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LEGISLAÇÃO

Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT) e equipara os efeitos jurídicos
da subordinação exercida por meios
eletrônicos à exercida por meios
pessoais e diretos no trabalho.
Os torpedos, telefonemas e emails enviados pelos gestores fora da
jornada de trabalho são efetivamente
formas de trabalho à distância,
devendo ser remunerados.

DE OLHO NA MÍDIA - I

Amina Nasser e Sakineh Ashtiani
e a indignação seletiva
No C&N anterior, afirmamos
que os casos de condenaçâo à morte
de Amina Nasser, na Arábia Saudita, e
Sakineh Ashtiani, no Irã, têm
implicações das quais pouca gente se
apercebeu. Vamos a elas.
Uma breve análise dos dois casos nos mostrará diferenças gritantes
na sua abordagem pelos órgãos da
mídia hegemônica e também na reação dos governos de outros países,
ONGs e organismos internacionais diante dos mesmos.
O que vimos são os contornos

do que podemos chamar de
indignação seletiva. Enquanto uma
grande campanha foi feita pelo mundo
afora para poupar a vida da iraniana,
nada foi feito pela saudita.
O caso de Amina chegou a ser
noticiado, sem destaque, por somente
parte da mídia. Já o de Sakineh, essa
mesma mídia passou dias, semanas,
a divulgá-lo, repetidamente, ajudando
assim a embalar tal campanha.
A pergunta é: o que explica
essa indignação seletiva e o
comportamento parcial da mídia?

DE OLHO NA MÍDIA - II

Amina e Sakineh, Arábia Saudita e Irã:
a geopolítica explica, afirma Igor Fuser
Deixamos a cargo de Igor Fuser,
jornalista, doutor em Ciência Política
pela USP e mestre em Relações Internacionais pela Unesp, a resposta à pergunta feita na matéria acima. Eis o que
Fuser escreveu em coluna publicada no
jornal Brasil de Fato nº 460:
“O caso de Amina - mais grave,
pois a sentença já foi consumada passou em branco, em meio ao silêncio das mesmas almas sensíveis que
se mobilizaram para salvar a vida de
Sakineh. A geopolítica explica essa
diferença. A Arábia Saudita é o mais
importante aliado dos EUA no Oriente
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BANRISUL

Banco que usar meio eletrônico fora
da jornada deve pagar horas extras
Os bancários devem ficar
atentos ao receberem mensagens no
celular, por e-mail ou ligações
telefônicas de seus gestores fora do
horário e local de trabalho. Lei, de
autoria do ex-deputado federal
Eduardo Valverde (PT-RO) e
sancionada no último dia 15 de
dezembro pela presidenta Dilma
Rousseff, altera o artigo 6º da

Nº 2746

Médio. Fornece grande parte do petróleo consumido na Europa e no Japão e
o seu governo - uma monarquia absoluta
- jamais negou apoio aos interesses do
imperialismo. Em contraste, o regime
iraniano representa, hoje, o maior
obstáculo ao controle da região pelos
EUA. Por isso, sofre um assédio
implacável do chamado ‘Ocidente’, com
a aplicação de sanções econômicas e
ameaças de agressão militar. Nesse
contexto, a denúncia da ‘barbárie’ contra
Sakineh cumpre um papel instrumental
para isolar politicamente o Irã e justificar
o uso da força contra um país soberano.”

Cesta alimentação a
todos os afastados
Depois de superado o impasse
criado pelo Banrisul no período da
Greve quanto à abrangência da
Cesta Alimentação de R$ 497,89 e a
13ª Cesta Alimentação de R$
1.000,00, ficou acordado que todos
os afastados terão direito ao
benefício.
Os remanescentes receberam
nesta segunda-feira, 09, a décima
terceira cesta, e na quarta-feira, 11,
receberão a primeira das seis
parcelas de R$ 497,89. As parcelas
serão pagas sempre nos dias 25 do
mês.
O Acordo Aditivo à CCT 2011/
2012 do Banrisul encontra-se em
fase de ajuste jurídico e terá a sua
data de assinatura divulgada ainda
nesta
semana.
SANTANDER

Inscrições para
bolsas de graduação
O Santander está recebendo
inscrições até o dia 3 de fevereiro
para o Programa de Bolsas de
Graduação de 2012.
O auxílio-educação é de 50%
do valor da mensalidade, limitado a
R$ 410 por mês.
Para participar do programa, o
funcionário deve ter no mínimo quatro
meses de vínculo empregatício, não
ter graduação completa ou formação
tradicional em nível superior.
Caso haja mais inscritos do
que bolsas disponíveis, serão
aplicados os critérios de desempate,
como menor salário, maior tempo de
casa e maior número de filhos.
PIADINHA
Dois amigos conversam:
-Meu filho de 10 anos engravidou a
empregada!
-Esse menino é um fenômeno!
-É sim... furou todas as minhas camisinhas com uma agulha!

