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SINDICATO

MOVIMENTO SINDICAL

A Greve Geral em Passo Fundo
Novas manifestações, ainda maiores, nos aguardam
A população passofunden- suas portas.
A marcha terminou em um
se não ﬁcou atrás e também participou da Greve Geral do dia 28 grande Ato Uniﬁcado nos portões
de abril. Organizados pelo Comi- da Coleurb. Na parte da tarde,
tê Intersindical e Popular, milhares uma Aula Pública na Praça Teixeide trabalhadores de diversas ca- rinha culminou em uma marcha
tegorias, estudantes e movimen- pela Avenida Brasil e pela Rua
tos sociais foram às ruas contra Morom, que terminou no encruzaas reformas da previdência e tra- mento das ruas Sete de Setembro
balhista propostas pelo governo e Avenida Brasil.
Bancárias e bancários
federal.
As atividades iniciaram às também participaram, em grande
5h da manhã com o bloqueio das número, desde cedo da manhã,
garagens das empresas de trans- das manifestações.
E a luta continua. Novas
porte coletivo. Em seguida, foi
manifestações,
ainda maiores que
realizada uma marcha pelo centro
da cidade que contou com a cola- as do dia 28, teremos que fazer
boração dos trabalhadores [as] do até derrotarmos o governo golpiscomércio. Muitas lojas fecharam ta de Michel Temer.
DE OLHO NA MÍDIA

A Venezuela que te mostram:
expressão da verdade ou manipulação?
É insistente e exaustiva.
Estamos nos referindo à divulgação de notícias desabonatórias ao
governo da Venezuela. Tudo que
acontece de ruim por lá é culpa da
chamada Revolução Bolivariana,
nos diz a mídia hegemônica. Revolução que estaria sendo conduzida de forma autoritária. Daí, Hugo
Chávez, o presidente anterior, e Nicolás Maduro, o atual, serem tachados, seguidamente, de ditadores.
Mas, o que a grande mídia nos informa sobre a Venezuela
tem a ver, realmente, com o que
por lá se passa? É a expressão
da verdade? Seria manipulação?
O país vizinho se transformou verdadeiramente em um inferno para
seu povo? Estaria de cabeça para
baixo e derramando sangue por todos os lados, como retrata a charge ao lado?
De há muito, tal mídia tem
nos dado exemplos suﬁcientes
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de que não podemos nela conﬁar. Por conta disso, nos próximos
C&N faremos uma reﬂexão sobre
a Venezuela e ofereceremos alguns dados para que nossos leitores possam fazer um melhor juízo
sobre a situação daquele país.
Para começar, oferecemos
a charge, genial, de Osval.

Firmado convênio
com odontóloga
O Sindicato dos Bancários
de Passo Fundo e Região ﬁrmou
convênio com a odontóloga Alesandra Salles. Pelo convênio,
bancárias e bancários associados
à entidade, e seus dependentes,
usufruirão do desconto de 25%
nos serviços de clínica geral, endodontia, estética (clareamento
dentário), prótese, implante e ortodontia. O consultório está localizado na Rua General Netto, nº
448, sala nº 506, Edifício Montparnasse. O telefone para contato é
99241-1793.
PIADINHA
Ao atender o telefone, São Pedro
ouve a inconfundível voz do Diabo:
- Estou lhe desaﬁando para uma
partida de futebol no próximo ﬁnal
de semana. O Céu contra o Inferno, aceita?
E São Pedro responde:
- Aceito, claro - respondeu São Pedro humildemente. - Mas a honestidade me obriga a lhe dizer que vocês vão perder. Tenho os melhores
jogadores de todos os tempos no
meu time.
E o diabo, ainda conﬁante, diz:
- Pode ser! Mas não se esqueça de
que eu tenho os piores juízes!

Manipulação midiática na Venezuela
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