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BANRISUL

Em 1996, líder do governo na AL, Sartori
aprovou as privatizações da CEEE e da CRT

No artigo, Sartori, Banrisul e
privatização: a História se repete e a
mentira também, o jornalista José
Antônio Silva aborda o desmonte do
Estado perpetrado pelo governo de
José Sartori:
“Não é de hoje que Sartori luta
pelo estado mínimo neoliberal. Em
1996, como líder do governo de Antônio
Britto na Assembleia Legislativa, em
pleno período de FHC na Presidência
da República, Sartori conseguiu

aprovar a venda da CRT e de parte da
CEEE. Na época, ele já encaminhava
a venda do Banrisul, que só não
aconteceu porque Olívio Dutra foi eleito
governador [...]. Britto ia para a TV
chorar lágrimas de crocodilo, dizendo
que a oposição tinha “inventado” que
ele iria vender a CRT. No fim, vendeu.
Quem são os mentirosos?”
Ou seja, devemos ficar atentos;
o Banrisul também está na mira de
Sartori para a privatização.

DE OLHO NA MÍDIA - I

Criança Esperança: preocupação real com o
futuro das crianças ou jogada de marketing?

Se você acessar o link http://
www.unesco.org/new/pt/brasilia/
social-and-human-sciences/youth/
crianca-esperanca-programme/,
encontrará a seguinte informação
sobre o Criança Esperança: “O
Programa Criança Esperança, uma
iniciativa da Rede Globo em parceria
com a UNESCO desde 2004,
compreende uma mobilização social
que busca transformar o futuro de
crianças e jovens em situação de
vulnerabilidade social. Todos os anos,
uma grande campanha na mídia

mobiliza os brasileiros a fazer doações
para apoiar projetos sociais nas cinco
regiões do Brasil.”
Pois bem. A propaganda em
prol desse programa é, comumente,
avassaladora. Enternecido, é bem
possível que, se você não chegou a
doar, tenha estado muito inclinado a
fazê-lo. Assim, é imprescindível que
questionemos. A Rede Globo tem
preocupação real com futuro das
nossas crianças ou o Criança
Esperança seria somente uma jogada
de marketing? Veja na matéria abaixo.

DE OLHO NA MÍDIA - II

A PEC 241/55, o Criança Esperança e a
hipocrisia da Rede Globo

O apoio da Rede Globo às
medidas nefastas que o Governo
Federal, do golpista Michel Temer, vem
implementando, nos fornece uma boa
pista para chegarmos à resposta à
pergunta formulada na matéria acima.
A Proposta de Emenda
Constitucional 241/55 foi aprovada no
Congresso Nacional.
Ela é
extremamente prejudicial à grande
maioria do povo brasileiro, que precisa
de serviços públicos eficientes. O
congelamento, por 20 anos, dos gastos
em saúde, educação, saneamento

básico, políticas públicas em geral, vai
deixar ao desamparo milhões de
crianças e jovens em todo o país.
No entanto, a Rede Globo e o
restante da mídia hegemônica tentaram
e seguem tentando nos convencer de
que a PEC 241/55 é extremamente
necessária para resolver a crise fiscal
por que passa o nosso país. Diante
disso, somos levados a concluir que o
Criança Esperança não passa mesmo
de jogada de marketing além de
escancarar o quão grande é a hipocrisia
da Rede Globo.

PRIVATIZAÇÃO - I

Sartori extinguiu
fundações

A seguir, reproduzimos mais
alguns trechos do artigo do jornalista
José Antônio Silva: “Neste final de 2016,
o Rio Grande do Sul foi surpreendido
pela aprovação da Assembleia
Legislativa a mais de dez projetos do
governo de José Ivo Sartori que
explodiram com grande parte das
fundações e empresas públicas
gaúchas. Instituições fundamentais ao
desenvolvimento econômico, científico,
tecnológico e de informação e cultura
foram extintas [...]. O fim da FEE,
Cientec, Zoobotânica, Fundação
Cultural Piratini e tantas mais,
empobrece a inteligência, a pesquisa e
o conhecimento do estado e deixa mais
de 1.200 servidores públicos
desempregados.”
PRIVATIZAÇÃO - II

Desmonte do Estado
não trará economia

Sartori diz que o desmonte do
Estado trará economia.
Não
convence. O jornalista José Antônio
Silva pergunta: Quanto o governo irá
pagar na contratação de “consultorias”
privadas para fazerem o que
fundações estaduais com larga
experiência
e
competência
reconhecida faziam muito bem?”
A íntegra do artigo de José A
Silva pode ser lida na página do
SEEB-PF na Internet. O link https://
w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=b2zDLQs2hjk disponibiliza
um vídeo que aborda os impactos
negativos da extinção das fundações
e das privatizações para o nosso
Estado e o povo gaúcho.
PIADINHA
O marido pergunta para a mulher:
- Querida, quando eu morrer você vai
chorar muito?
E a esposa responde:
- Claro. Você sabe que eu choro por
qualquer besteira.

