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SINDICATO

SANTANDER

Campeonato de Futebol Society:
inscrições encerram-se hoje
A Secretaria de Formação,
Cultura, Esporte e Lazer informa que
as inscrições para o Campeonato de
Futebol Society encerram-se nesta
sexta-feira. Na próxima semana, a
secretaria estará realizando uma

reunião com os coordenadores de
cada equipe para a definição do
regulamento e do calendário do
campeonato. Os jogos serão
realizados aos sábados pela
manhã.

ARGENTINA

Com a “Ley de Medios”, o Grupo Clarín
perderá grande parte de seu poder
No C&N anterior, informamos
que o Grupo Clarín impetrou ação
judicial, em outubro de 2009,
contestando a “Ley de Medios” que fora
aprovada naquele mês pelo
Congresso Nacional argentino.
O motivo principal dessa
contestação do Grupo Clarin é o fato
de o grupo possuir uma quantidade de
órgãos de mídia muito superior ao
determinado pela nova lei. Com a lei,
o Clarín perderá grande parte de seu
poder de domínio sobre a informação
no país vizinho.
Nos critérios de cotas de
mercado, a lei estipula que um grupo

de comunicação pode atingir um
máximo de 35% da população. Neste
quesito, as rádios AM e FM do Clarín
atingem 41,88% dos argentinos, na TV
aberta, o Clarín alcança 38,78% ao
mesmo tempo em que controla
58,61% das assinaturas de TV
fechada.
Já as licenças ficam limitadas
a dez por grupo; o Clarín possui nada
menos que 25, de rádio, TV aberta e
TV fechada. O Clarín também
extrapola na posse de canais de TV
por assinatura. O grupo possui 237
ao passo que a Ley de Medios limita a
24 o número máximo de canais.

DE OLHO NA MÍDIA

“Ley de Medios apavora a Globo”
No artigo “Ley de Medios
apavora a Globo”, o jornalista Altamiro
Borges escreveu:
“A decisão representa um
duríssimo golpe nos monopólios
midiáticos não apenas na vizinha
Argentina. Tanto que a TV Globo
dedicou vários minutos do seu Jornal
Nacional para atacar a nova lei.”
“Pelas regras agora aprovadas
pela Suprema Corte, os grupos
monopolistas do setor serão obrigados
a vender parte dos seus ativos com o
objetivo expresso de “evitar a
concentração da mídia” na Argentina.”
“O discurso raivoso da TV
Globo e de outros impérios midiáticos
do Brasil e do mundo é de que a Ley
de Medios é autoritária e fere a

liberdade de expressão. Basta uma
leitura honesta dos 166 artigos da nova
lei para demonstrar exatamente o
contrário.”
“O próprio Relator Especial
sobre Liberdade de Expressão da
Organização das Nações Unidas
(ONU), Frank La Rue, já reconheceu
que a nova legislação é uma das mais
avançadas do planeta e visa garantir
exatamente a verdadeira liberdade de
expressão, que não se confunde com
a liberdade dos monopólios midiáticos.”
Para ler a íntegra do texto de
Borges e também os quatro artigos da
“Ley de Medios” ratificados pela
Suprema Corte da Argentina, acesse
http://altamiroborges.blogspot.com.br,
data de 30/10/2013.

Protesto, em SP,
contra demissão
Banco demitiu funcinonária com 24
anos de dedicação à casa
No dia de ontem, o SEEB-São
Paulo organizou um protesto contra
a demissão de uma funcionária do
Santander, da agência Jumana, em
São Paulo. A agência foi paralisada
até às 13:30 horas.
Essa demissão, em especial,
é emblemática, pois retrata toda a
falta de sensibilidade social do banco
espanhol: a colega demitida já
acumulava 24 anos de dedicação ao
banco e entraria na préaposentadoria em dois anos. Ao
mesmo tempo, o Santander aufere
no Brasil nada menos que 24% do
seu lucro mundial.
PIADINHA
Um burro morreu bem em frente de
uma Igreja e, como uma semana
depois o corpo ainda estava lá, já
fedendo, o padre resolveu reclamar
com o prefeito.
— Prefeito, tem um burro morto na
frente da Igreja há quase uma semana!
E o Prefeito, grande adversário político
do padre, alfinetou:
— Mas, padre, não é o senhor que tem
a obrigação de cuidar dos mortos?
— Sim, sou eu! — respondeu o padre,
com serenidade. — Mas também é
minha obrigação avisar os parentes!

http://blogflanar.blogspot.com.br/ - 30/10/2013

