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BANRISUL

LEI DAS FILAS

Comissão Paritária retomou debates
sobre o Plano de Carreira
Na quinta-feira, 27, a
Comissão Paritária que discute o
Plano de Carreira dos funcionários do
Banrisul voltou a se reunir. A reunião
se ateve mais à organização do
calendário e do funcionamento da
Comissão.
Outras questões
discutidas foram a ação do Ministério
Público que obriga a realização de
concurso para o preenchimento de

Em Jaboatão (PE),
agência foi interditada

vagas de nível superior e a lei ordinária
para cargos em comissão. Também
foi discutido o funcionamento da
subcomissão que tratará daTecnologia
de Informação e do Call Center.
Na próxima reunião, agendada
para 16 de abril, a negociação vai focar
os cargos básicos, quando deverá ser
apresentado um simulador para a
migração.

GOLPE DE 1964 - I

Mídia apoiou o golpe e a ditadura
Em artigo, o jornalista Otto Filgueras conta um pouco dessa história
Alguns órgãos da mídia
hegemônica brasileira, que hoje posam
de defensores intransigentes da
democracia, prestaram apoio irrestrito
ao golpe de 1º de abril de1964 contra o
governo de JoãoGoulart e à ditadura
que se instalou em seu lugar. É o que
nos conta o jornalista e escritor, Otto
Filgueras, no artigo O apoio da mídia
ao golpe e à ditadura. A seguir,
reproduzimos alguns excertos do artigo:
“Em 1964, a TV Globo não era
nada. O que contava era o jornal “O
Globo”, radicalmente engajado em
todas as conspirações, desde a volta

de Getúlio, em 1950. Da mesma
forma, “O Estado de S. Paulo”, na
vanguarda do atraso desde os tempos
do Império.”
“Os Marinho, no Rio, e os
Mesquita, em São Paulo fizeram parte
do “núcleo duro” do golpe, arrecadando
dinheiro,
comprando
armas,
corrompendo militares hesitantes,
fazendo listas de inimigos a serem
presos ou “neutralizados”, articulando
apoio externo para a quartelada.”
Na matéria abaixo, trazemos
mais um trecho importante do artigo de
Filgueras.

No dia 26, o Procon interditou,
por 48 horas, a agência Centro do Itaú
de Jaboatão dos Guararapes, em
Pernambuco. O motivo foi o não
cumprimento, pela unidade, da
chamada “Lei das Filas”. A agência
foi notificada diversas vezes e já
acumula R$ 320 mil de multas.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gerando empregos
Em 2013, a CEF abriu 5.272
novos postos de trabalho. Ainda que
com falhas, a CEF vem cumprindo com
sua função social. A geração de postos
de trabalho, com salários mais dignos,
é, possivelmente, a melhor forma de
redistribuição de renda e de
alavancagem do desenvolvimento.
Com a palavra os bancos
privados, e mesmo o Banco do Brasil,
que, em 2013, apesar dos lucros
estratosféricos, reduziram seus
quadros de funcionários.
PIADINHA
O doido atendeu o telefone e ouviu:
-Alô, é do hospício?
- Não, aqui nem tem telefone.

O papel dos jornalões durante
a ditadura no Brasil

GOLPE DE 1964 - II

Sobre a suspeita aquisição da
TV Paulista pela Globo
Em seu artigo, Otto
Filgueras
relembra,
rapidamente, a forma suspeita
com que a TV Globo alçou voo
para construir uma rede
nacional:
“O senador Roberto
Requião (PMDB-PR) está
pedindo informações ao
ministro da Comunicação,
Paulo Bernardo, sobre um
esqueleto há muito insepulto e
que ainda cheira terrivelmente
mal: a “aquisição” pela Globo da
TV Paulista, pós-golpe de 1964.

Sem a TV Globo de São Paulo,
ex-TV
Paulista,
as
Organizações Globo não se
transformariam na potência de
hoje. Para deixar de ser uma
modesta emissora carioca e
constituir uma rede nacional, os
Marinho precisavam de uma
sólida base em São Paulo. Daí
o assalto à TV Paulista.”
Para ler a íntegra do
artigo de Filgueras, acesse
www.correiocidadania.com.br,
seção Política, data de 28/02/
2014.
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