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ORIENTE MÉDIO

BANRISUL

A verdadeira história de Gaza que os 22º Encontro Nacional
israelenses não contam, por Robert Fisk acontece no sábado, 19
Por conta da imensa,
monumental mesmo, propaganda
sionista, não são poucos os que
seguem acreditando que o conflito
Israel x Palestina tem motivos
seculares e religiosos. Por isso, vale a
pena darmos uma olhada no texto do
renomado jornalista inglês, Robert Fisk.
No artigo “A história por trás de Gaza
que os israelenses não contam”, Fisk
nos traz as seguintes informações,
entre outras:
“É terra. A questão é terra. Os
israelenses de Sderot estão recebendo
tiros de rojões dos palestinos de Gaza,
e agora os palestinos estão sendo
bombardeados com bombas de
fósforo e bombas de fragmentação
pelos israelenses. É. Mas e como e
por que, para início de conversa, há hoje
1 milhão e meio de palestinos apertados
naquela estreita Faixa de Gaza?”
As famílias deles, sim, viveram
ali, não eles, no que hoje há quem
chame de Israel. E foram expulsas – e
tiveram de fugir para não serem todos
mortos – quando foi inventado o estado
de Israel. [...] o povo que vivia em

Sderot no início de 1948 não eram
israelenses, mas árabes palestinos.
Nunca foram inimigos de Israel.
Nada do que se vê hoje na
Palestina tem a ver com o assassinato
de três israelenses na Cisjordânia
ocupada, nem com o assassinato de
um palestino na Jerusalém Leste
ocupada. Tampouco tem algo a ver
com a prisão de militantes e políticos
do Hamas na Cisjordânia. E nem o que
se vê hoje na Palestina tem algo a ver
com foguetes. Tudo, ali, sempre, é
disputa por terra dos árabes.
Para ler a íntegra do artigo de
Robert Fisk, acesse o blog do escritor
Georges
Bourdoukan,
http://
blogdobourdoukan.blogspot.com.br/,
data de 11-07-2014.
Gráfico mostra o avanço de Israel
sobre o território palestino - o
gráfico Shrinking Palestine ou
Encolhendo a Palestina, que
reproduzimos abaixo, fala por si. Ele
expõe como os sucessivos governos
israelenses vêm tomando as terras
do povo palestino desde que foi
“inventado” o Estado de Israel.

No sábado, 19, a partir das 9
horas, acontece, em Porto Alegre, o 22º
Encontro Nacional dos Banrisulenses.
A pauta do evento é a seguinte:
1-Campanha Nacional dos Bancários;
2-Pauta Específica dos Banrisulenses
(saúde do trabalhador, igualdade de
oportunidades, manutenção do banco
público; CABERGS e Fundação
Banrisul);
3-Mobilização e Organização;
4-Eleição do Comando dos
Banrisulenses e das Comissões de
Saúde e Segurança.
O SEEB-PF vai disponibilizar a
infra-estrutura necessária - alimentação
e transporte - aos interessados em
participar do encontro.
PIADINHA
O português foi ao médico tomar uma
injeção; chegando lá, perguntou:
— Vai doer doutor?
O médico respondeu:
— Agora vai doer um pouco, mas mais
tarde não.
Aliviado e contente, o português
responde:
— Então, eu volto mais tarde!

