
com.br, seção Saúde e Ciência,
data de 27/06.
SAÚDE - II

A agroecologia é a
alternativa
Se tu queres ﬁcar o mais
longe possível dos venenos agrícolas, tens uma alternativa. É a
agroecologia. Todo sábado, das
6h às 12h, é realizada, na Praça
da Mãe, a Feira Ecológica de Passo Fundo. Ali tu vais encontrar
verduras, frutas, cereais, sucos e
outros produtos produzidos sem
os altamente nocivos agrotóxicos.
Importante. Além de cuidar melhor da tua saúde, estarás ajudando o meio ambiente.
PIADINHA
O João vai à casa de seu amigo
Carlos e apresenta seu ﬁlho que
acabou de nascer e diz:
- Carlos, o Júnior meu ﬁlho é a minha cara!
E Carlos responde:
- Não se preocupe, o importante é
ter saúde!!!

