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BANCOS PÚBLICOS FEDERAIS

bancos que acontecem duas semanas
após, em São Paulo.
O SEEB-Passo Fundo estará
disponibilizando a infra-estrutura
necessária aos colegas do BB e da
CEF que queiram participar dos
encontros em POA.

DE OLHO NA MÍDIA - I

Kim Jong-un é o demônio da vez
Cada vez fica mais evidente
que os órgãos da mídia hegemônica
divulgam suas notícias internacionais
de acordo com a agenda do governo
dos Estados Unidos. Pois, tão logo
Muammar Kadafi foi destituído do
poder na Líbia, tais órgãos e seus,
comentaristas - na verdade,
(de)formadores de opinião -, passaram
a nos apresentar um outro demônio, o
presidente da Síria, Bashar al-Assad.
E, desde o assassinato de Kadafi, em
novembro de 2011, Assad levou as
honras de ser o demônio da hora.
Porém, como que num passe

de mágica, nas últimas semanas o
demônio da vez passou a ser o
presidente da Coreia do Norte, Kim
Jong-un. A ficar restrito aos noticiários
e comentários dessa mídia, você fica
com a impressão de que, de repente,
bateu um acesso de loucura em Kim
Jong-un. Do nada, ele teria resolvido
provocar os EUA, a Coreia do Sul e o
Japão.
A coisa não é bem assim e,
uma vez mais, constatamos que a
grande mídia brasileira deixa de
cumprir sua obrigação constitucional
de bem informar o povo.

DE OLHO NA MÍDIA - II

O que há detrás do conflito entre
Estados Unidos e Coreia do Norte?
Como a mídia hegemônica não
cumpre seu papel, nosso modesto
informativo Curtas e Novas traz um
pouco mais de informações para que
nossos leitores possam ter uma ideia
mais clara do que acontece no extremo
nordeste do continente asiático.
O título do artigo de Jack A.
Smith, diretor do Activist Newsletter, “O
que há por detrás do conflito entre
Estados Unidos e Coreia do Norte?”,
por si só já revela seu conteúdo. Nele,
Smith afirma que “Desde o final da
Guerra da Coreia, há 60 anos, o
governo da Coreia do Norte tem feito
repetidas vezes praticamente as
mesmas propostas ao governo dos
Estados Unidos, que são:
1-Um tratado de paz para por fim à
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Encontros estaduais dos trabalhadores
do BB e da CEF acontecem dia 04/05
A Fetrafi-RS marcou para o dia
4 de maio de 2013, em Porto Alegre, a
realização dos encontros estaduais
dos trabalhadores do Banco do Brasil
e da Caixa Econômica Federal. Os
encontros são preparatórios aos
congressos dos funcionários dos dois
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Guerra da Coreia;
2-A reunificação da Coreia,
‘temporalmente’ dividida em Norte e Sul
desde 1945;
3-O final da ocupação estadunidense da
Coreia do Sul e a suspensão dos
simulacros de combates anuais, de um
mês de duração, entre a mesma e os
EUA;
4-Negociações bilaterais entre
Washington e Pyongyang para acabar
com as tensões na Península da
Coreia”.
E Jack Smith nos informa que
“ao longo dos anos, os EUA e seu
protetorado
sul-coreano
têm
rechaçado cada uma das propostas”.
Nos próximos C&N, seguiremos
tratando do assunto.

Amanhã é o “dia de
Alerta Vermelho”
O Comando Nacional dos
Banrisulenses volta a se reunir
nesta terça-feira, 16 de abril, com o GT
Carreira e a comissão paritária, na
expectativa de que a direção do
Banrisul apresente uma proposta de
Plano de Carreira.
Em se confirmando a
efetivação da proposta, esta será
avaliada pelo Comando, assessorias
técnicas e, posteriormente, será
submetida às assembleias de todos
os sindicatos. Caso não se confirme,
o momento será de intensificar as
mobilizações. Por isso, a terça-feira,
16, será dia de “Alerta Vermelho” no
Banrisul. Em Porto Alegre, haverá ato
público na frente do Prédio da Direção
Geral (DG).
Mais do que nunca, a
mobilização é de fundamental
importância para arrancar do banco o
Plano de Carreira que dê perspectiva,
valorização profissional e carreira para
os/as trabalhadores/as banrisulenses.
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Transporte público
População se mobiliza contra o
aumento da passagem dos ônibus
Na semana passada, a
população passofundense deu início
a uma campanha contra o aumento
da passagem de ônibus da cidade. No
final da tarde da terça-feira e também
da quinta-feira, dias 9 e 11 de abril,
centenas de pessoas, a maioria
estudantes, participaram de atos
públicos e caminhadas pelas ruas
centrais da cidade buscando divulgar
a campanha e ampliar a adesão a ela.
Em apoio à campanha, o
SEEB-Passo
Fundo
esteve
participando das duas atividades.
PIADINHA
Após a cirurgia:
-Doutor, eu entendo o senhor de
branco, mas porque tanta luz?
-Meu filho, eu sou São Pedro.

