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BANRISUL

José Sartori já demonstrou que pretende destruir o que
resta do patrimônio do povo gaúcho. Portanto, a luta contra esta
pretensão tem que ser fortalecida.
Todos os funcionários e funcionárias do Banrisul estão sendo convidados a se engajarem nela.

SINDICATO

Assembleia na segunda-feira, 26, vai
deliberar sobre paralisação no dia 30/06
O Sindicato dos Bancários
de Passo Fundo e Região está
convocando todos os bancários
e bancárias de sua base territorial para a Assembleia Geral Extraordinária que será realizada na

segunda-feira, às 18 horas, em
primeira chamada, ou às 18h30,
em segunda chamada. Na pauta,
a deliberação sobre a proposta de
paralisação das atividades no dia
30 de junho de 2017.

DE OLHO NA MÍDIA - I

Na Venezuela, há um processo
nacionalista, aﬁrma ﬁlósofo argentino
No C&N de hoje, trazemos mais alguns trechos do artigo
“Não acreditar nem em 1% do que
se diz”, escrito pelo psicólogo e ﬁlósofo argentino Marcelo Colussi.
Colussi aﬁrma que na Venezuela
“há um processo nacionalista que
há anos criou um projeto alternativo, com projeção socialista, que
deixa enlouquecidos a direita na-

cional e, fundamentalmente, os
grandes capitais globais, estadunidenses em princípio, que veem
se perder um grande negócio (o
petroleiro antes de tudo, junto
a outros não menos lucrativos,
como o ferro, novos minerais estratégicos [coltan, bauxita], o gás,
a água doce, a biodiversidade da
selva amazónica)”.

DE OLHO NA MÍDIA - II

Estão preparando uma intervenção
estrangeira na Venezuela
O ﬁlósofo Marcelo Colussi
adverte que “uma terrível guerra
psicológica e midiática procura preparar as condições para um possível intervenção estrangeira [...], militar, provavelmente, disfarçada de
‘operação para resgatar a liberdade
e a democracia perdidas’”.
A coisa não te parece familiar? Lembra da invasão e do
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3601-2785 ou 3601-2786

MOVIMENTO SINDICAL

Audiência pública contra a privatização
do banco acontece hoje, às 18 horas
As trabalhadoras e trabalhadores do Banrisul têm compromisso de extrema importância no
ﬁnal da tarde desta sexta-feira.
Às 18 horas, será realizada, na
Câmara dos Vereadores de Passo Fundo, a Audiência Pública em
Defesa do Banrisul Público.
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bombardeamento do Iraque, Líbia, Afeganistão e Síria? Lembra
dos “bombardeios humanitários”?
Lembra das grandes campanhas
de mentiras, muitas grotescas, divulgadas à exaustão pelos órgãos
da mídia hegemônica? Essa mídia
procurava nos convencer de que o
assassinato de milhões de pessoas
viria em benefício desses povos.

CUT lançou o sítio
Na Pressão
A luta contra a aprovação
das reformas que visam destruir
os direitos trabalhistas e o direito à
aposentadoria continua. A campanha de pressão sobre deputados
federais e senadores só aumenta.
Para facilitar e viabilizar o envolvimento maior dos trabalhadores e
do povo brasileiro em geral nesta
campanha, a CUT lançou o sítio
Na Pressão. O sítio permite contatar os membros do Congresso
Nacional através de e-mails, redes
sociais e telefone.
Participe da campanha;
acesse https://napressao.org.br/.
REFORMA TRABALHISTA

Vencemos uma
batalha no Senado
CAS votou contra
Na terça-feira, 20, os trabalhadores vencemos uma batalha na
dura luta contra a destruição dos
direitos trabalhistas pretendida pelo
governo corrupto de Michel Temer.
Por 10 votos a 9, a Comissão de
Assuntos Sociais [CAS] do Senado
Federal rejeitou o relatório do projeto de reforma trabalhista [PLC 38].
Na quarta-feira, tivemos
outra boa notícia. Os governistas
tiveram que ceder na agenda de
votação. O PLC 38 não irá mais a
plenário no dia 28, mas somente às
vésperas do recesso parlamentar
que começa dia 18 de julho.
PIADINHA
O Isac foi no laboratório buscar
o laudo de seu exame de urina e
tão logo soube do resultado telefonou para casa:
- Rebeca, estou te avisando que
nem eu, nem você, nem Salomão,
nem Jacó, nem Ruth e nem o pequeno Abraham temos problemas
urinários ...

