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BRADESCO

Banco lucrou R$ 17,873 bilhões em 2015

No dia de ontem, o Bradesco
divulgou seu lucro apurado em 2015:
R$ 17,873 bilhões. O resultado é
16,4% maior que o do ano anterior. Um

crescimento bastante significativo se
levarmos em consideração o estado
de virtual estagnação da economia
brasileira no ano passado.

TERRORISMO - I

Os Estados Unidos e aliados financiam o
ISIS, diz o historiador Michael J Carley

No C&N de hoje, continuamos
a abordar um artigo escrito pelo
professor de História na Universidade
de Montreal, Michael Jabara Carley
sobre a situação na Síria e o ISIS
(Estado Islâmico):
“A crise síria é um claro
exemplo de jogo duplo e hipocrisia
política. Ainda que o Conselho de
Segurança [ONU] tenha adotado, por
unanimidade, duas resoluções, uma
contra o financiamento da Al-Qaeda e
do Emirato Islâmico e outra a favor da
paz na Siria, a guerra segue, graças ao

financiamento de vários membros
deste mesmo Conselho de Segurança.”
“A Cia, com respaldo de
Obama, enviava armas para os
jihadistas derrubarem o governo de
Assad”, afirma o professor, que lista a
Arábia Saudita, o Qatar, a Jordânia e a
Turquia, todos aliados dos EUA, como
financiadores e apoiadores do grupo
terrorista. Outro fiel aliado dos EUA,
que apoia o ISIS, é Israel. O governo
israelense garante “inclusive atenção
médica aos jihadistas feridos”, conta
Michael Carley.

SANTANDER

Lucro cresceu 13,2%
no ano passado

O Santander obteve um lucro
de R$ 6,6 bilhões no ano passado. O
resultado representa um crescimento
de 13,2% em relação ao do ano de
2014 e 19% do lucro obtido pelo grupo
no mundo inteiro. Há um dado
alentador, em certa medida. Ao
contrário do Bradesco e de outros
grandes bancos, o Santander
ampliou, mesmo que pouco, seu
quadro de funcionários ao abrir 715
postos de trabalho no período.
PIADINHA
Dois baianos assaltaram um banco.
Chegando no esconderijo, um deles
disse:
- Vamos contar o dinheiro?
E o outro respondeu:
- Não meu rei, vai dar muito trabalho.
Senta no sofá e liga a TV, que já, já o
jornal fala quanto foi roubado.

TERRORISMO - II

Aqueles que financiam
terroristas são o quê?

Diante das revelações do professor Carley,
é pertinente perguntar. Quem financia e apoia
terroristas é o quê mesmo? Não seria terrorista
também? A charge ao lado é um retrato do que está
a acontecer na Síria. A genialidade do chargista
Vicman: com apenas alguns traços, ele nos mostra
quem está por detrás do ISIS.
No próximo C&N, estaremos concluindo a
abordagem do artigo escrito pelo professor
canadense Michael Jabara Carley.
DE OLHO NA MÍDIA

Revelações de Carley não
são divulgadas, por quê?

Não podemos deixar de enfatizar, uma vez
mais, o pernicioso papel desinformador que
desempenha a mídia hegemônica também no caso
do ISIS e da situação na Síria. Nada do que o
professor Carley nos conta aparece em tal mídia ou
é divulgado por ela. Por que a grande mídia, que se
mostra defensora empedernida do que chama de
liberdade de expressão, adota esta conduta?

Fonte: https://twitter.com/Vicman_OFICIAL/media - 19-05-2015

