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SERVIDORES DO INSS E DO JUDICIÁRIO BAIANO EM
GREVE POR TEMPO INDETERMINADO
Em greve desde o dia 07 de julho, os
servidores federais do Instituto Nacional
de Seguridade Social (INSS) reivindicam entre outros itens a contratação de
15.000 trabalhadores para cobrir o déficit
de pessoal daquele órgão. Em carta distribuída em manifestação conjunta realizada na manhã de ontem (30), em frente
ao Fórum Ruy Barbosa em Itabuna, os
servidores denunciaram que “no Brasil
inteiro o INSS precisa de mais de 15 mil
novos servidores, incluindo médico-peritos, para garantir um bom atendimento
à população”. Segundo Jadson Siqueira,
servidor do INSS, o governo pretende
realizar concurso público ainda este ano,
porém para preenchimento de 850 vagas.
A greve do INSS é nacional atingindo
85% da categoria em todo o país e 92%
das agências do órgão na Bahia, sendo que o quadro de pessoal conta com
39.000 servidores que estão reivindicando também recomposição da inflação do
período 2010-2015 de 27,5%, incorporação de gratificação e produtividade e melhores condições de trabalho.

para o pessoal do executivo e do legislativo. Em nota distribuída no protesto os
sindicatos denunciam que “Aos juízes foram dados aumento de 14,6% + auxíliomoradia de R$ 4.377,73. Foram criados
cargos de assessores de desembargadores
com salários em torno de R$ 19.000,00.”

Organizada pelos sindicatos Sintaj,
Sinpojud e Sindjus, a manifestação teve
apoio da CTB/Regional Sul da Bahia, do
Sindicato dos Bancários de Itabuna e da
Federação dos Bancários da Bahia e Sergipe.
Segundo Jorge Barbosa, presidente do
Sindicato dos Bancários, os trabalhadores do judiciário e do INSS merecem
todo nosso apoio nesta greve legitima
por reajuste salarial, correção de distorJá os servidores do Judiciário da Bahia ções na relação de trabalho e por mais
iniciaram greve por tempo indetermina- contratações nos órgãos públicos.
do a partir de ontem exigindo do governo
estadual reajuste linear de 6,4%, cumprimento do Plano de Cargos e Salários, vantagem pessoal de eficiência para todos e
gratificação de atividade externa para os
oficiais de justiça. Segundo Bruno Calheira e Marcelo Castro, representantes dos
sindicatos, o governo autorizou reajuste
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LUCROS DO BRADESCO E SANTANDER
IMPRESSIONAM
Enquanto os trabalhadores e trabalhadoras
dos bancos sofrem com as pressões diárias, insegurança e a falta de melhorias nas
condições de trabalho, os bancos seguem
lucrando bilhões. Nem mesmo a alta recessão que o país atravessa atrapalhou os
lucros do Bradesco e do Santander no primeiro semestre deste ano. Juntos, a soma
passa dos 14 bilhões de reais.
O Bradesco alcançou inacreditáveis R$
8,717 bilhões no primeiro semestre. Número que ficou acima dos R$ 7,221 bilhões
lucrados no mesmo período do ano passado. Já nesse segundo trimestre, houve um
aumento de 18,4% no lucro líquido do banco que fechou o mês de Junho com o maior
percentual de ganho da história do banco,
contabilizando R$ 4,473 bilhões.
Já o Santander lucrou R$ 5,514 bilhões no
primeiro semestre deste ano. O banco espanhol, fechou de abril a junho, com 3,2
bilhões, lucro considerado excelente uma
vez que este resultado foi fruto da reversão
de uma provisão fiscal relativas à Cofins
(Contribuição para Financiamento da Seguridade Social).
Os números são positivos para o Bradesco e para o Santander, mas os funcionários
e clientes não têm o que comemorar. As
demissões são constantes e a política de
gestão é equivocada. Metas exorbitantes,
assédio moral, condições de trabalho inadequadas e insegurança são só alguns dos
problemas.
* Com informações de O Bancário

P L A N T O N I S T A S DE HOJE
Manhã: Ricardo
Tarde: Ronaldo

Visite o novo site dos bancários: www.bancariositabuna.com
CONSCIÊNCIA BANCÁRIA - Av. Duque de Caxias, 111, Centro. Telefax: (0xx73) 3613-3232. Endereço eletrônico: bancariositabuna@bancariositabuna.com; Página na
Internet: www.bancariositabuna.com - Diretores responsáveis: Jorge Barbosa: Presidente; Liamara Bricidio: Dir. Imprensa; Programação visual: Bruno Azevedo

HUMOR
Um homem vende sementes de maçãs na rua.
Um policial chega e pergunta o que ele está
fazendo.
- Estou vendendo sementes de maçã que fazem
você ficar mais inteligente se comê-las.
- Sério? E elas realmente funcionam?
- Bem, o senhor pode comprar e ver por conta
própria.
- Tudo bem, me dê 5 sementes.
- Está aqui, são 10 reais.
O policial deu o dinheiro ao homem, comeu a
semente e 2 minutos depois disse:
- Espere aí, 10 reais por 5 sementes? Eu poderia comprar mais de 10 maçãs com esse valor e
conseguir de 20 a 30 sementes.
- Viu? Já está fazendo efeito.
- Nossa, é verdade! Então me dá mais 5...

Poesia
Presságio
O amor, quando se revela,
Não se sabe revelar.
Sabe bem olhar pra ela,
Mas não lhe sabe falar.

Quem quer dizer quanto
sente
Fica sem alma nem fala,
Fica só, inteiramente!

Quem quer dizer o que sente
Não sabe o que há de dizer.
Fala: parece que mente…
Cala: parece esquecer…

Mas se isto puder contarlhe
O que não lhe ouso
contar,
Já não terei que falar-lhe
Porque lhe estou a falar…

Ah, mas se ela adivinhasse,
Se pudesse ouvir o olhar,
E se um olhar lhe bastasse
Pra saber que a estão a amar!
Mas quem sente muito, cala;

Fernando Pessoa

Classificados
* Vendo: Voyage Itrend, 2013/2014, Km 25.000, R$
34.000,00. Contato: Francisco Lins (73) 8859-9044.
* Alugo: Apartamento situado na Praça São Sebastião
n.º 40 Bairro de Fátima. Com 4 quartos, sendo 1 suíte,
Banheiro Social, Sala, Cozinha, Varanda e Área de Serviço. Contato: 73 3211-8569 e 73 9147-2930 - Nelson.
* Vendo: Fiat Punto Attractive 1.4 (Flex) 2011/2011
– (PRATA), Completo: Ar, Direção, Vidros elétricos e
Faróis de milha – Único dono, carro Impecável! Valor:
R$ 31.000,00. Contato: GILENO - (73) 8811-8594 / (73)
9194-7948.
* Alugo: apartamento,2/4, sala, cozinha e vaga na garagem, no Cond. Jaçanã, na Av Manoel Chaves, bairro
Jaçanã. Contato: 8855/7405/8823-9960 - Rafael.
* Vendo: Casal de cães pastor alemão, idade 50 dias.
Vacinados (1ª dose). Contato: 3616-1364 - 8802-5278.

Agenda do Clube
Sábado - 01.08.15
8:30h - Baba dos Bancários
Plantonista - Liamara
Domingo- 02.08.15
7:45h - Baba dos Bancários
Plantonista - Liamara
Quarta - 05.08.15
Plantonista - Uilton

Sente-se uma insatisfação, sobretudo dos jovens, perante um mundo que já não oferece
nada, só vende! - José Saramago

