Sexta-feira
Informativo do Sindicato dos Bancários de Passo Fundo e Região - CUT

www.bancariospassofundo.org.br

Nº 3132

secretaria@bancariospassofundo.org.br

08 / janeiro / 2016

3601-2785 ou 3601-2786

__________________________________________________________________________________________________

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - I

Centrais sindicais realizarão ato em defesa
da CEF na terça-feira, 12, em Brasília
Na terça-feira, 12, as centrais
sindicais, CUT, CTB, CSP-Conlutas e
Intersindical, a Contraf-CUT e a Fenae
realizam um ato público em frente ao
prédio Matriz I, da Caixa Econômica
Federal, em Brasília. No dia em que a

CEF completará 155 anos, os
trabalhadores vão protestar contra o
processo de enfraquecimento da
empresa, enquanto pública, já em
curso, processo que se agravará caso
o PLS555/2015 venha a ser aprovado

DE OLHO NA MÍDIA - I

A seletividade na divulgação
dos casos de corrupção

Nos últimos dez anos, os
órgãos da mídia hegemônica passaram
a divulgar casos de corrupção com
frequência crescente. Nos últimos dois
anos, essa divulgação se acirrou ainda
mais. Até aí, tudo bem. Podemos
afirmar, sem dúvidas, que a mídia
esteve cumprindo seu papel ao
denunciar a corrupção.
Ao mesmo tempo, porém,
somos obrigados a registrar que a
atuação da mídia na divulgação
dessas denúncias não tem sido linear,
digamos assim. Têm havido desvios
preocupantes dessa mesma mídia,
que fazem balançar a credibilidade que
ela diz ter.

O que vimos é o seguinte: a
corrupção que envolve um ou dois
partidos e uma determinada empresa
foi repetida e exaustivamente divulgada.
De outra parte, a mídia não usou do
mesmo expediente nos casos de
corrupção envolvendo outros partidos
e outras empresas. Esses casos
foram e são divulgados “à boca
pequena” e, logo, “esquecidos”.
Podemos
citar
como
exemplos dessa seletividade na
divulgação dos casos de corrupção,
as investigações das Operações
Lava-Jato e Zelotes, da Polícia Federal.
Na matéria abaixo, abordamos um
outro caso, mais recente.

DE OLHO NA MÍDIA - II

Caso de corrupção envolvendo Jardel e o
governo Sartori teve divulgação quase nula
No início da semana passada,
a bancada de oposição na Assembleia
Legislativa do Rio Grande do Sul
informou que está a investigar um
rumoroso caso de corrupção. O caso
envolveria o deputado estadual, Mário
Jardel, e o governo do Estado, de José
Ivo Sartori. Ao investigar irregularidades
do mandato do deputado, o Ministério
Público estadual obteve gravações do
que teria sido uma negociação entre o
mesmo e membros do governo
estadual. Nessa negociação, teriam
sido oferecidos cargos no executivo
estadual em troca do voto favorável do
deputado aos projetos enviados à AL
pelo governador.

Pois bem. Passados já onze
dias da denúncia feita na AL, o caso
teve divulgação quase nula pela grande
mídia. Muita gente nem sabe disso,
pois, praticamente nada se viu ou ouviu
sobre o caso.
A confirmação da denúncia
pode gerar uma reviravolta na política
do nosso Estado; votações já
realizadas pela AL estão sob suspeição
e poderão ser revogadas. Então,
“perguntar não ofende”, como se ouvia
em um certo programa humorístico.
Diante de um fato de tamanha
gravidade, por que a mídia hegemônica
optou por praticamente “esconder” este
caso de corrupção?

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - II

Uma Caixa SA não
interessa ao Brasil

A proposta do PLS555/2015 é
abrir o capital de empresas estatais,
transformando-as em sociedades
anônimas. Isto colocará a CEF, os
Correios, o BNDES e outras estatais
federais, estaduais e municipais ainda
mais na lógica perversa de mercado.
Uma Caixa SA não interessa ao Brasil
e ao povo brasileiro, pois a empresa
será desviada de sua função social
com o fim de obter lucros sempre
maiores.
Uma Caixa SA trará impactos
nocivos também para o conjunto de
funcionários. Para que o lucro aumente,
será necessário reduzir salários e
benefícios e, claro, o contingente de
trabalhadores.
Além disso,
possivelmente, a empresa voltará a
recorrer à terceirização em larga escala,
como acontecia da década de 1990 a
até uns sete anos atrás.
SINDICATO

Firmado convênio
com psicólogo

O Sindicato dos Bancários de
Passo Fundo e Região firmou convênio
com o psicólogo Alessandro
Adami. Pelo convênio, bancarias e
bancários associados à entidade, e
seus depedentes, terão direito a um
desconto de 20% nos atendimentos
psicológicos. O consultório está
localizado na rua Capitão Eleutério, nº
610, sala 603, no centro de Passo
Fundo, e o telefone para contato é
(54)9929-8474.
PIADINHA
O médico atende um velhinho milionário
que tinha começado a usar um
revolucionário aparelho de audição:
- E aí, seu Almeida, está gostando do
aparelho?
- É muito bom.
- Sua família gostou?
- Ainda não contei para ninguém, mas
já mudei meu testamento três vezes.

