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LEI DAS FILAS - I

Sindicato fechou agência por
falta de condições de trabalho
Após o incêndio ocorrido no
centro da cidade na noite anterior, na
manhã de quarta-feira, 16, a agência
da Caixa Econômica Federal da Rua
General Canabarro, estava impregnada
de fumaça. Além de a energia elétrica
do prédio ter sido restabelecida
somente às 11 horas da manhã,
apenas parte do sistema de
refrigeração estava funcionando, não
sendo suficiente para purificar o ar.
E não demorou muito para que
os funcionários passassem a sentir os
efeitos da fumaça: ressecamento de
garganta,
lacrimejamento
e

vermelhidão nos olhos e dor de cabeça.
Alertados do problema às 11:30 horas,
diretores do SEEB-Passo Fundo
acorreram à agência. Como a fumaça
tóxica e o cheiro ainda eram fortes e o
conserto do sistema de refrigeração iria
demorar pelo menos mais três horas,
os diretores cobraram da gerência o
fechamento da unidade por falta de
condições de trabalho. Convencido
dos problemas que poderiam ser
gerados a partir da inalação da fumaça,
o administrador concordou com a
exigência do Sindicato, dispensou os
funcionários e fechou a agência.

BB foi condenado
pelo TJ-MA
Cliente provou que esperou mais de
quatro horas para ser atendido
OTribunal de Justiça do
Maranhão(TJ-MA) condenou o Banco
do Brasil a indenizar um cliente que
esperou mais de quatro horas na fila
para ser atendido. O BB terá que pagar
R$ 2 mil, correção monetária, juros e
os honorários advocatícios. Na ação
que impetrou contra o banco, o cliente
afirmou que, no dia 26/04/2010,
entrou em uma agência da cidade de
Imperatriz, para pagar um boleto, às
14h e só saiu às 18h42min.
LEI DAS FILAS - II

Sobre a sentença que
Indignação seletiva: os mesmos que
condenou o BB
DE OLHO NA MÍDIA - I

condenaram o governo venezuelano...
Há poucos meses, a oposição
ao governo de Nicolás Maduro, da
Venezuela,
empreendeu uma
campanha violenta, terrorista mesmo,
pela derrubada de tal governo. O
resultado: mais de 40 mortos e
prejuízos de cerca de US$ 10 bilhões.
Essa oposição recebeu apoio,
financiamento e treinamento do
governo dos Estados Unidos.
Na cobertura dos fatos, os
órgãos da mídia hegemônica e seus
comentaristas
repetiam,

exaustivamente, que a violência havia
sido deflagrada pelo governo Maduro
que estava a reprimir e matar seu
povo. Alguns chegaram a sugerir a
necessidade de uma intervenção
estadunidense na Venezuela para,
supostamente, salvar o povo.
Foi mais um caso de
indignação seletiva dessa mídia.
Agora ela não apresenta a mínima
preocupação em salvar o povo
palestino da sanha terrorista
israelense. Veja na matéria abaixo.

DE OLHO NA MÍDIA - II

...Agora defendem o governo racista e
genocida de Israel
Os ataques terroristas das
Forças Armadas de Israel (IDF) à
Faixa de Gaza, Palestina, seguem
amontoando cadáveres. Já são mais
de 430 mortos, a maior parte
crianças, mulheres e idosos. Mais
de 60 foram assassinados somente
na madrugada de domingo.
Diante de tamanha barbárie,
qual a reação dos órgãos da mídia
hegemônica e seus comentaristas?

Invocam uma intervenção em Israel,
como fizeram no caso da Venezuela,
para que o governo pare
imediatamente com a matança? Não.
Tal
mídia
e
seus
(de)formadores de opinião estão a
fazer verdadeiros malabarismos para
“livrar a cara” do governo covarde,
racista, terrorista e genocida de Israel.
Israel tem o direito de se defender,
repetem a todo momento.

Na ação impetrada pelo cliente
no Maranhão, o Banco do Brasil tentou
se defender argumentando que
disponibiliza à população os terminais
de autoatendimento, Internet e
correspondentes bancários para
facilitar os pagamentos. A relatora do
processo, desembargadora Nelma
Sarney, recusou essa tese afirmando
que grande parte da população não
sabe utilizar esses meios e as filas
seguem muito grandes nas agências.
"A espera na fila impõe cansaço físico
e emocional à pessoa, é fato aviltante
e afrontoso à dignidade", justificou a
desembargadora, ao conceder o dano
moral. O TJ-MA fixou a indenização
baseado também na falha do serviço e
na lei municipal que determina uma
espera de 30 minutos, no máximo, para
o atendimento.
PIADINHA
Numa madrugada dessas, a mulher
do seu Lunga teve um mal-estar, e,
gemendo, acordou o marido:
— Lunguinha, Lunguinha, tá me dando
uma coisa aqui...
— Então receba.
— Mas Lunga, é uma coisa ruim...
— Então devolva!

