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MOVIMENTOS SOCIAIS

SANTANDER - I

O Dia da Juventude e a Constituinte
para a Reforma do Sistema Político
12 de Agosto – Dia Nacional de lutas pela Constituinte
Dia 12 de agosto é o Dia da do Congresso que aí está, não é
Juventude. A mesma juventude que possível. Precisamos reformá-lo. Por
no ano passado saiu às ruas com isso, movimentos sociais de todo o
suas reivindicações e seus sonhos de país convocam a juventude, em seu
mudanças no país e encontrou um dia, 12 de agosto, a levar para a rua a
sério obstáculo: o atual Congresso luta pela Constituinte da Reforma do
Nacional, mostrando que existe um Sistema Político.
O objetivo é reforçar o
fosso imenso entre os representantes
Plebiscito Popular que, de 1º a 7 de
e os representados.
Para fazermos as mudanças setembro, vai perguntar se o povo
profundas de que precisamos, brasileiro é a favor de uma
sabemos que, com o atual Sistema Constituinte Exclusiva e Soberana do
Político, responsável pela constituição Sistema Político.
DE OLHO NA MÍDIA - I

Piedade ou apenas sadismo e
hipocrisia do governo de Israel?
O Governo de Israel está
avisando aos palestinos antes dos
bombardeios. Assim, os órgãos da
mídia hegemônica divulgaram as
novas providências do governo
israelense, de telefonar aos lares
palestinos que serão bombardeados.
A tentativa de tal mídia,
escamoteada, foi de demonstrar que
tal governo tem preocupação com o

destino dos palestinos. Enfim, seria
uma ação de bondade e piedade do
mesmo.
Para a jornalista israelense,
Amira Hass, porém, essa atitude do
governo do seu país não passa de
“sadismo disfarçado hipocritamente
de piedade”, como podemos ler em
http://www.rebelion.org/
noticia.php?id=188062.

DE OLHO NA MÍDIA - II

Livrando a cara do governo de Israel
Imagine que você esteja na tua
casa, tranquilo, curtindo um momento
solene com a tua família, um almoço
ou uma chimarreada de final de tarde.
Imagine que, então, você receba um
telefonema vindo de uma força militar
que invadiu o Rio Grande, te avisando
que, em meia hora, duas horas, um dia
que seja, vai bombardear o quarteirão
onde você mora.
Quer dizer que a tua casa, o
teu cantinho, sonho que, possivelmente,
você demorou décadas para
consolidar, vai virar um monte de
escombros? E você terá que escolher
entre sair fora e ficar vivo, mesmo que
sem um teto, ou ser enterrado pelo

bombardeio?
A pergunta é inevitável. Fosse
o governo da Venezuela (Chávez/
Maduro), do Iran, da Rússia, de Cuba
ou de outro país qualquer que não se
dobre aos ditames dos governos, ditos
democráticos, dos Estados Unidos e
da Europa Ocidental, a fazer tal coisa,
o que estaríamos vendo nos órgãos da
mídia hegemônica?
“Governo
terrorista!”, “Governo sádico!”, etc,
seriam, certamente, algumas das
manchetes trombeteadas à exaustão.
Uma vez que é o governo de
Israel a cometer tal ignomínia, a mídia
a divulga como demonstração de
piedade para com o povo palestino.

Banco lucra alto e fecha
postos de trabalho
Mesmo que tenha sido 2,2%
menor que no primeiro semestre de
2013, ainda assim o lucro do Santander
foi alto no mesmo período de 2014: nada
menos que R$ 2,9 bilhões. Ao mesmo
tempo, o banco espanhol fechou 861
postos de trabalho. No acumulado dos
últimos doze meses, o Santander
cortou 2.942 empregos.
SANTANDER - II

Por mais empregos
no setor bancário
Mesmo que não cresçam,
como no caso do Santander, os lucros
dos bancos se mantêm altos; melhor
dizendo, altíssimos. Assim, não há
justificativa plausível para o fechamento
de postos de trabalho. A exemplo das
últimas, a Campanha Nacional dos
Bancários de 2014 terá, como uma das
prioridades entre as reivindicações da
categoria, a criação de mais empregos
no setor bancário. Os bancários terão
o desafio de buscar apoio na sociedade
para obrigar os bancos a abrirem mais
vagas de emprego.
BANCO DO BRASIL

Representante
Sindical de Base
A eleição para a renovação do
quadro de Representantes Sindicais
de Base do Banco do Brasil na base
territorial do Sindicato dos Bancários
de Passo Fundo e Região acontece,
como todo ano, no mês de agosto.
Fique atento aos prazos. Inscreva-se
e venha ajudar na organização dos
trabalhadores e trabalhadoras do BB.
PIADINHA
A vovó repreende o neto:
- Joãozinho, por que você atirou uma
pedra na cabeça do teu primo?
- Ele me beliscou!
- E por que você não me chamou?
- Pra quê? A senhora não iria acertar
uma...

