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IGUALDADE DE OPORTUNIDADES

SINDICATO

II Censo da Diversidade: questionário
estará disponível até o dia 25
O questionário do II Censo da
Diversidade da categoria bancária
estará disponível até o dia 25. Iniciado
ainda no dia 17 de março, o censo é,
conforme afirmou o presidente da
Contraf-CUT, Carlos Cordeiro, “uma
oportunidade para conhecer melhor a
realidade da categoria, na perspectiva
de construir um plano de ação para

corrigir as discriminações e
conquistar
igualdade
de
oportunidades e de tratamento no
sistema financeiro”.
Acesse o sítio www.febrabandiversidade.com.br e participe. O
tempo estimado para a resposta a
todas as perguntas do questionário é
de 8 a 10 minutos, apenas.

VENEZUELA - I

Sobre os meios de comunicação
venezuelanos
Hoje, reproduzimos mais
alguns trechos da entrevista que o
pesquisador do Ipea, Pedro Silva
Barros, concedeu a respeito da
Venezuela. Sobre os meios de
comunicação venezuelanos, Barros
afirma:
“Nesta manhã fui à banca e
contei dez jornais diferentes, todos eles
impressos com papel subsidiado. Oito
eram oposicionistas, com diferentes

ênfases. Os canais estatais [TV] não
superam, somados, 10% da
audiência.”
Como podemos constatar,
também neste quesito há uma
disparidade abissal em relação ao que
nos é informado pelos órgãos da mídia
hegemônica brasileira. Estes seguem
afirmando que Nicolás Maduro mantém
controle total, ditatorial até, sobre os
meios de comunicação do país.

VENEZUELA - II

País tem dois milhões de universitários
Isso equivale 7% da população; no Brasil este percentual é de 3,5%
incremento
do
Outro dado importante, “ao
revelado por Pedro Silva Barros investimento social, permitido
em sua entrevista sobre a pelo aumento da arrecadação,
Venezuela, diz respeito à principalmente devido ao
educação. Segundo Barros, aumento do controle do
chega a 7% da população o governo sobre a renda
total de venezuelanos que petroleira”.
A leitura da entrevista
estão cursando o nível
superior, enquanto que, no de Pedro Silva Barros é
Brasil, “ainda que tenha obrigatória, pois nos permite
dobrado nos últimos dez anos”, constatar, uma vez mais, o
quanto a mídia hegemônica
este percentual fica em 3,5%.
Já na economia, Silva distorce e falseia os fatos,
Barros afirma que “Nos quinze quando não os mente. Para lêanos de chavismo, a la, na íntegra, acesse a página
Venezuela foi o país do mundo do SEEB-PF na Internet, ou
na
fonte:
que mais distribuiu renda e diretamente
combateu a pobreza”. O www.correiocidadania.com.br,
pesquisador ressalta que isso seção Internacional, data de
só se tornou possível graças 25-02-14.

Os vencedores do
Torneio de Pôquer
No dia 29 de março, a
Secretaria de Formação, Cultura,
Esporte e Lazer promoveu o primeiro
Torneio de Pôquer do SEEB-Passo
Fundo. O torneio foi realizado no clube
Monte Carlo e teve 15 bancários
inscritos. Os vencedores, que foram
premiados com troféus, são:
1º lugar - Diego Pulga, do Banrisul;
2º lugar - Éder Polo, também do
Banrisul;
3º lugar - Fabiano Medeiros Fraga, da
Caixa Econômica Federal.
PIADINHA
O cara, vendo o vizinho do prédio ao
lado na varanda, puxou conversa:
— Ô vizinho! Quando é seu
aniversário?
— Em maio. Por quê?
— É que eu vou te dar uma cortina
de presente pra você colocar no
quarto. Não aguento mais ver você e
sua esposa transando em plena luz
do dia!
E o outro perguntou:
— E o seu, quando é?
— Em setembro, por quê?
— Vou te dar um binóculo, pra você
ver direito de quem é a esposa!

http://latuffcartoons.wordpress.com/

