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SAÚDE

BANRISUL

A LER/DORT é uma doença crônica,
invisível e muitas vezes irreversível
Os bancários seguem sendo
vítimas, em grande número, das LER/
DORT. A seguir, reproduzimos trecho
de matéria publicada na página do
SEEB-Passo Fundo na Internet:
“As LER/DORT decorrem da
intensificação do trabalho (...).
Costumam evoluir de forma lenta para
quadros crônicos e assim nem sempre
são percebidas precocemente pelos
trabalhadores, que retardam a procura
por auxílio com receio de

repercussões negativas na empresa,
agravados por situações de
discriminação e assédio moral, o que
lhes causa sofrimento e transtornos
mentais, com grande impacto em
suas vidas e de suas famílias”.
A saúde é um dos maiores
tesouros que possuímos e a
prevenção é o melhor caminho para
preservá-la. Assim, sugerimos a
nossa(o)s colegas a leitura da matéria
em sua totalidade.

BANCO DO BRASIL

No Tocantins, acordo com o MPT obriga
banco a combater o assédio moral
O fato constitui mais uma
vitória dos trabalhadores em sua
dura luta contra o assédio moral. O
Ministério Público do Trabalho de
Tocantins firmou um acordo judicial
com o Banco do Brasil. Pelo acordo,
que tem abrangência nacional, o
banco se obrigou a combater o
assédio moral e sexual em suas

dependências.
Entre outras obrigações, o
banco terá que, até o dia 1º de maio,
realizar a Semana de Combate ao
Assédio Moral e Sexual em Tocantins
e, na próxima reunião de
administradores, incluir palestras,
informações, estudos e orientações
sobre o tema.

DE OLHO NA MÍDIA

Grandes protestos populares no
Chipre não mereceram divulgação
Cipriotas venceram batalha contra privatizações que a Troika queria impor
Grandes
manifestações que a mídia hegemônica divulgou à
populares obrigaram o governo do exaustão e que terminaram com um
Chipre a pedir demissão. O povo golpe de Estado - mais um -, a revolta
cipriota ocupou as ruas durante vários da população do Chipre não mereceu
dias para mostrar sua total destaque.
Conforme essa mídia, na
inconformidade com as privatizações
Ucrânia
a maioria do povo queria a
que o governo, obedecendo
subservientemente à Troika (Banco assinatura de um acordo de livre
Como
Central Europeu, Comissão Europeia comércio com a UE.
e Fundo Monetário Internacional), queria mostraremos no próximo C&N, essa
implementar. O plano de privatizações maioria não era assim tão grande e
era um ponto central para a assinatura nem o acordo era tão livre como pintou
a mídia. Já os cipriotas repudiaram
de um acordo com o FMI e a UE.
Muito provavelmente, você com veemência um acordo muito
nem ficou sabendo desse fato. parecido. Será este o motivo da não
Pudera.
Ao contrário das divulgação de seus protestos pela
manifestações ocorridas na Ucrânia, mídia hegemônica?

Eleição para
Delegada(o)s Sindicais
A eleiçãos para o novo quadro
de delegada(o)s sindicais do Banrisul
da base territorial do SEEB-Passo
Fundo e Região acontece nos dias
25, 26 e 27 de março. As inscrições
se iniciam nesta segunda-feira e se
encerram no dia 24. Participe.
SANTANDER

Bancário com LER/
DORT foi reintegrado
Trabalhador foi demitido três vezes
Em São Paulo, um bancário
que, apesar de ser portador de LER/
DORT, foi demitido três vezes pelo
Santander, foi reintegrado ao trabalho.
Em agosto do ano passado, o TRTSP havia proibido o banco espanhol de
demitir trabalhadores com a doença ou
com suspeita de estar dela padecendo,
o que fortaleceu o pedido de
reintegração do bancário, que contou
com o apoio do SEEB-SP para
reconquistar seu posto de trabalho.
"Ainda vou precisar fazer
cirurgia no ombro esquerdo e a qualquer
momento o tendão pode romper. Fui
digitador no banco durante 11 anos, foi
quando adquiri as lesões. Hoje ainda
tenho muitas dores e formigamentos.
Tenho insônia, tomei antidepressivos e
calmantes, já diminui a dosagem, mas
ainda tomo", afirmou o bancário, que já
conta com 27 anos de profissão.
Na página da Contraf na
Internet, data de 06/03, você pode ler
matéria completa sobre a reintegração
do colega.
PIADINHA
Dois amigos conversam:
- Amigo, quando minha sogra morrer,
vou enterrá-la de cabeça para baixo.
Caso ela ressucite, quando for tentar
sair, em vez de subir, desce.
E o outro diz:
- Quando a minha morrer vou fazer
um buraco de 30 metros, porque no
fundo no fundo eu gosto dela.

