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DE OLHO NA MÍDA - I

A morte de Santiago Andrade e a
seletividade das coberturas midiáticas

A morte do cinegrafista da
Rede Bandeirantes, Santiago Andrade, foi um acontecimento lamentável, inadmissível, mesmo. Porém, algo soa bastante estranho na
forma como a grande mídia brasileira fez e segue fazendo a cobertura
do fato.
Qual a razão de tanta histeria
se “outras vítimas [da violência] são
vergonhosamente
escamoteadas
pela mídia”, como afirma o jornalista
e escritor Celso Lungaretti? No artigo “Inocentes úteis e totalitários inúteis”, Lungaretti critica a forma seletiva com que a mídia cobre os casos de violência. Ele afirma que “a
indústria cultural ignorou olimpicamente” um episódio ocorrido durante a desocupação do acampamento
de sem-teto na cidade de São José

dos Campos (SP), em janeiro de
2012:
“Ivo Teles da Silva, 69 anos,
foi bestialmente espancado pela
PM de Geraldo Alckmin durante o
episódio conhecido como a barbárie no Pinheirinho, por ela sequestrado e mantido longe dos parentes
que o procuravam desesperadamente. Tudo isto para esconder
seu estado deplorável; para que a
opinião pública não tomasse conhecimento da barbarização de um
idoso. Só foi localizado 10 dias depois, teve alta, mas acabou morrendo.”
Vale a pena ler o artigo de
Lungaretti. Para tanto, acesse o
sítio www.correiocidadania.com.br,
seção Política, data de 14/02/2014.

DE OLHO NA MÍDA - II

A morte de Santiago Andrade e a seletividade das coberturas midiáticas

Na verdade, a mídia hegemônica está aproveitando a morte de
Santiago Andrade para colocar
pressão sobre o Congresso Nacional e o próprio Governo Federal. O
intuito é apressar a aprovação de
uma lei antiterrorismo aos moldes
da que o governo dos Estados Unidos deseja e tem pressionado para
que vários países adotem.

Brasília (UnB), “Essa lei serve principalmente aos interesses norteamericanos, que querem nos impor
a adoção das mesmas medidas
antiterror que adotaram no pós 11
de setembro”. E Mariano explica
que, se aprovada tal lei, “o reflexo
será menos democracia e mais sufocamento da participação social.”
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SAÚDE

Dia Internacional de
Prevenção à LER/Dort

Em 28 de fevereiro é comemorado o Dia Internacional de Prevenção às Lesões por Esforço Repetitivo (LER) e Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (DORT).
De acordo com dados do Instituto Nacional de Prevenção de
LER/Dort, essas duas patologias
ainda são a segunda maior causa
de afastamento do trabalho no Brasil. Elas acometem homens e mulheres em idade produtiva e estão
na maioria das vezes relacionados
à organização do trabalho, como
posturas inadequadas, movimentos
repetitivos e fatores psicológicos.
Os principais sintomas dos
distúrbios são desconforto, fadiga,
sensação de peso ou diminuição
de força, formigamento, dormência,
inchaço, enrijecimento muscular e
choques nos membros. São sintomas de evolução lenta, o que leva
muitos trabalhadores a procurar
auxílio de um profissional especializado muito tardiamente. É fundamental que o trabalhador, ao primeiro sintoma, procure assistência
especializada, evitando a evolução
clínica do quadro.

A íntegra da entrevista de PaPara Patrick Mariano, advoga- trick Mariano pode ser lída no sítio
do, mestre em Direito, Estado e www.viomundo.com.br, seção DeConstituição pela Universidade de núncias, data de 13/02/2014.
INCLUSÃO SOCIAL

Senso da Diversidade 2014
Na retomada da mesa temática de Igualdade de Oportunidades
em 2014, nesta terça-feira (18), em
São Paulo, a Contraf-CUT, federações e sindicatos definiram com a
Fenaban os encaminhamentos para a realização do II Censo da Diversidade, que será aplicado de 17
de março até 25 de abril em todo o
país.
O universo de participantes
será de cerca de 486 mil bancários,

que corresponde a 98% dos funcionários de 19 bancos.
O movimento sindical fará o
acompanhamento do censo até a
divulgação dos resultados, além de
averiguar se os bancos estão efetivamente assegurando condições
igualitárias na contratação e na ascensão laboral de todos os trabalhadores, independente de sexo,
gênero, raça/cor, etnia, se LGBT
ou pessoas com deficiência.

PIADINHA
Joãozinho chegou muito atrasado
na escola, e a professora perguntou:
— O que aconteceu?
— Fui atacado por um crocodilo!
— Oh, meu Deus! E você se machucou?
— Machucar não, mas o trabalho
de matemática ele comeu todinho…

