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Em Rondônia, banco foi condenado
por demitir bancário com LER/DORT
A 3ª Vara do Trabalho de
Rondônia condenou o Itaú a indenizar
um bancário que foi demitido mesmo
sendo ele portador de LER/DORT. A
sentença do TRT-RO determinou o
pagamento da indenização de R$ 100

mil como substitutiva à estabilidade
provisória, ao pagamento de pensão
e indenização por danos morais por
estar acometido de doença
ocupacional e pela demissão arbitrária.
O Itaú ainda pode recorrer da decisão.

ORIENTE MÉDIO - I

Nossa solidariedade ao povo palestino,
contra a covardia e o terrorismo de Israel
Personalidades do mundo do
futebol como Cristiano Ronaldo, Lionel
Messi e Diego Maradona, já se
pronunciaram em solidariedade aos
palestinos. Os jogadores da seleção
da Argélia doaram o prêmio que
receberam pela participação na Copa
do Mundo 2014 aos habitantes da Faixa
de Gaza, Palestina.
E a Diretoria do Sindicato dos
Bancários de Passo Fundo e Região,

gestão 2013-2016, guardando
coerência com a trajetória da entidade,
de apoio às lutas populares contra a
agressão, opressão e o arbítrio em
qualquer rincão deste nosso mundo,
não poderia ficar omissa. Também nos
solidarizamos com a causa palestina
e repudiamos, com veemência, os
ataques covardes e terroristas que,
uma vez mais, as Forças Armadas de
Israel estão a perpetrar.

ORIENTE MÉDIO - II

Israel, na visão de alguns judeus e
descendentes de judeus
Possivelmente, ao lerem
nossas matérias criticando duramente
Israel, os mais apressados tenderão a
concluir que somos anti-semitas ou
coisa do gênero. Por isso, para
mostrar que não somos apenas nós a
criticar a postura belicista, racista e o
terrorismo do governo de Israel,
trazemos algumas opiniões de judeus
ou deles descendentes:
1 - “Transformaram Deus em agente
imobiliário e a aspiração de Israel não
é a da terra prometida senão a de
planeta prometido” - Gilad Atzmon,
músico e escritor, nascido em
Jerusalém, ao comparar Israel com a
Alemanha nazista.
2 - “As duas maiores organizações
terroristas do planeta são o governo
dos Estados Unidos e o governo de
Israel” - Avram Noam Chomsky,
linguista e filósofo nascido nos Estados

Unidos e descendente de judeus.
No próximo C&N, traremos
mais opiniões de críticos de Israel.

Um outro lar em Gaza é bombardeado por Israel...
- Diga-me, o que você vê...
- Botas de combate!

O que diz a sentença
do TRT-RO
A sentença proferida pelo TRTRO no caso retratado na matéria ao
lado confirma que a forma de
organização do trabalho implementada
pelos banqueiros provoca o
adoecimento dos bancários:
“Embora
a
atividade
desenvolvida pelo reclamando (banco)
não seja vista, regra geral, como uma
atividade tipicamente de risco, é notório
o número de empregados bancários
acometidos de LER/DORT. Nesse
sentido, para referida doença, resta
patente
que
as
atividades
desenvolvidas pelo autor do dano
implicam, por sua própria natureza,
risco para os direitos de outrem, vez
que sujeita seus trabalhadores a risco
mais acentuado de desenvolvimento
da doença que os trabalhadores
sujeitos a outras atividades."
Esperamos que o TST confirme
a sentença de condenação ao Itaú.
PIADINHA
Batem à porta e a mulher vai atender:
- Buenas tardes, señora! Soy
paraguaio e su marido me ha
contratado para... matar usted...
- Para que?!?
- Paraguaio, señora!

http://latuffcartoons.wordpress.com/

