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Valorização do salário mínimo até 2019

Longa espera na fila de banco resulta em indenização de R$ 4 mil

1,3%, 2,1% e 1,2%, de 2009 a 2011,
respectivamente, o Brasil teve quase
o dobro das taxas: 3,2%, 3,8% e 2,7%
no mesmo período.
Além de impulsionar o emprego,
a valorização do mínimo retirou
milhões da pobreza e facilitou as
conquistas das categorias nos pisos
salariais. De acordo com o Dieese,
95% das 685 negociações tiveram aumentos reais e o valor médio do piso
cresceu 9% em 2013. Rendimento
que deve continuar com a prorrogação da política.

Em Itabuna um cliente deverá receber do Banco do Brasil a quantia de
R$ 4 mil, a título de indenização por
dano moral, por ter aguardado atendimento em fila de espera, por mais
de 1 hora.
A sentença condenatória foi proferida na última sexta-feira (1), pela
juíza de direito Marielza Maués Pinheiro Lima, da 1ª Vara Do Sistema
Dos Juizados – Itabuna.
Segundo consta nos autos, no dia 27
de maio de 2013, o cliente foi até à
agência para efetuar uma transação
bancária, onde recebeu uma senha
que registrava o horário de 11h59.
Porém 13h27 ainda não havia sido
atendido, conforme comprovante da
própria instituição financeira.
A ação foi patrocinada por um escritório de Advocacia, que alegou
que o banco excedeu o tempo previsto em uma Lei Municipal, que estabelece o tempo máximo na fila de
20 minutos, razão pela qual pleiteou
à indenização por danos morais.
A juíza Marielza Maués Pinheiro
Lima, julgou procedente o pedido
autoral para condenar o banco a
pagar a indenização por dano moral no valor R$ R$ 4.000,00 (quatro
mil reais), devidamente corrigidos a
partir da presente data (Súmula 362
– STJ), acrescidos de juros legais
desde a citação.

O projeto que prorroga a política de
valorização do salário mínimo até
2019 foi aprovado na CAS (Comissão
de Assuntos Sociais) e segue agora
para a CAE (Comissão de Assuntos
Econômicos) no Senado. Se aceito, o
texto que dá continuidade à política
criada em 2003, vai para Câmara em
decisão terminativa.
A política atual está em vigência até
2015 e tem garantido ganhos reais
acima da inflação, com base no reajuste do INPC (Índice Nacional de
Preços ao Consumidor) e na variação
do PIB (Produto Interno Bruto) de
dois anos antes.
O projeto tem bons motivos para ser
comemorado pelos trabalhadores. A
valorização do mínimo já beneficiou
48 milhões de pessoas desde 2003 e o
crescimento real do mesmo até 2014 é
de 72,31%, segundo o Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e
Estudos Socioeconômicos).
O avanço é maior do que a média
mundial registrada pela OIT (Organização Mundial do Trabalho). Enquanto os salários no mundo cresceram

Reunião discute pauta de
reivindicações ao Santander
nesta sexta
Será realizada na manhã de hoje (8),
uma reunião ampliada da Comissão de
Organização dos Empregados (COE)
do Santander para elaborar a pauta de
reivindicações específicas dos funcionários do banco, visando a renovação
do acordo aditivo do Santander à Convenção Coletiva de Trabalho (CCT),
cuja vigência termina no próximo dia
31 de agosto. O encontro ocorre na sede
da Confederação (Rua Líbero Badaró,
158 - 1º andar), no centro de São Paulo.
O Santander Brasil apurou lucro líquido gerencial de R$ 2,864
bilhões no primeiro semestre de
2014. Esse resultado significa 19%
do lucro global do banco espanhol,
que foi de 2,756 bilhões de euros.
Fonte: Contraf

Fonte: O Bancário

3º Encontro da Juventude
Bancária será realizado
este mês
Com o objetivo de mobilizar os jovens para a luta dos trabalhadores e incentivar uma maior participação na atividade sindical,
acontecerá nos dias 23 e 24 de agosto
(sábado e domingo), o 3o Encontro da
Juventude Bancária da Bahia e Sergipe.
O evento terá a participação do
jornalista Altamiro Borges, presidente do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Itararé.
“Este terceiro encontro representa a
consolidação de uma política permanente de formação de novos militantes nos bancários da Bahia e Sergipe”,
avalia Emanoel Souza, presidente da
Federação. No último, que ocorreu
no ano passado em Salvador, após as
grandes manifestações de junho, os
jovens debateram o perfil da juventude trabalhadora, a campanha salarial
e a participação política da juventude.
Fonte: FEEB BA/SE

Fonte: Políticos do Sul
da Bahia
P L A N T O N I S T A S DE HOJE
Manhã: Amaury
Tarde: Everildo
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