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CAMPANHA SALARIAL 2013
dos dois bancos acontecerão nos
dias 17, 18 e 19 de maio, em São
Paulo-SP. A Conferência Estadual dos
Bancários do RS acontecerá nos dias
22 e 23 de junho em Porto Alegre, local
ainda a ser confirmado. A Conferência
Nacional dos Bancários será dias 19,
20 e 21 de julho, em São Paulo.

ORIENTE MÉDIO

Os 10 anos da invasão e ocupação do
Iraque pelos Estados Unidos
No dia 19 de março,
completaram-se 10 anos da invasão
e ocupação do Iraque pelas forças
armadas dos Estados Unidos. Os
motivos alegados para a invasão ainda
estão na nossa memória: livrar os
iraquianos da ditadura de Sadam
Hussein e levar a democracia ao
Iraque e a posse, por Sadam, de armas
de destruição em massa (ADM).
Das tais ADMs nunca se ouviu
falar; nem o governo dos EUA, com
sua já conhecida capacidade de forjar
provas, foi capaz de, cabalmente,
confirmar que Sadam possuía tais
armas.
De outra parte, a recusa
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3601-2785 ou 3601-2786

BANRISUL

Calendário preparatório está definido
O Rio Grande do Sul já
confirmou seu calendário preparatório
à Campanha Salarial 2013. Os
Congressos estaduais do Banco do
Brasil e da Caixa serão dia 04 de maio
de 2013, em Porto Alegre, em local a
ser confirmado.
Os Congressos Nacionais
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insistente dos órgãos da mídia
hegemônica e de seus (de)formadores
de opinião em divulgar os dados sobre
a real e dramática situação dos
iraquianos, nos revela o tipo de
democracia que foi implantado no
Iraque. As seguir, alguns desses
dados, alarmantes, estarrecedores:
- 1,45 milhão de mortos;
- A taxa de mortalidade infantil aumentou
150% desde 1990, quando a ONU
impôs as sanções sobre o país;
- 5 milhões de órfãos;
- 2,7 milhões de iraquianos foram
obrigados a deixar seus lares;
- 2,2 milhões estão refugiados, a
maioria nos países vizinhos.

DE OLHO NA MÍDIA

O mutismo em relação aos crimes
cometidos contra o povo iraquiano
Fosse Chávez, Ahmadinejad ou qualquer outro governo desafeto do dos
EUA que tivesse cometido tais crimes, a mídia também emudeceria?
Dirk Adriaensens, membro do verdadeiro extermínio cometido pelos
comité executivo do Tribunal Bertrand governos dos EUA no Iraque.
Diante dos números absurdos
Russell e do Comité Organizador
Internacional do Tribunal Mundial sobre expostos por Adriaensens, fica a
o Iraque (2003-2005), escreveu um pergunta, inevitável. Se a invasão, a
longo artigo no qual aborda a invasão destruição e o morticínio tivessem
e ocupação do Iraque pelos Estados sido perpetrados por um dos governos
Unidos. O artigo “2003-2013: La desafetos do dos EUA - Chávez,
resistencia iraquí, la ‘guerra sucia’ de Ahmadinejad ou outro -, a mídia
Estados Unidos y la remodelación de hegemônica permaneceria muda e
Oriente Próximo” pode ser lido no sítio escondendo os fatos como tem feito?
espanhol www.rebelion.org, data de Provavelmente, veríamos manchetes,
25/03/13. Nele, Adriaensens expõe em letras garrafais, desse tipo:
vários outros dados sobre o “genocida”, “assassino”, monstro”.

Delegados sindicais
são eleitos
Em um pleito realizado na
semana passada pelo Sindicato, os
banrisulenses de Passo Fundo e
Região escolheram os seus
representantes para o cargo de
Delegado Sindical de Base.
Por Passo Fundo foi escolhido
o colega Osmar Sauer, da Agência
Centro, que totalizou 124 votos. Já,
pela extensão de base, que
compreende 8 cidades de nossa
região, o representante eleito é o
colega Josemar C. Nunes, de Lagoa
Vermelha, que obteve 78 votos.
O período do mandato iniciouse em 1º de Abril de 2013 e durará até
31/03/2014. Parabenizamos os dois
delegados eleitos pela disposição em
participar e agradecemos a todos os
banrisulenses que deram o seu voto
de confiança a eles.
FÓRUM DE SAÚDE

Santander continua
a enrolação
Terminou sem avanços nesta
quarta-feira (3) a retomada do Fórum
de Saúde e Condições de Trabalho
do Santander, em São Paulo.
Entre os pontos que o banco
não quis negociar estão: fim das
metas abusivas, programa de
reabilitação profissional, pesquisa de
saúde e condições de trabalho, Cipa
e participação dos sindicatos na
Sipat, procedimentos sobre assaltos,
sequestros e extorsões, plano de
saúde aos aposentados e exame
d e m i s s i o n a l .
PIADINHA
Durante a cirurgia, um médico invade
a sala e grita:
-Parem o transplante! Parem tudo!
Há uma rejeição!
-Uma rejeição? Do rim, doutror?
pergunta um dos médicos.
-Não! Do cheque! O cheque do
paciente está sem fundos!

