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CAMPANHA NACIONAL DOS BANCÁRIOS

BRADESCO - I

Pauta de reivindicações da categoria será Lucro cresceu 28%
entregue à Fenaban no dia 11 de agosto no segundo trimestre
O Comando Nacional dos
Bancários marcou para o dia 11 de
agosto a entrega da pauta de
reivindicações da categoria bancária
à Fenaban. A pauta foi aprovada na
16 Conferência Nacional dos

Bancários realizada nos dias 25, 26
e 27 de julho. Entre as principais
reivindicações econômicas, estão o
reajuste de 12,5%, piso de ingresso
equivalente ao salário mínimo do
Dieese (R$ 2.979,25).

MOVIMENTO SINDICAL

Plenária da CUT defende povo palestino
e condena genocídio praticado por Israel
Na terça-feira, 29, os
participantes de 14ª Plenária da Central
Única dos Trabalhadores (CUT),
realizaram um ato de solidariedade à
Palestina. Ao fazerem um minuto de
silêncio, os participantes da plenária
ergueram cartazes com os nomes de
três crianças assassinadas pelos

bombardeios terroristas das Forças
Armadas de Israel, simbolizando os
mais de 1300 palestinos mortos nos
ataques genocidas.
A 14ª Plenária Nacional da CUT
está sendo realizada em Guarulhos
(SP), desde o dia 28 e termina nesta
sexta-feira.

ORIENTE MÉDIO

Segundo Manlio Dinucci, o objetivo
de Israel é também o gás de Gaza
No artigo Gaza, com o gás na
mira, o geógrafo italiano, Manlio
Dinucci, mostra o objetivo verdadeiro
da nova investida terrorista do governo
de Israel contra o povo palestino. Ou
seja, com o terrorismo, Israel, quer se
apossar do que resta de terras
palestinas e das reservas de gás e
petróleo existentes na Faixa de Gaza.
A seguir, alguns trechos do artigo:
"Para compreender melhor
uma das razões do ataque israelense
contra Gaza é necessário se ir em
profundidade, exatamente a 600
metros abaixo do nível do mar, a 30
Km da costa litoral. Lá, nas águas
territoriais palestinianas encontra-se
um grande depósito de gás natural,
Gaza Marinha, estimado em 30
bilhões de metros cúbicos, num valor
de bilhões de dólares."
"Outros depósitos de gás e
petróleo, de acordo com um mapa
estabelecido pela U.S. Geological
Survey (agência governamental dos

Estados Unidos), encontram-se em
terra firme, em Gaza e na Cisjordânia."
“Essa é uma operação que
entra na estratégia de Tel Aviv, que
tem em vista também se apropriar
das reservas energéticas da Bacia do
Levante inteira, na qual as reservas
palestinianas, libanesas e sírias estão
incluidas.”
“Depois tem-se
a
estratégia
de
Washington, que, em
apoiando Israel, tem o
controle de todo o
Oriente Médio, assim
como impedir a Rússia
de restabelecer uma
influência na região, nos
seus próprios planos.”
Leia a íntegra
do artigo de Malio
Dinucci em http://
www.globalresearch.ca/
gasa-com-o-gas-namira/5392990.

O Bradesco auferiu um lucro
de R$ 3,877 bilhões no segundo
trimestre de 2014. O resultado
representa um crescimento de nada
menos que 28% em relação ao
mesmo período do ano passado. No
acumulado do primeiro semestre, o
Bradesco lucrou R$ 7.277 bilhões.

BRADESCO - II

Banco cortou 1.462
empregos
Ao mesmo tempo em que
lucrou mais de R$ 7 bilhões somente
no primeiro semestre deste ano, o
Bradesco fechou 1.462 postos de
trabalho no mesmo período. Nos
últimos doze meses, o Bradesco
cortou 2.924 empregos, reduzindo o
total de trabalhadores do grupo de
101.951 para 99.027.
PIADINHA
Um sujeito vai ver um pai-de-santo
para ver se da para desfazer uma
praga que lhe foi rogada há quarenta
anos. O pai-de-santo diz:
- Pode ser, mas eu preciso saber quais
as palavras exatas que foram usadas
na praga.
E o sujeito responde, sem hesitar:
- “Declaro-os marido e mulher.”
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