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Em assEmblEia bastantE participativa, as 
trabalhadoras E trabalhadorEs da EbsErh/cE 
lançaram hojE, 18/01, no cEará, a campanha nacional 
pElo act 2018-2019 da catEgoria. para fortalEcEr a 
iniciativa, o grupo dElibErou pEla rEalização dE um “dia 
dE luta E paralisação” no próximo 01/03/2018. 

todos os prEsEntEs também acordaram sobrE 
a nEcEssidadE dE agEndar uma audiência com a 
supErintEndência no cEará  para discutir o pEríodo do 
carnaval. ao final, a data da próxima assEmblEia  ficou 
marcada para 21/02.
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há poucos dias foi noticiado quE o govErno dE michEl 
tEmEr avalia mais uma forma dE tEntar ganhar dEfEnsorEs 
para a impopular rEforma da prEvidência. dEsta vEz a 
Estratégia sEria contratar  plataformas dE buscas do googlE 
para ofErEcEr rEsultados customizados dE acordo com o 
pErfil do cidadão para pEsquisas sobrE o tErmo.

a notícia sE soma às informaçõEs assombrosas sobrE os 
altos gastos públicos do govErno fEdEral com publicidadE 
rElacionada à difusão da posição do govErno quanto 
à rEforma da prEvidência E a nEgociaçõEs Escusas com 
vEículos dE comunicação por vErbas oficiais. acEndE-sE, 
assim, um alErta sobrE os limitEs da publicidadE oficial. Em 
abril dE 2017, o jornal o Estado dE s.paulo publicou uma 
notícia sEgundo a qual o ministro da sEcrEtaria-gEral da 
prEsidência, morEira franco, criou uma Estratégia para quE 
dEputados E sEnadorEs indicassEm vEículos dE comunicação 
para rEcEbErEm vErbas publicitárias, sob a Exigência dE 
quE sEus locutorEs E aprEsEntadorEs mais popularEs, 
principalmEntE no nordEstE, ExplicassEm as mudanças da 
rEforma da prEvidência sob um ponto dE vista positivo.

a notícia é Escabrosa, não apEnas porquE fErE o dirEito 
dE acEsso à informação da população, à mEdida quE impõE 
uma linha Editorial – o quE vai muito além dE comprar 
Espaço publicitário -, mas também porquE fortalEcE laços 
EntrE políticos E mEios dE comunicação, no contExto da já 
frágil indEpEndência da mídia brasilEira. 

Texto de rute Pina, para ler notícia completa acesse: 
www.cartacapital.com.br/blogs/intervozes

publiCidadE SobrE rEforma da prEvidênCia no 
GooGlE fErE dirEito à informação
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