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BANRISUL

Eleição para delegada(o)s sindicais:
inscrições encerram-se hoje

A eleição para delegados e
delegados sindicais do Banrisul
acontece nesta semana, nos dias 22,
23 e 24 de março. As inscrições

encerram-se hoje, conforme o edital
publicado no dia 11. Participe e ajude
a fortalecer a organização dos
funcionários do Banrisul.

SÍRIA - I

O que causou, verdadeiramente, a guerra

O advogado estadunidense, Robert Kennedy Jr, desvendou um dos
verdadeiros motivos do ataque a Bashar al Assad
Um dos motivos verdadeiros
para o ataque à Síria de Bashar al Assad
foi revelado pelo advogado
estadunidense, Robert Kennedy Jr. No
final do mês passado, Kennnedy
escreveu um artigo em que afirma :
“Nossa guerra contra Bashar al
Assad não começou com os protestos
civis pacíficos da Primavera Árabe de
2011”, mas em 2000, “quando o Qatar
ofereceu construir um gasoduto de
1.500 km ao custo de US$ 10 bilhões
que atravessaria a Arábia Saudita,
Jordânia, Síria e Turquia”.
Assad não aceitou a proposta;
preferiu optar pelo gasoduto que seria

construído a partir do Iran, passando
por seu país e pelo Líbano, em direção
à Europa.
Conforme
Kennedy
Jr,
“cabogramas secretos e relatórios das
agências de inteligência dos EUA,
saudita e israelense indicam que, no
momento em que Assad rejeitou o
gasoduto do Qatar, planejadores
militares e da inteligência rapidamente
chegaram ao consenso de que
fomentar um levante sunita na Síria para
derrubar o não-cooperativo Bashar al
Assad era um caminho exeqüível para
o objetivo compartilhado de completar
a ligação do gasoduto Qatar/Turquia”

SÍRIA - II

A CIA investiu US$ 6 milhões numa
campanha midiática pela derrubada de Assad
Conforme
o
advogado Kennedy Jr, a
Agência Central de
Inteligência dos Estados
Unidos, CIA, por sua sigla
em inglês, repassou seis
milhões de dólares à cadeia
de televisão britânica,
Barada, para que esta
elaborasse reportagens em
favor da derrubada do
mandatário sírio.
Ainda deve estar
fresquinha na tua memória
a gigantesca campanha
midiática levada a cabo para
demonizar Bashar al Assad
e justificar o ataque à Síria.
Em seus noticiários diários,

os órgãos da mídia
hegemônica passaram,
insistentemente, a se referir
a Assad como um ditador
que estaria cometendo
genocídio. O expediente
não era exatamente novo; já
fora
usado
contra
Muammar Kadhafi, da
Líbia, Sadam Hussein, do
Iraque, e Milosevic, da
Sérvia.
Para ler mais sobre
o artigo de Robert Kennedy
Jr, acesse
h
t
t
p
:
/
/
www.horadopovo.com.br/
2016/02Fev/3418-26-022016/P7/pag7a.htm.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Reestruturação: 24/03
será um dia de luta

Em reunião realizada no dia 15,
a
Comissão Executiva dos
Empregados da Caixa Econômica
Federal (CEE-CEF) definiu que no dia
24 de março o movimento sindical
deverá realizar atividades contra a
reestruturação na CEF. No Dia
Nacional de Luta contra a
Reestruturação, os sindicatos de
bancários de todo o país farão
manifestações, atos públicos e
mesmo o retardamento da abertura
de agências. O objetivo é pressionar
a diretoria da Caixa a interromper o
processo em curso e a retormar o
diálogo com os representantes dos
funcionários.
Nada de reestruturação! O que
os trabalhadores da Caixa Econômica
Federal querem é mais contratações
e melhores condições de trabalho nas
unidades. Este será o mote das
manifestações de quinta-feira.
PIADINHA
Amor, me diga algo doce.
- Brigadeiro.
- Não, algo bonito.
- Cachorrinhos.
- Não! Diga algo sexy!
- A vizinha.
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