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DE OLHO NA MÍDIA - I

BANRISUL

O caso envolvendo o italiano
Cesare Battisti voltou à cena após a
decisão do Presidente Lula de não
extraditá-lo tomada no finalzinho de
2010. Os órgãos da mídia hegemônica
e seus (de)formadores de opinião, uma
vez mais, estão a prestar um
desserviço ao povo brasileiro. Ao invés
de disponibilizarem as informações
necessárias para que a população
possa tirar suas próprias conclusões a

Comissão Paritária tem reunião hoje
A Comissão Paritária que discute o Quadro de Carreira do Banrisul faz
a primeira reunião do ano nesta quintafeira. Na reunião anterior, ocorrida em
dezembro, os representantes dos funcionários apresentaram ao banco uma
proposta de construção de uma matriz
do QC para a análise das funções. A
proposta prevê que, em primeiro lugar,
com diagnóstico a ser realizado nas
agências, seja analisado o quadro A, e
que a abordagem das funções técnicas da Direção Geral fique para um segundo momento.

O Caso Cesare Battisti e a desinformação
nos órgãos da mídia hegemônica
respeito do caso, estão a bombardear
Lula com duras críticas. Ao mesmo
tempo, se referem ao italiano sempre
de uma maneira pejorativa,
qualificando-o de terrorista e assassino.
Agem assim, mesmo sabendo das
toscas irregularidades contidas no
processo que condenou Battisti. Na
verdade,
procuram
também
desqualificar os dirigentes brasileiros
que optaram pela não extradição.

DE OLHO NA MÍDIA - II

O Caso Cesare Battisti,
por Juremir Machado da Silva

“Battisti foi condenado à revelia, sem qualquer prova técnica ou pericial”
O jornalista e escritor Juremir à revelia, sem qualquer prova técnica
Machado da Silva é dos poucos que ou pericial, exclusivamente com base
procura lançar alguma luz sobre o caso nos depoimentos de uma testemunha
Battisti. Em sua coluna no jornal interesseira, Pietro Mutti, envolvido nos
Correio do Povo de ontem, mesmo não fatos, que o acusou para ser
entrando em minúcias, Juremir beneficiado pelos mecanismos da
consegue explicar o motivo da delação premiada.”
“Battisti viveu anos livre na
polêmica em torno de Battisti levantada
pela mídia. A seguir, reproduzimos França, durante os governos de
alguns trechos da coluna:
François Mitterrand, onde trabalhou,
“A polêmica envolvendo a casou-se e teve duas filhas. A Itália
extradição de Cesare Battisti se resume não se revoltou contra essa situação
a velho refrão: antipetismo e nem usou o tom agressivo que
antiesquerdismo. Battisti foi condenado dedicou ao Brasil.”
DE OLHO NA MÍDIA - III

Juremir aponta o descaso para com
outras vítimas de terrorismo

Em sua coluna, Juremir Machado da Silva compara a preocupação
demonstrada para com aquelas que
seriam, supostamente, vítimas de
Battisti, com o descaso com relação a
outras vítimas de terrorismo e à punição a torturadores:
“Alguns dizem que é preciso pensar nas vítimas. Nunca os vejo manifestar preocupação, por exemplo, com
as vítimas do terrorismo de Estado de
Israel. Não me venham com a conversa do antissemitismo. Israel tem todo

o direito de existir e defender-se, mas
não tem o direito de extrapolar na forma da sua defesa, nem de manter os
palestinos numa prisão a céu aberto.”
“Não vejo os defensores da extradição de Battisti clamando pela punição dos torturadores do regime de
1964 que passeiam pelas nossas ruas.”
Vale a pena ler a íntegra da coluna de Juremir. Para isso, acesse o site
do jornal: www.correiodopovo.com.br,
seções impresso, edições anteriores e
colunas; nessa ordem.

Quadro de Carreira

SANTANDER

Garantida folga
abonada na simulação
Está programada para o domingo, 9, mais uma simulação de
integração tecnológica nas agências do
Real. Aos funcionários que participarem da simulação, será concedida uma
folga abonada, além dos direitos normais, como horas extras, por exemplo.
Por meio de carta, o Santander comunicou, no dia de ontem, à Contraf-CUT,
a decisão de acatar essa reivindicação
do movimento sindical.
SINDICATO

Curtas e Novas tem
periodicidade alterada
Como de praxe, a periodicidade
do informativo Curtas e Novas sofreu
alteração nestes meses de verão. Até
meados do mês de março, coincidindo
com as férias dos diretores do Sindicato, a Secretaria de Imprensa e Divulgação estará publicando o C&N duas vezes por semana. Salvo algumas exceções, todas as terças e quintas-feiras.

PIADINHA
O cara entra no bar e pede um copo
de vinho:
-Branco ou tinto? - pergunta o
balconista.
- Tanto faz, eu sou cego!

