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CAMPANHA NACIONAL DOS BANCÁRIOS

Na negociação de ontem, os sindicalistas
exigiram solução para as metas abusivas
Na primeira negociação da
Campanha Nacional dos Bancários
2013, o assunto mais discutido foi as
metas abusivas. Os dirigentes
sindicais alertaram a Fenaban de que

não será possível fechar acordo neste
anos sem que seja resolvido esse
problema que atazana diariamente a
vida dos bancários. A negociação tem
sequência hoje, a partir das 9 horas.

ESTADOS UNIDOS

Prisioneiros da Base de Guantánamo
completam 6 meses de greve de fome
A prisão da base militar dos
Estados Unidos em Guantánamo,
Cuba, tem 166 prisioneiros. Desses,
102 participam de uma greve de fome
que já dura seis meses; alguns podem
morrer nos próximos dias.
O governo dos EUA é useiro e
vezeiro em acusar outros mandatários
de desrespeito aos direitos humanos.
A prisão de Guantánamo é a prova viva
do quão falso é seu discurso na defesa
de tais direitos; 90% dos prisioneiros
nunca foram acusados de qualquer
crime. Ou seja, já estão pagando por

um crime ou crimes sem que tivessem
passado por um julgamento justo.
É de lembrarmos que o direito
de defesa é um dos direitos que um
Estado democrático deve garantir às
pessoas. E o governo dos EUA ainda
se gaba de ser democrático enquanto
vive a apontar o dedo a outros
acusando-os de ditadores.
Para mais de informações
sobre a questão dos prisioneiros de
Guantánamo,
acesse
http://
www.cartamaior.com.br/templates/
materiaMostrar.cfm?materia_id=22475.

DE OLHO NA MÍDIA

As greves de fome de Orlando Zapata
e dos prisioneiros de Guantánamo
Por que a primeira foi exaustivamente divulgada e comentada
pela mídia hegemônica e a última quase não é mencionada?
A 23/02/2010, o francês Salim Lamrani. O
prisioneiro cubano, Orlando professor afirma que “Zapata
Zapata Tamayo, morria após nunca esteve politicamente
uma greve de fome que durou ativo”. Para ler a íntegra do
83 dias. Ainda enquanto artigo de Lamrani, acesse http:/
Tamayo vivia, os órgãos da / w w w . v o l t a i r e n e t . o r g /
mídia hegemônica não se article164454.html.
Mas, o que queremos
cansavam
de
trazer
informações sobre sua greve questionar, ao abordarmos o
de fome. Tamayo seria mais caso de Orlando Zapata e a
uma vítima da cruel da ditadura questão dos prisioneiros de
dos irmãos Castro, uma vez Guantánamo, é a atuação da
que era um preso político, mídia hegemônica e de seus
comentaristas. Por que tal mídia
insistia tal mídia.
Essa afirmação, no divulgou exaustivamente a greve
entanto, é contestada no artigo de fome e morte do primeiro e
“O Suicídio de Orlando Zapata quase não menciona a greve de
Tamayo” escrito pelo professor fome e desespero dos últimos?

BANCO DO BRASIL

Representantes
Sindicais de Base
Eleição acontece neste mês
A eleição para a escolha dos
novos Representantes Sindicais de
Base do Banco do Brasil da base
territorial do SEEB-Passo Fundo e
Região acontece neste mês de
agosto. O edital de convocação será
publicado no próximo Curtas &
Novas . Candidate-se e ajude a
fortalecer a capacidade de
organização e de luta dos
funcionários do BB.
TERCEIRIZAÇÃO

Luta contra o PL 4330
prossegue na terça,13
Na terça-feira, 13/08, os
trabalhadores farão uma vigília em
Brasília. O objetivo é pressionar os
deputados da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania da
Câmara dos Deputados (CCJC) a
votarem contra o PL 4330.
PIADINHA
P: Qual é a diferença entre uma
bicicleta e uma privada?
R: Na bicicleta você senta pra correr
e à privada você corre prá sentar!
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