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CAMPANHA NACIONAL DOS BANCÁRIOS

SINDICATO

Bancários aprovaram proposta de
paralisação no dia 30 de agosto
Os bancários presentes à
assembleia realizada na tarde de
ontem no SEEB-PF aprovaram a
proposta de paralisação por 24 horas
na próxima sexta-feira, 30. Envolvidos
em mais uma Campanha Nacional, os
bancários se mobilizam contra a
intransigência dos banqueiros. Os
lucros dos bancos são cada vez
maiores, mas, na mesa de negociação

a Fenaban se limita a rejeitar as justas
reivindicações da categoria.
A mobilização tem que ser
total também contra o PL 4330, que
deve ser colocado na pauta de votação
da CCJC da Câmara dos Deputados
na próxima semana e pelo
atendimento da pauta da classe
trabalhadora pelo Governo Federal e
o Congresso Nacional.

SÍRIA

Governo dos Estados Unidos quer
bombardear o povo sírio
As notícias dão conta de que
o governo dos Estados Unidos está
prestes a cometer mais um crime
contra a humanidade. O povo sírio
parece ser, inexoravelmente, o
próximo ao qual este governo vai
oferecer seu arsenal de horror,
desespero, destruição e morte.
Não há provas ainda contra

quem quer que seja pelo ataque com
armas químicas ocorrido na Siria na
semana passada. Mesmo assim, o
governo dos EUA, passando uma vez
mais por cima da ONU e das leis
internacionais, já avisou que vai
bombardear em breve o país árabe.
A justificativa, como na Líbia: proteger
o povo de um governo terrorista.

JAPÃO

Agosto de 1945: o terror destroça
Hiroshima e Nagasaki
No momento em que o governo
dos EUA quer lançar suas forças
armadas em mais uma cruzada
assassina, não é demais lembrarmos
quem ordenou aquele que o sociólogo
argentino, Atílio Borón, qualificou de “o
mais grave e selvagem atentado
terrorista da história da humanidade”.
A 6 de agosto de 1945, a força
aérea dos EUA jogava uma bomba
atômica sobre a cidade japonesa de
Hiroshima. O resultado: 100 mil mortos
somente no momento da explosão. E
a barbárie seria repetida três dias
depois, quando, no dia 9, uma outra
bomba era lançada sobre Nagasaki
deixando outros 74 mil mortos
instantaneamente.
Já publicamos a charge de
hoje em 2012. Voltamos a publicá-la,
até para desmascararmos aquele

governo que, uma vez mais, agora na
Siria, quer se passar por campeão da
defesa dos direitos humanos.

Parabéns à
categoria bancária
Neste dia 28 de agosto, a
Diretoria do Sindicato dos Bancários
de Passo Fundo e Região parabeniza
bancárias e bancários pela passagem
de mais um Dia do Bancário. Desde
muitas décadas, a categoria tem
demonstrado sua capacidade de luta
pela conquista e manutenção dos
seus direitos.
A origem do Dia do Bancário
remonta a 28 de agosto de 1951.
Naquele dia, foram realizadas
assembleias em todo o Brasil que
decretaram a primeira greve unificada
da categoria bancária, greve esta que
durou ao todo 69 dias.
MOVIMENTO SINDICAL

A pauta da classe
trabalhadora
Da pauta da classe
trabalhadora brasileira, apresentada
pelas centrais sindicais ao Governo
Federal em março deste ano,
constam
as
seguintes
reivindicações: fim do Fator
Previdenciário; fim dos leilões do
petróleo; 10% do PIB para a
educação; 10% do orçamento da
União para a saúde; Reforma
Agrária; arquivamento do PL 4330;
redução da jornada de
trabalho para 40 horas
sem redução de salário;
transporte público e de
qualidade; valorização
das aposentadorias.

“Qual grupo terrorista fez isso”
http://andrewjshields.blogspot.com.br/

PIADINHA
O Manuel era muito
rico, tinha muitas
padarias e gostava da
Maria e então foi falar
com ela:
- Óh Maria!
Se
adivinhares o número
exato de padarias que
eu tenho eu te dou uma
e fico com a outra!

