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Sexta-feira  

CUT e mais de 130 organizações dizem não à 
extinção da EBC 

 

A CUT mais 139 organiza-
ções que fazem parte da Frente em 
Defesa da Empresa Brasil de Co-
municação (EBC), assinaram ma-
nifesto em defesa da comunicação 
pública e da manutenção da EBC, 
que está sendo alvo de duros ata-
ques e corre sério risco de ser ex-
tinta no próximo governo. 

O documento, que está 
aberto por tempo indeterminado 
para novas adesões, também será 
entregue aos parlamentares no 
Congresso Nacional. O objetivo 
é levar informação para socieda-
de e desmistificar notícias falsas 
sobre a EBC.   

Antes e depois de ser eleito 
presidente, Jair Bolsonaro (PSL) 
deu declarações à imprensa afir-
mando que pretende extinguir a 
TV Brasil, se referindo a EBC, 
alegando que a empresa não tem 
audiência. 

Para o secretário Nacional 
de Comunicação da CUT, Roni  
Barbosa, além de confundir a 
TV Brasil com a EBC, o presi-
dente eleito não tem conheci-
mento do alcance da empresa 

ao afirmar que o sistema seria 
irrelevante.  

“Hoje, a empresa, que reú-
ne oito veículos públicos de radi-
odifusão e comunicação digital, 
alcança 70 milhões de brasileiros 
com notícias de interesse da po-
pulação. Só isso já justificaria a 
existência da EBC”, afirmou Ro-
ni, que complementou: “A TV 
Brasil foi a sétima emissora aber-
ta mais assistida do Brasil”. 

Segundo o instituto Kantar 
Ibope, a TV Brasil é a única TV 
aberta com programação infantil 
- em outubro foram veiculadas 35 
horas semanais.  A Agência Bra-
sil, que distribui conteúdo gratui-
to para milhares de veículos em 
todo o país, de portais consagra-
dos a jornais locais, teve 16 mi-
lhões de acessos no 1º semestre. 
Isso sem contar a importância da 
Radioagência Nacional, que 
abastece mais de 4,5 mil estações 
em todas as regiões do país com 
mais de mil conteúdos mensais. 

É unânime entre as organi-
zações que assinaram o manifes-
to que a EBC precisa de mais in-

vestimentos e atenção porque a 
comunicação pública é funda-
mental para a sociedade no Brasil 
e no mundo. Além disso, a EBC 
não é um projeto de algum parti-
do ou político, a existência da 
empresa é um compromisso com 
a Constituição Federal.   

“A história da EBC é anti-
ga, com sua contribuição à socie-
dade há mais de 40 anos. A for-
ma jurídica da EBC, essa sim de 
2008, cumpriu o que mandava a 
Constituição afirmando o sistema 
público e ajustou as antigas estru-
turas aos modelos consagrados 
internacionalmente, como a britâ-
nica BBC, a francesa France Te-
levisóns, a italiana Rai e as ale-
mãs ZDF e ARD”, diz trecho da 
carta-manifesto. 

Fonte: CUT 
 

Abrace o que a vida te oferece 
 

Autor desconhecido 
 

Entre altos e baixos, nem 
sempre somos gratos por tudo 
que a vida nos oferece, algu-
mas vezes nos perguntamos 
por que merecemos ter que 
passar por determinada dificul-
dade. Uma coisa é certa, não 
podemos mudar o passado, 
mas podemos olhar para nos-
sos problemas de uma maneira 
diferente. 

Passe a encarar as dificul-
dades como uma oportunidade de 
viver algo novo, uma vida dife-
rente sem mais a presença daque-
la dificuldade. Consiga forças 
para solucionar todos os proble-
mas como se a cada vitória sua 
vida fosse renovada, como o pas-
sar de uma página em um livro, 
com uma folha repleta de novida-
des. 

Não tenha medo da pos-
sibilidade de uma nova vida, 
somos seres completamente 
adaptáveis, prontos para o ines-
perado. Ganhe coragem e abra-
ce todas as oportunidades, pois 
na próxima página do livro, 
pode aparecer algo surpreen-
dente e muito positivo. 
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 

Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado do Maranhão  

 

A DIRETORIA DO SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 
FEDERAIS NO ESTADO DO MARANHÃO – SINDSEP/MA atra-
vés do seu Presidente, nos termos dos artigos 93 e 88 do seu Estatuto, 
convoca todos os seus filiados, em pleno gozo dos direitos associati-

vos, para participarem do processo de eleição da nova Diretoria e Conselho Fiscal deste Sindicato 
que se realizará nos dias 26, 27 e 28 de fevereiro de 2019, das 08:00h às 17:00h, nos locais de vo-
tação que seguem em anexo, sendo exigido quórum superior a 30% (trinta por cento) dos associa-
dos com capacidade de votar em primeira votação. As chapas poderão ser inscritas no período de 
21 de janeiro a 05 de fevereiro de 2019 junto à Secretaria da Comissão Eleitoral, no horário das 
08:00h às 12:00h e das 14:00h às 18:00h. Caso não seja atingido o quórum de votantes previsto no 
Estatuto, ou, se houver quórum, mas empate entre as chapas mais votadas em primeira votação, 
seguir-se-á uma segunda votação nos dias 27,28 e 29 de março de 2019, no mesmo horário e lo-
cais já divulgados. Fica convocada ainda, nos termos do art.33 do Estatuto da entidade, a Plenária 
Estadual do SINDSEP/MA, que será realizada no dia 08 de janeiro de 2019, às 09:00h, no auditó-
rio do SINDSEP/MA, sito à Avenida Newton Bello, 524 – Monte Castelo para fins exclusivos de 
escolha dos membros da Comissão Eleitoral e aprovação do Regimento Interno do Processo elei-
toral, o qual será publicado na página do SINDSEP/MA, no endereço www.sindsep.org.br, e for-
necido cópia aos interessados na Sede e nas Secretarias Regionais do SINDSEP/MA.  

 
São Luís (MA), 07 de dezembro de 2018. 

 
Raimundo Pereira de Souza 

Presidente 

 

FARSA A JATO 
 

A cada dia que passa a credibilidade da ope-
ração FARSA A JATO fica mais abalada. Mesmo 
sem apresentar qualquer prova o já condenado An-
tonio Palocci conseguiu diminuir sua pena para 
menos de dez anos de prisão em um acordo de de-
lação premiada onde acusa o ex-presidente Lula e 
a ex-presidenta Dilma. Enquanto Palocci estava 
denunciando  banqueiros e empresários, os depoi-
mentos não serviam para o tal acordo, mas bastou 
ele direcionar sua artilharia mentirosa para cima 
de Lula e Dilma que mesmo sem apresentar prova 
alguma a delação foi premiada com a redução de 
pena com a determinação de cumprimento dela em 
regime semi aberto com a possibilidade de traba-

 

 

lhar durante o dia e dormir em casa. 
Mais uma máscara que cai dessa FARSA 

A JATO, que tem como único objetivo enfra-
quecer o Partido que defende os trabalhadores 
e políticas públicas para os que mais precisam. 


