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Sindicato presente na VI Marcha dos
Trabalhadores à Brasília
O presidente do Sindicato dos Bancári
os de Itabuna Jorge Barbosa e os diretores
da entidade Uilton Florentino, José Carlos
Etinger, João Lisboa, Emanoel Santos, Fran
cisco André já estão em Brasília para a VI
Marcha da Classe Trabalhadora, que acon
tece hoje. A manifestação visa pressionar a
Câmara dos Deputados a votar a PEC da
redução da jornada de trabalho sem redu
ção de salários.
A VI Marcha é organizada pela CTB (Cen
tral dos Trabalhadores e Trabalhadoras do
Brasil) e demais centrais sindicais do país.
O evento, que já está na sexta edição, come
ça às 9 horas no Estádio Mané Garrincha e
termina com um ato em frente o Congresso
Nacional.
O evento, que é realizado unitariamente
pelas centrais, tem sido um importante ins
trumento político de pressão para obter con
quistas para a classe trabalhadora. Uma des
sas conquistas foi a política de recuperação
e valorização do salário mínimo que irá vi
gorar até 2023.
PL A NT O NI STA S DE HO J E
Manhã: Amaury Carneiro
Tarde: João Lisboa

Indenização no Itaú
Pela falta de segurança nas agênci
as bancárias, o Itaú terá de pagar R$
2.500,00 corrigidos monetariamente des
de o saque indevido, acrescido de 1%
ao mês a título de indenização por da
nos materiais e mais R$ 3 mil por danos
morais a um cliente que teve o cartão
magnético trocado durante a utilização
de caixas eletrônicos.
Segundo o relator do recurso,
desembargador Luiz Carlos Gomes da
Mata, o Itaú tem obrigação de proteger
o consumidor da ocorrência de fraude
cometida dentro das unidades bancári
as. A falta de investimento na seguran
ça dos clientes e bancários é uma das
reivindicações da categoria. (SEEB/BA)

As reivindicações dos trabalhadores nes
ta marcha são:
> Redução da jornada semanal de traba
lho para 40h;
> Aprovação do PL 1/07, que trata do sa
lário mínimo;
> Ratificação das convenções 151 e 158,
da OIT;
> Não a precarização: retirada dos proje
tos sobre terceirização;
> Aprovação da PEC 438/01, que penali
za o trabalho escravo;
> O présal é nosso.

Mais de R$ 6 bi de lucros
Os bancos Santander, Itaú Unibanco,
Bradesco e a Caixa, juntos, arrecadaram
mais de R$ 6,417 bilhões, só de lucro no
terceiro trimestre do ano. Isso confirma a
tendência de aumento nos rendimentos,
fruto do trabalho árduo dos bancários com
condições precárias, da pressão pelo
cumprimento das metas abusivas e da
cobrança das altas tarifas e de juros
extorsivos dos clientes.
Essa lucratividade recorde demonstra
que as organizações financeiras têm con
dições de atender de forma satisfatória a
população com redução das tarifas, dos
juros e contratação de mãodeobra. E para
os trabalhadores, maiores prejudicados
com a política de extorsão praticada pelos
banqueiros, também podem ter melhorias
com o fim do assédio moral, extinção das
metas e investimento em cursos de quali
ficação profissional.

(Com informações SEEB/BA)
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Transporte irregular de valores

Banqueiros confirmam
insegurança ao MPT
Os bancos confirmaram denúncias
dos bancários e vigilantes sobre a inse
gurança no transporte de valores e na
vigilância dos estabelecimentos. Em do
cumento enviado ao procuradorgeral
do Ministério Público do Trabalho
(MPT), Otávio Brito Lopes, a Febraban
reconhece a existência de problemas no
abastecimento de caixas eletrônicos, no
estacionamento de carros fortes e na
vigilância de agências, o que comprova
o descumprimento da portaria nº 387,
do Departamento de Polícia Federal
(DPF), e da lei federal nº 7.102/83.
O texto dos bancos foi disponibilizado
na segundafeira, dia 9, para a Contraf e
a Confederação Nacional dos Trabalha
dores Vigilantes (CNTV), durante nova
reunião entre as partes no MPT, em
Brasília.
A segurança no abastecimento de
caixas eletrônicos e as agências que
funcionam com apenas um vigilante fo
ram também alvos de debate com os
banqueiros. Como o MPT não havia
disponibilizado anteriormente os docu
mentos da Febraban, Contraf e CNTV
para as partes, a Febraban propôs a
marcação de uma nova reunião para dis
cutir as propostas das entidades. Ficou
agendado novo encontro para o dia 10
de dezembro, às 14 horas, em Brasília.
Maiores informações no nosso site

(www.bancariositabuna.com)

HUMOR
O professor de Matemática levanta
uma folha de papel em uma das mãos e
pergunta
para
Joãozinho:
- Se eu dividir essa folha de papel em
quatro pedaços, Joãozinho, com o que
eu fico?
- Quatro quartos, professor!
- E se eu dividir em oito pedaços?
- Oito oitavos, professor!
- E se eu dividir em cem pedaços?
- Papel picado, professor!
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