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LIVRE COMÉRCIO - II

LIVRE COMÉRCIO - I

“A reescravização dos povos ocidentais”, A revolução ou a morte
Esta será a única opção ao “livre
por Paul Craig Roberts
comércio”, diz Paul Craig Roberts
Não. Paul Craig Roberts não
pode ser taxado de esquerdista ou
comunista. Roberts é economista e foi
secretário Assistente do Tesouro dos
Estados Unidos durante o governo de
ultra-direita de Ronal Reagan (19811989). Governo que sempre invocou o
que chamava de livre comércio.
Pois, Paul Craig Roberts
escreveu, recentemente, o artigo “A
reescravização dos povos ocidentais”
no qual alerta sobre o real objetivo dos
acordos, ditos de livre comércio: a
Parceria
para
Comércio
e
Investimentos e a Parceria TransPacífico, TTIP e TPP, respectivamente,

por suas siglas em inglês.
“Estas chamadas ‘parcerias
comerciais’ nada têm a ver com
comércio. Estes acordos negociados
em
segredo
concedem
às
corporações imunidade em relação às
leis dos países com os quais elas fazem
negócios. Isto é alcançado ao declarar
que qualquer interferência de leis e
regulamentos existentes ou em
perspectivas sobre lucros corporativos
como restrições ao comércio, as
corporações podem processar e
multar governos ‘soberanos’".
Na matéria ao lado, você pode
ler mais do artigo de Roberts.

BANRISUL

Lucro cresceu também no terceiro
trimestre, mesmo com a crise

O lucro do Banrisul no terceiro
trimestre deste ano cresceu 5,9%
acima do apurado no mesmo período
de 2014. Assim, o lucro acumulado
do Banrisul, de janeiro a setembro de
2015, já chegou aos R$ 699,3 milhões.
O Banrisul segue pujante.

Falta a diretoria do banco reconhecer
que é a capacidade, o esforço e a
dedicação de seus funcionários que
garantem essa pujança. A diretoria
deve a seus trabalhadores e
trabalhadoras o Plano de Carreira,
entre outras justas reivindicações.

Paul Craig Roberts lança um
vaticínio um tanto pessimista, para dizer
o menos, caso os povos venham a se
submeter aos tratados de “livre
comércio”. Para ele, “quando os povos
descobrirem que perderam todo o
controle sobre todo aspecto das suas
vidas” se darão conta de que “sua única
opção é a revolução ou a morte”.
Para ler a íntegra do artigo de
Paulo Craig Roberts, acesse o sítio
português www.resistir.info, data de 12/
11/2015.
A charge que publicamos hoje
estampa o que o NAFTA, um tratado de
livre comércio, queria do México.
Nos Curtas e Novas nrs 3084,
3086, publicamos matérias sobre os
ditos tratados de livre comércio, TPP,
TTIP e TiSA. Para relê-las, basta
acessar a página do SEEB-PF na
Internet, seção Curtas & Novas, ou
http://
diretamente
em
bancariospassofundo.org.br/restrito/
upload/cen/799.pdf ou http://
bancariospassofundo.org.br/restrito/
upload/cen/801.pdf.
BRADESCO

Dirigentes sindicais
têm reunião em POA

Nesta quinta-feira, 19, às 14
horas, os dirigentes sindicais do
Bradesco no Rio Grande do Sul
estarão reunidos na Fetrafi-RS em
Porto Alegre. Na pauta, as demissões
e assuntos relacionados aos
funcionários do banco. O diretor André
Madruga estará representado o SEEBPasso Fundo e Região na reunião.

Fonte - http://www.diplomatique.org.br/artigo.php?id=1896

PIADINHA
O marido fala para a sua mulher:
- Te prepara que hoje a noite vai ser
quente!
A mulher diz:
- Uuuuih, jura amor?
O marido responde:
- Juro. Acabei de quebrar o ventilador.

