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SINDICATO - I

Assembleia de prestação de contas do ano
de 2015 será realizada hoje à tarde, às 17h30

Na tarde desta segunda-feira,
às 17h30, serárealizada a Assembleia
Geral Ordinária de prestação de contas
do ano de 2015, conforme previsto no
Estatuto do Sindicato dos Bancários

de Passo Fundo e Região. A diretoria
da entidade convida bancárias e
bancários a participarem da
avaliação das contas do ano
passado.

BRASIL - I

Juiz espanhol, Baltasar Garzón, considera que
o impedimento de Dilma é um golpe de Estado
O juiz coloca a ação contra a presidente brasileira no mesmo nível da
derrubada dos presidentes de Honduras e do Paraguai
No C&N nº 3154, informamos derrubada dos presidentes de
da irritação de Michel Temer devida a Honduras, Manoel Zelaya, em 2009, e
que no exterior o impeachment da do Paraguai, Fernando Lugo, em 2012:
presidente Dilma Roussef é visto “[...]Sou capaz de perceber o
oferecido
pelo
como “uma tentativa ilegal e anti- espetáculo
democrática da oposição, liderada por procedimento de juízo político que está
ele, para ganhar o poder de forma em curso contra a Presidenta Dilma
Rousseff e que guarda semelhanças
ilegítima”.
Sem trocadilho, não é sem com outros que foram vivenciados por
razão que Temer anda temeroso. O juiz países como Paraguai e Honduras,
espanhol, Baltasar Garzón - veja, na forjados institucionalmente por parte
matéria ao lado, quem é ele - publicou o daqueles que somente estavam
artigo “Ética política e Justiça no Brasil” interessados em alcançar o poder a
no qual compara a ação contra Dilma à qualquer preço”.
BRASIL - II

A democracia deve ser conquistada e
defendida todos os dias, diz Baltasar Garzón
Em seu artigo, o juiz Baltasar
Garzón enfatiza que “A luta contra a
corrupção é vital e deve ser prioritária
em qualquer democracia, mas é
preciso estar atento aos interesses
daqueles que pretendem se beneficiar
da ‘cegueira’ que supõe a luta em si
mesma”.
O juiz espanhol se diz
indignado com o rumo a que está sendo
levado o Brasil e dá a entender que a
Justiça do nosso país vem sendo
manipulada: “A indignação democrática
que sinto ao acompanhar os fatos do
Brasil, país pelo qual tenho imenso
apreço, me provoca profunda dor e ao
mesmo tempo me compele a expressar
esses sentimentos diante daqueles que
não têm pudor em destruir as estruturas

democráticas que tanto tempo levaram
para serem erguidas, aqueles que não
hesitam em interferir na ação da
Justiça em benefício próprio”.
E Garzón invoca todo o povo
brasileiro à defesa da democracia:
“Ninguém conquista um reino para
sempre e o da democracia deve ser
conquistado e defendido todos os dias
frente aos múltiplos ataques e isso se
faz desde os mais recônditos lugares
do país, de uma mina, uma pequena
fábrica [...] em cada casa da família
brasileira é preciso lutar diuturnamente
pela democracia”.
Vale a pena ler a íntegra do
artigo de Baltasar Garzón. Para tanto,
acesse o sítio do jornalista Luíz Nassif,
www.jornalggn.com.br, data de 24/04.

SINDICATO - II

Sobre o convênio
com a CIST

A Comunidade Intersindical de
Saúde do Trabalhador (CIST) mantém
convênio com o Sindicato dos
Bancários de Passo Fundo e Região.
A CIST disponibiliza médicos de
variadas
especialidades
e,
diferentemente do que ocorre com
alguns planos de saúde, não há uma
longa demora para que as consultas
se efetivem. O telefone e o e-mail para
contato
são:
3045-5016
e
cistsaude@hotmail.com. Na página
do SEEB-PF na Internet, seção
Convênios, você pode consultar todos
os convênios firmados pela entidade.
QUEM É QUEM

Saiba um pouco mais
sobre o juiz Garzón
Nas matérias ao lado, fizemos
menção ao juiz espanhol Baltasar
Garzón. Num mundo em que a maioria
dos ditadores sanguinários e
assassinos cometem seus crimes e
depois gozam o resto de suas vidas “na
boa”, sem serem importunados,
Baltasar Garzón ganhou notoriedade.
Ele é o juiz que condenou o expresidente do Chile, Augusto Pinochet,
e decretou sua prisão pela tortura e
morte de cidadãos espanhóis durante
a ditadura chilena.
Em 11 de setembro de 1973
Pinochet chefiou um Golpe de Estado
contra a democracia chilena. Ele contou
com total apoio do governo dos Estados
Unidos desde o golpe até 1990, quando
deixou o poder. Pinochet derrubou o
governo de Salvador Allende, que fora
eleito pelo povo chileno.
PIADINHA
Três amigas estão conversando
sobre intimidades e resolvem contar,
cada uma, seus segredos.
A primeira diz: - Eu sou adúltera.
A segunda: - Eu sou sapatona.
E a terceira, morrendo de rir, diz:
- Eu sou fofoqueira!

