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DE OLHO NA MÍDIA I

Michel Temer (PMDB) ao Congresso Nacional, em dezembro.
A atividade foi organizada
pela Cobap [Confederação Brasileira dos Aposentados, Pensionistas e Idosos], Fapesp [Federação
dos Aposentados do Estado de São
Paulo] e diversas associações.
Este é o caminho para
derrotar este governo capacho do grande capital.
Não
aceitaremos
nenhum
direito a menos! Vamos à Luta!

DE OLHO NA MÍDIA II

Zero Hora e seus [as] colunistas atacam
o Banrisul
No C & N anterior publicamos matéria sobre o “Relatório Oxfam” divulgando que,
entre as táticas utilizadas pelas
grandes empresas para sustentar a rapinagem, constava ﬁnanciar [de] formadores de opinião
a produzirem narrativas político-econômicas que sustentem perante a opinião pública as suas
políticas opressoras-exploratórias.
É exatamente isso que o
jornal Zero Hora tem feito. Sua
colunista Marta Sfredo e seus

tendenciosos artigos “Para onde
iriam os bilhões do Banrisul”,
“Conﬁra as estimativas de valor de
venda do Banrisul”, “Entenda por
que manter o Banrisul custa mais
ao Estado” deixam claro isso.
Estão, sem ﬁcarem enrubecidos, como bom serviçais
que são, construindo uma narrativa político-econômica
para
tentar convencer a sociedade
sul-rio-grandense de que a venda no Banrisul é a saída para
a crise econômica do Estado.

DE OLHO NA MÍDIA III

O Banrisul não está à venda!
Informamos à troica privativista Temer-Meireles-Sartori e
seus serviçais da imprensa burguesa que o Banrisul pertence ao
povo do Rio Grande do Sul e não o
venderemos.
Graças a capacidade de organização, mobilização e luta dos
banrisulenses, é um dos poucos
bancos estaduais que sobrevive-

3601-2785 ou 3601-2786

CEF

Aposentados bloqueiam Via Dutra
contra reforma da Previdência
Considerando que a imprensa burguesa não noticia os
protestos contra as reformas do
goveno FORA TEMER! O Curtas &
Novas irá manter nossa categoria
informada da luta que já estamos
travando para derrotar os ataques.
No domingo [29] Cerca de
mil aposentados e pensionistas
bloquearam os dois sentidos da
Via Dutra em Aparecida protestando contra a reforma da Previdência enviada pelo presidente
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ram a sanha privativista FHC-Brito .
Graças aos esforços sobre
humanos do seu quadro de funcionários [as] é um banco rentável
que atua em praticamente todas
as cidades do Rio Grande do Sul.
O Banrisul não é um
mero “ativo” a ser negociado
por qualquer governante.
Tirem as garras do Banrisul!

Em defesa do
Saúde Caixa
Empregados da Caixa de
todo o país participaram ontem
do Dia Nacional de Luta em reação ao aumento do Saúde Caixa.
A mobilização surtiu resultado. A Justiça do Trabalho do
Distrito Federal concedeu liminar, na noite desta terça-feira [31], anulando o aumento.
A ação foi impetrada
pela Contraf-CUT, Fenae e Sindicatos de bancários de todo o
Brasil. Em Passo Fundo, diretores do Sindicato estiveram nas
agências e alguns departamentos distribuindo material especifíco aos clientes, usuários e trabalhadores da Caixa em defesa
do Saúde-Caixa.

ITAÚ

“Demitiu, Parou”
O Sindicato dos Bancários
de Londrina iniciou a operação
“Demitiu, Parou” contra as demissões de bancários [as] que estão
ocorrendo em sua base territorial.
O Itaú teve um lucro de
quase R$ 18 bilhões nos três primeiros trimestres de 2016 e, mesmo assim, continua demitindo.
Mobilizações como estas devem ser
políticas permanentes do Movimento Sindical
Bancário em todos os bancos.
É inaceitável que o segmento econômico que mais lucra
neste país continue demitindo.

PIADINHA
O que fala o livro de Matemática para o livro de História?
R: Não me venha com história que
eu já estou cheio de problema!

