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MAIS UMA RODADA SEM PROPOSTAS DA FENABAN
A segunda rodada de negociação com a
Fenaban acabou como a primeira, sem
avanços. No segundo dia de debate que
ocorreu ontem (3), os bancários cobraram
mais segurança nas agências para funcionários e clientes, além de assistência e estabilidade às vítimas de assaltos, sequestros e extorsão. Mais uma vez os bancos
negaram a reivindicação.
A única proposta concreta do encontro foi
a decisão de estender para mais duas cidades o Projeto Piloto de Segurança testado
com sucesso no Recife, Olinda e Jaboatão
dos Guararapes, em Pernambuco. Uma cidade será escolhida pela Fenaban e outra
pela representação dos bancários.
“Com as respostas de hoje, os bancos
mostraram que estão preocupados apenas
com o dinheiro e o patrimônio, sem se importar muito com clientes e funcionários.
A falta de segurança atinge diretamente
a saúde do bancário, que continua sendo
negligenciada pelos patrões. Vamos con-

ASSEMBLEIA GERAL
O Sindicato dos Bancários de Itabuna e
Região convoca todos os funcionários do
Banco do Brasil, beneficiários da Ação Coletiva dos Assistentes e Analistas, processo
0188600.02.2009.5.05.0462, para Assembleia Geral, nesta quinta-feira, 10 de setembro de 2015, às 18 horas, no auditório do
Sindicato dos Bancários, situado na Av. Duque de Caxias 111, Centro em Itabuna.
PARTICIPEM. A DIRETORIA

SEGUNDA TEM GRITO DOS EXCLUÍDOS
EM ITABUNA
A 21ª edição do Grito dos excluídos que
acontece nas comemorações do dia 7 de
Setembro em todo Brasil, pretende levantar a bandeira em favor da democracia e ser
contra o golpe, pregado pelos setores conservadores da sociedade. O tema deste ano
é “Que país é este, que mata gente, que a
mídia mente e nos consome?”. Em Itabuna, a concentração será no Jardim do Ó, às
8h. Durante todo o trajeto que percorrerá a
Avenida do Cinquentenário, haverá coleta
de assinaturas para a elaboração de um projeto de lei contra a corrupção.
Venha e participe!

tinuar cobrando medidas que aumentem a
segurança nas agências e postos de atendimentos em todo o país”, ressaltou o secretário Geral da Federação dos Bancários
da Bahia e Sergipe, Hermelino Neto, que
participou do encontro com a Fenaban.
No primeiro dia de debates nesta quartafeira (2), os bancos também não apresentaram propostas concretas para combater o
adoecimento da categoria, que sofre com
aumentando os casos de doenças mentais
e comportamentais, decorrentes da pressão
no ambiente de trabalho. (Feeb Ba/Se)

APROVADO AUMENTO DA CSLL
DE BANCOS
O plenário da Câmara Federal aprovou,
ontem (03), a Medida Provisória 675, que
aumenta de 15% para 20% a alíquota da
CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido) dos bancos.
Agora, está nas mãos do Senado. De acordo como o texto aprovado pelos deputados, o novo índice será cobrado até 1º de
janeiro de 2019. Depois disso, voltam a
ser aplicados os 15%.
No início de agosto, a senadora Gleisi
Hoffmann (PT-PR) havia proposto elevar
de 15% para 23% a contribuição. Mas,
depois de forte pressão do mercado financeiro voltou atrás e propôs a alíquota de
20%. À época, chegou a dizer que não era
a sua vontade, mas que não podia deixar a
medida cair.
Fonte: O Bancário
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COMANDO E CAIXA REALIZAM HOJE
SEGUNDA RODADA
A Comissão Executiva dos Empregados
(CEE/Caixa) e a Caixa Econômica Federal se reúnem hoje (4), em Brasília, para a
segunda rodada de negociações específicas
da campanha salarial 2015. Na pauta, Saúde Caixa, Funcef e aposentados.
Em relação ao Saúde Caixa, o movimento
nacional dos empregados reivindica a utilização do resultado anual com aporte da
Caixa (70%) para a melhoria do plano. Outras exigências são a segregação operacional e financeira dos recursos, com a criação
de um fundo que os remunere, a contratação de assessoria especializada para o Saúde Caixa na Gipes e na Gesap e a revisão
geral tanto em relação às coberturas quanto
aos limites de procedência. O caráter do
Conselho de Usuários também precisa ser
modificado, pois hoje ele é consultivo e necessita ser transformado em deliberativo.
No item sobre o Saúde Caixa, uma das
reivindicações é a utilização do resultado
anual com aporte da Caixa (70%) para a
melhoria do plano. Também são reivindicadas a segregação operacional e financeira dos recursos com a criação de um fundo
que os remunere, a contratação de assessoria especializada para o Saúde Caixa na
Gipes e na Gesap e a revisão geral tanto
em relação às coberturas quanto aos limites
de procedência. O caráter do Conselho de
Usuários também precisa ser modificado,
dado que hoje a instância é consultiva e
necessita ser transformada em deliberativa.
No caso da Funcef, uma das principais
reivindicações é o fim do voto de minerva
nas instâncias de gestão da Fundação. Outra bandeira é o fim da discriminação aos
trabalhadores que não saldaram o REG/
Replan e, em função disso, são impedidos
de migrar para Plano de Cargos e Salários
(PCS) de 2008 e para o Plano de Funções
Gratificadas (PFG) de 2010. Há também a
luta para a conclusão do processo de incorporação do REB pelo Novo Plano, assim
como a necessidade de participação do movimento nacional dos empregados na definição sobre o plano de equacionamento do
déficit na Fundação, de modo a garantir a
maior transparência possível nesse processo. (Contraf com Fenae)

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 de Azevedo

HUMOR

Classificados
* Vendo: Voyage Itrend, 2013/2014, Km 25.000, R$ 34.000,00.
Contato: Francisco Lins (73) 8859-9044.
* Alugo: apartamento,2/4, sala, cozinha, área de serviço e vaga
na garagem, no Cond. Jaçanã, na Av Manoel Chaves, bairro
Jaçanã. Contato: 8855/7405/8823-9960 - Rafael.
* Alugo: apto. no São Caetano, próximo ao supermercado Itão,
15 andar, de 3/4 sendo 1 suíte, sala ampla, cozinha, banheiro
social, área de serviço, WC de empregada, varanda, duas vagas de garagem, prédio com piscina, quadra...amplo e arejado.
Novo. Contato: (73) 8114-0036 ou (73) 9858-0036. Falar com
Thaís.
* Vendo: Honda Civic LXS, automático, 2013/2014. Contato:
9129-6188/ 8813-2051.
* Alugo: apartamento no bairo Jardim Vitória: 3 quartos (1
suíte), sala ,cozinha, área de serviço c/ banheiro, banheiro social, varanda, 1garagem. nascente. contato: Marcos 8825-2900/
Nara 8822-2422.
* Vendo: Apartamento, 62m², 2/4, dependência de empregada,
tanque de água individual e área de luz. End: Trav. Rozeneide,
nº50, apto 102, bairro Zildolandia, próximo a Escola Arco Iris.
Fone: 9199-2064 (Israel);
* Vendo: apartamento com fino acabamento, no bairro Zildolândia : três quartos, sendo uma suíte, todos com armários
embutidos. Sala em porcelanato, cozinha planejada, três banheiros, garagem , área de serviço ampla. Pode ser financiado.
Telefone: ( 73) 8822-6840 / 9112-8377 /3212-4646.

A mulher está na cama morrendo, dando as
últimas suspiradas, e o marido está ao lado
falando-lhe e afagando as mãos carinhosamente:
-Meu amor, quando você for embora, vou
ficar tão sozinho!
-Aaaaii....Não, não quero isso para você!
Ai, procure uma boa mulher e case-se outra vez!
-Mas como? Não vou encontrar alguém
como você, meu bem!
-Aaaii... aii que dor! Vai sim, e você pode
até dar-lhe os meus (clubs) tacos de golfe
para ela poder jogar com você!
-Não meu amor, não poderei porque teus
tacos são para pessoa de mão direita,.... e
ela é canhota!

Participem!

Agenda do Clube
Sábado - 05.09.15
8:30h - Baba dos Bancários
Plantonista - Jorge
Domingo- 06.09.15
7:45h - Baba dos Bancários
Plantonista - Jorge
Quarta - 09.09.15
Plantonista - Lívia

“Os filósofos limitaram-se a interpretar o mundo de diversas maneiras;
o que importa é modificá-lo..” - By Marx

