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SAÚDE - I

SAÚDE - II

Fetrafi-RS pede que bancos antecipem a
vacinação contra a H1N1
Na quinta-feira, 07, a FetrafiRS enviou ofício aos bancos
públicos e privados todos os bancos
do Estado solicitando a antecipação
da vacinação contra a gripe H1N1
para todos os bancários e bancárias
gaúchos. O contato diário com uma
grande quantidade de pessoas, em
ambientes fechados, expõe a

categoria a um risco mais alto de
contrair a gripe. A diretora de Saúde
da Fetrafi-RS, Denise Corrêa,
justificou o envio do ofício aos
bancos: "Nossa reivindicação
baseia-se nas informações a
respeito do número elevado de casos
de contaminação pela Gripe H1N1
em todo o país”.

BRASIL - I

Fiesp faz Caixa 2 com recursos públicos para
promover o impeachment, denuncia economista
Conforme denúncia do
jornalista e economista, J.Carlos de
Assis, “a Fiesp montou um caixa 2
de, por enquanto, R$ 500 milhões
para comprar o impeachment de
Dilma. R$ 300 milhões virão dos
recursos públicos que administra em

nome do Sesi e do Senai”. Assis
denuncia ainda que a Firjan
contribuirá com R$ 100 milhões e
as federações dos industriais do
Paraná e do Rio Grande do Sul
entrarão com R$ 50 mlhões cada
uma.

O Itaú já se definiu por
antecipar a vacinação
No dia seguinte ao envio do
ofício pela Fetrafi-RS, o Itaú informou
que já se definiu pela antecipação da
vacinação contra a gripe H1N1. O
banco afirmou que pediu à Sanofi,
empresa responsável pela vacinação,
que inicie a campanha no dia 18.
BANCO DO BRASIL

Cassi: SEEB-PF
apoia a Chapa 2
A eleição na Caixa de
Assistência dos Funcionários do
Banco do Brasil (Cassi) começa hoje
e se estende até o dia 22. A maioria
do movimento sindical bancário,
incluído o SEEB-Passo Fundo e
Região, apoia a chapa 2, Juntos pela
Cassi.
DE OLHO NA MÍDIA

BRASIL - II

Economista defende o direito da Fiesp
de propor o impeachment
Desde que “seja com o dinheiro dos empresários e não dos trabalhadores”
E Assis faz questão de frisar a
No artigo que esceveu para
denunciar o uso de recursos públicos origem dos recursos do Caixa 2 da
por entidades empresariais para a Fiesp: “insista-se que recursos do
campanha do impeachment, J. Carlos Sistema S são, inequivocamente,
Correspondem
a
de Assis afirma que a Fiesp tem o direito públicos.
de pedir o impeachment: “defendo o recolhimentos obrigatórios sobre a folha
direito da Fiesp propor o impeachment. salarial das empresas destinados ao
Mas que seja com o dinheiro dos ensino profissional e a atividades
empresários e não dos trabalhadores”. sociais dos trabalhadores”.
BRASIL - III

A desfaçatez da Fiesp
A indignação, plenamente
justificada, do povo brasileiro com a
corrupção é muito grande. Nosso povo
já não tolera mais o desvio dos recursos
públicos para fins escusos. Enquanto
a divulgação desses desvios virou a
tônica dos noticiários, a atual diretoria
da Federação das Indústrias do Estado
de São Paulo (Fiesp) e de outras
federações industriais se utilizam
desse expediente para satisfazer seus

projetos políticos. Desfaçatez. Esta é
a palavra que define o comportamento
desta parcela do empresariado
nacional. Desfaçatez que se mostra
ainda maior ao sabermos que essa
parcela vive a se pronunciar contra a
corrupção no meio público.
Pior ainda. Como sabemos, o
argumento para o impeachment
defendido pela Fiesp não é a existência
de corrupção no atual governo.

Caixa 2 da Fiesp não
é divulgado, por quê?
Os órgãos da mídia hegemônica
fazem questão de divulgar, à exaustão,
o casos de corrupção. Infelizmente, a
defesa da moralidade feita por essa
mídia se restringe apenas a alguns
casos. Há aqueles que a grande mídia
faz questão de esconder. Parece ser o
caso agora do Caixa 2 da Fiesp. Nada
foi divulgado sobre o uso de recursos
públicos pelas entidades empresariais
para a turbinar a campanha pelo
impeachment. Por que motivo?
Para ler o artigo em que J. Carlos
de Assis denuncia a Fiesp e as outras
federações, acesse o sítio de Luiz
Carlos Azenha, www.viomundo.com.br,
seção Denúncias, data de 03-04-2016.
PIADINHA
O 007 vai num programa de
entrevistas na Televisão Portuguesa
e se apresenta:
- My name is Bond. James Bond.
E o entrevistador:
- E o meu nome é Quim. Joaquim!

