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HSBC - I

No Mato Grosso do Sul, banco foi
condenado por prática antissindical

No Mato Grosso do Sul, a
Justiça do Trabalho condenou o HSBC,
em primeira instância, por danos
morais devido ao assédio moral e à
prática antissindical contra uma
funcionária. Depois que a bancária
passou a integrar a diretoria do
Sindicato dos Bancários de Dourados
e Região, o administrador se recusou
a promovê-la para o cargo de gerente
premier. Detalhe importante, ela, de
fato, já exercia esse cargo havia seis

meses, e o gerente a rebaixou para a
função de atendente.
Conforme o SEEB-Dourados,
o gerente da agência de Dourados
também “proibiu que os demais
funcionários conversassem com a
bancária, dizendo que sindicalista não
é visto com bons olhos pelo banco. O
abuso do gerente foi tamanho que
chegou a retirar-lhe a cadeira do setor
de atendimento, obrigando a mesma
a trabalhar em pé”.

DE OLHO NA MÍDIA - I

O 12º aniversário da invasão criminosa
e ilegal do Iraque não foi notícia

A mídia hegemônica, a serviço
do Sistema de Poder que domina os
Estados Unidos e boa parte do
planeta, se esquivou de abordar o
assunto. Pelo menos, da forma, e
com a profundidade, que deveria ser
tratado. Por isso, vamos rememorálo tomando emprestadas as palavras
do bioquímico australiano Gideon
Polya:
“No passado 19 de março,

aqueles que têm consciência
recordaram o 12º aniversário da
criminosa e ilegal invasão
estadunidense, britânica e australiana
do Iraque em 2003. Essa invasão foi
justificada a partir de informação falsa
sobre a posse de armas de
destruição em massa pelo Iraque,
sem a aprovação da ONU e sem que
existisse qualquer ameaça por parte
do Iraque aos países invasores”.

HSBC - II

Banco foi condenado
a pagar indenização
A sentença da 1ª Vara do
Trabalho de Dourados obriga o HSBC
a pagar uma indenização de R$ 40 mil
à bancária assediada. Além disso, o
banco foi condenado a efetivar a colega
no cargo de gerente premier e a pagar
a ela, retroativamente, os salários, com
juros
e correção monetária,
correspondentes à função que ela já
exercia.
Como afirmamos, trata-se de
uma decisão de 1ª instância, ainda.
Mesmo assim, a condenação do HSBC
representa uma vitória dos
trabalhadores contra o arbítrio dos
patrões e seus ataques à liberdade de
organização sindical, que é um direito
constitucional dos trabalhadores.
PIADINHA
Duas formigas japonesas conversam:
- Como é teu nome?
- Fu.
Fu o quê?
- FuMiga.
E o seu?
- Ota
Ota o quê?
- Ota Fu Mi Ga!

DE OLHO NA MÍDIA - II

Os resultado da invasão que a
mídia se recusa a divulgar

Sobre a invasão do
Iraque, o escritor judeu britânico,
Harold Pinter, declarou que
“trouxemos ao povo iraquiano a
tortura, as bombas de
fragmentação, o urânio
empobrecido, inumeráveis atos
de assassinato, miséria,
degradação e morte”. A isto
chamamos de “levar a liberdade
e a democracia ao Oriente
Médio”, completou Pinter.
Em seu artigo, o
bioquímico australiano, Gideon
Polya, expõe os números
absurdos resultantes da

invasão: 1,7 milhão de mortes
violentas; 2 milhões de
iraquianos menores de 5 anos
mortos; 7,7 milhões de
refugiados; 5 milhões de viúvas;
casos de câncer para cada 100
mil iraquianos: 40, em 1990,
800, em 1995 e 1.600, em 2005.
Parece claro o porquê
de a mídia hegemônica se
recusar a divulgar esses
números.
Para ler a íntegra do
artigo de Polya, acesse o sítio
espanhol www.rebelion.org,
data de 04-04-2015.

http://ageografiaeisso.blogspot.com.br/2011/03/

