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MOVIMENTO SINDICAL

Conferência Estadual dos Bancários
acontece amanhã, em Porto Alegre

A 17ª Conferência Estadual
dos Bancários será realizada neste
sábado, 04, em Porto Alegre.
A conferência vai definir as
reivindicações da categoria bancária
gaúcha para a próxima Campanha

Nacional. As demandas aprovadas
serão ainda submetidas à Conferência
Nacional a ser realizada no final do
mês.
Dezenove bancárias e
bancários de Passo Fundo estarão
participando do encontro.

DE OLHO NA MÍDIA - I

Roger Waters invoca Gil e Caetano
a cancelarem shows em Israel

Organizações populares e
movimentos sociais de todo o mundo
iniciaram uma campanha de boicote
a Israel. Nos moldes da empreendida
contra a África do Sul à época do
apartheid, a campanha tem o intuito
de pressionar o governo israelense a
abolir a implacável política de
segregação e extermínio que impõe
ao povo palestino há décadas.
Artistas do mundo inteiro já se
comprometeram com a campanha.

O ex-líder do Pink Floyd, Roger Waters
escreveu carta em que pede a adesão
dos brasileiros, Gilberto Gil e Caetano
Veloso, ao boicote. Gil e Caetano têm
shows agendados para o fim do mês
em Tel Aviv.
Muito provavelmente, você
nem tenha ouvido falar desse boicote.
Pudera, a mídia hegemônica
simplesmente quase não divulga
notícias sobre o mesmo - está a
boicotar o boicote.

Fonte: http://sanaud-voltaremos.blogspot.com.br/2015/05/
caetano-veloso-gilberto-gil-cancelem-vosso-show-em-israel.html

NOTA DE PESAR
É com grande pesar que
comunicamos o falecimento do colega
Adelmo Antônio Mortari. Mortari era
aposentado do Banco do Brasil e,
apesar de nunca ter feito parte da
diretoria, por muito tempo ombreou
junto ao Sindicato dos Bancários de
Passo Fundo e Região na luta pelos
direitos dos trabalhadores e por uma
sociedade mais justa e solidária.
DE OLHO NA MÍDIA - II

Para ler a carta de
Waters a Gil e Caetano
Acostumada a divulgar com
muito alarde grandes shows e coisas
do mundo musical, a mídia
hegemônica pouco ou nada tem
divulgado sobre a celeuma envolvendo
Waters e a dupla Gil e Caetano.
Mesmo que muitos artistas de renome
internacional já tenham aderido ao
boicote e cancelado seus shows em
Israel. Veja a charge do cartunista
brasileira Latuff, abaixo e à esquerda.
Assim, fomos, uma vez mais,
buscar informações na
mídia alternativa para
oferecer a nossos
leitores. Para ler a
carta que Roger
Waters enviou a
Gilberto Gil e Caetano
Veloso, acesse http://
w w w. r e b e l i o n . o r g /
noticia.php?id=199543.
Para ler a resposta de
Caetano a Waters,
http://
acesse
whiplash.net/materias/
news_802/225615rogerwaters.html.
Roger Waters,
no entanto, não
desiste da parada tão
facilmente; ele enviou
uma réplica a Caetano.
Para lê-la, acesse
http://whiplash.net/
materias/news_801/
2 2 6 0 8 3 rogerwaters.html.

