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SANTANDER

SINDICATO

Dia de luta cobrou avanços no aditivo
Cinco rodadas de negociação
já foram realizadas para a discussão
da pauta específica dos funcionários
do Santander. E o banco se manteve
intransigente, não se dispondo a
apresentar uma contraproposta que
contemple
minimamente
as
reivindicações dos trabalhadores.
Para pressionar a diretoria do banco
a negociar com seriedade, foi

realizado, no dia de ontem, em todo o
país, um Dia Nacional de Luta com
paralisações de agências em
diversas cidades. Em Passo Fundo,
a duas unidades do Santander tiveram
sua abertura retardada até às 11
horas da manhã. Os bancários
esperam que, na negociação
marcada para amanhã, o Santander
apresente uma proposta decente.

DE OLHO NA MÍDIA - I

A missão da imprensa alternativa
Na publicação do Curtas e
Novas de nº 3.000, um marco na
história da imprensa sindical,
justificávamos o surgimento do jornal,
criado há quase vinte anos. O C&N
teria a missão de, entre outras coisas,
fazer “um contraponto à mídia
hegemônica”.
Por que isso? Porque a mídia
hegemônica é um dos principais
instrumentos utilizados pelo grande
capital para manter seu domínio

sobre a sociedade, trabalhadores e o
povo em geral. Então, a missão de
um órgão da imprensa alternativa
como é o C&N, é, também,
desmascarar essa mídia, mostrando
suas manipulações dos fatos e
mesmo as mentiras que divulga.
Neste sentido, o nosso
modesto Curtas e Novas tem
cumprido sua missão. Na matéria
abaixo, trazemos mais uma mostra
de como a mídia hegemônica age.

Firmado convênio
com odontólogos
O Sindicato dos Bancários de
Passo Fundo e Região firmou
convênio com os odontólogos Karine
Bernardon Mallmann e Luiz Carlos
Krubes. O atendimento é realizado
no Edifício Centro Executivo, sala 401,
situado à rua Capitão Eleutério, nº
401. O telefone para contato é
(54)9673-3744.
O convênio garante descontos
a bancárias e bancários associados
à entidade e a seus dependentes nos
serviços de dentística restauradora e
estética, periodontia, prótese,
implantodontia, cirurgia oral menor,
odontopediatria e endodontia.
PIADINHA
Um cara morre, o amigo vai ao velório
e resolve dizer umas palavras de
despedida. Quando vai falar, a
dentadura cai no caixão. Ele não perde
a pose e diz:
- Vai amigo e leva meu soriso!

DE OLHO NA MÍDIA - II

“Fui educado para mentir, para trair,
para não dizer a verdade ao público”
Jornalista alemão diz que publicou artigos escritos por agentes
secretos dos EUA e da Alemanha como se dele fossem
O jornalista alemão, Udo fizeram, pois foram subornados
Ulfkotte, que trabalhou durante 17 para traírem as pessoas, não
anos no prestigioso Frankfurter somente da Alemanha, mas de
Algemeine Zeitung, publicou, toda a Europa.”
“Fui jornalista durante 25
recentemente, o livro Jornalismo
Comprado. Em entrevista ao anos e fui educado para mentir,
Rússia Today e Rússia Insider, na para trair, para não dizer a verdade
qual falou sobre o livro, Ulfkotte fez ao público. Fui subornado pelos
americanos para não dizer
as seguintes afirmações:
“Eu acabei publicando exatamente a verdade”.
Uma matéria sobre as
artigos de agentes da CIA e outros
serviços
de
inteligência, declarações de Udo Ulfkotte pode
lida
no
sítio
especialmente o serviço secreto ser
alemão, como se tivessem sido www.cartamaior.com.br, data de
03/11/2014. No sítio espanhol,
escritos por mim”.
“Não é certo o que fiz no www.rebelion.org, data de 10/11/
passado. Manipular as pessoas, 2014, você pode ler uma
fazer propaganda. E não é certo entrevista com o jornalista
o que meus colegas fazem e alemão.

http://diariogauche.blogspot.com.br - 01/06/2008

