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SINDICATO

8 DE MARÇO

Vem aí o 1º Torneio de Pôquer do
SEEB-Passo Fundo

Sarau do Dia da
Mulher foi um sucesso
O Sarau do Dia Internacional
da Mulher, promovido no final da
tarde de a sexta-feira, 07, pelo
SEEB-Passo Fundo, contou com
a participação de dezenas de
bancárias. No início, foi realizado
um pequeno ato político sobre o
tema, com a exibição de um vídeo
e uma rápida intervenção do
Coordenador da Diretoria do
Sindicato, Setembrino Dal Bosco.
A seguir, foi servido um delicioso
coquetel e realizado o sorteio de
uma cesta do Boticário entre as
presentes. A ganhadora da cesta
foi a colega Nádia Corsini,
funcionária da Caixa Econômica
Federal.

do Sindicato dos Bancários de Passo
Fundo e Região. O torneio será
realizado no clube Monte Carlo, situado
ao lado do HSBC, na rua Bento
Gonçalves, a partir das 14 horas. As
inscrições estão abertas a todos os
bancários e bancários, inclusive
dependentes. Mais informações, com
os diretores André Madruga e Diego
Pulga, telefones 9927-1579 e 99959975, respectivamente.
A realização do torneio está
A Secretaria de Formação, condicionada à participação de um
Cultura, Esporte e Lazer promove, no número razoável de bancários.
dia 29 de março, o 1º Torneio de Pôquer Prestigie!
UCRÂNIA - I

Mais um golpe de Estado
No artigo, OligarcaTriunfantesUcrânia, Omidyar e a agenda neoliberal, o jornalista e escritor
estadunidense, Chris Floyd, traz mais
informações sobre o que se passou
na Ucrânia. Segundo Floyd, o
bilionário francês, Pierre Omidyar,
criador do eBay, ajudou a financiar a
derrubada do governo daquele país.
Assim, fica prejudicada a tese,
difundida à exaustão pelos órgãos da
mídia hegemônica, de que o povo
ucraniano derrubou o governo de
ViktorYanukovych porque o mesmo se
negou a assinar um tratado de livre
comércio com a União Europeia. O
jornalista e escritor belga, Jean-Marie
Chauvier, já havia alertado que o povo

ucraniano foi o grande ausente da
briga entre o governo de Yanucovych
e seus opositores. Vide o C&N nº
2939, de 29/01/2014.
O que ocorreu, na verdade, foi
mais um golpe de Estado arquitetado
com o objetivo de defenestrar um
governo que ousou não seguir à risca
o preconizado pelos governos dos
Estados Unidos e da UE. Por isso,
foram derrubados Manoel Zelaya, em
Honduras, Fernando Lugo, no
Paraguai, para ficarmos só nesses.
Vale a pena ler a íntegra do
artigo de Chris Floyd. Para tanto,
acesse o sítio www.viomundo.com.br,
seção Você escreve, data de 05/03/
2014.

UCRÂNIA - II

O “livre” comércio que foi oferecido
ao governo ucraniano
Falou-se tanto em acordo livre
comércio, mas, praticamente, nada foi
divulgado sobre os termos do mesmo.
Um exame mais acurado no texto do
acordo proposto ao governo ucraniano
pela UE, detectou a existência de uma
cláusula que, pasmem, proibia a
Ucrânia de “aceitar futuras ajudas dos

russos”. É o que nos informa o jornalista
Chris Floyd em seu artigo citado na
matéria acima.
A cláusula que os governos dos
EUA e da UE queriam empurrar goela
abaixo dos ucranianos nos dá uma boa
mostra do que os mandatários desses
países entendem por liberdade.

SOLIDARIEDADE

A Apace pede
o teu apoio
A
Apace
(Associação
Passofundense de Cegos) conta com
o apoio e a solidariedade da categoria
bancária. No sábado, 15, a entidade
estará promovendo mais um Hot Dog
Beneficente. Ao custo de R$ 5,00
cada, a retirada dos lanches poderá
ser feita das 10 às 14 horas na sede
da Apace, situada na Rua Morom,
2832, próximo à Medical e Diprohl.

PIADINHA
A gauchada resolve retomar a
Revolução Farroupilha e envia uma
mensagem para Brasília:
....“Declaramos guerra para separar o
Rio Grande do resto! Temos 85 mil
cavalos e 200 mil homens!
Brasília responde:
....”Aceitamos a Declaração! O Exército
Brasileiro tem 380 tanques, 160 aviões,
98 navios e 2 milhões de soldados”.
Entre um chimarrão e outro, a gauchada
responde:
....”Retiramos a Declaração de Guerra!
Não temos como alojar tantos
prisioneiros!”

