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BANCÁRIOS TERÃO REAJUSTE SALARIAL DE 2,75%
A Convenção Coletiva de Trabalho (CCT)
dos bancários garante para este ano a reposição da
inflação dos últimos 12 meses encerrados em agosto mais 1% de aumento real. O INPC, divulgado
pelo IBGE nesta quarta-feira (06/09), ficou em
1,73%. Portanto, o reajuste salarial será de 2,75%.
O índice se aplica às demais verbas.
Desta forma, o auxílio refeição passa a
ser de R$ 33,50, a cesta alimentação, R$
580,81 e o auxílio creche/babá, R$ 446,10.
Em meio à grave crise política e econômica
que o país passa, o aumento acima da inflação
é uma importante vitória, destaca o presidente
do Sindicato dos Bancários da Bahia, Augusto Vasconcelos. Mas, “a mobilização em defesa do emprego e contra os impactos negativos
da reforma trabalhista continua”, conclui.
De olho na PLR

Fonte: SBBA

De acordo com a CCT, os bancos
têm até o dia 30 deste mês para creditar
a antecipação da PLR (Participação nos
Lucros e Resultados). A primeira parte
corresponde a 54% do salário mais fixo
de R$ 1346,11, limitado a R$ 7.221,23
e ao teto de 12,8% do lucro líquido do
banco (o que ocorrer primeiro) verificado no primeiro semestre deste ano.

LUZ VAI ENCARECER COM VENDA DA ELETROBRAS

As privatizações das empresas públicas prejudicam, e muito, o país. Além de serem
um entrave para o desenvolvimento, a venda
das estatais, comandada pelo governo Temer,
doi no bolso do trabalhador. A privatização
da Eletrobras, por exemplo, vai tornar a conta de luz mais cara, alertam os especialistas.
De acordo com o Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos
Socioeconômicos), quando as Centrais Elétricas do Pará foram vendidas, a conta de luz
teve aumento de 285%. A negociata da Eletro-

bras deve gerar elevação das tarifas em 20%.
Tem mais, embora tenha comunicado oficialmente a iniciativa em
meados de agosto, o governo ainda não
divulgou detalhes da operação, que pretende arrecadar R$ 20 bilhões. Dinheiro
que será destinado para cobrir o rombo
público e não para benefício da sociedade.
Fonte: O Bancário
PLANTONISTAS DE HOJE
Manhã: CHICÃO
Tarde: LIAMARA

EM ITABUNA, GRITO DOS
EXCLUÍDOS DEFENDE DEMOCRACIA

Movimentos sociais de Itabuna ocuparam a Avenida
Cinquentenário na 23ª edição do Grito dos Excluídos,
na manhã desta ontem, 07 de setembro. O tradicional
protesto, que este ano teve como slogan Por Direitos e
Democracia a Luta é Todo Dia, foi organizado, pelas
Pastorais e Movimentos Católicos, Frente Brasil Popular, CTB (Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do
Brasil) e pela CUT (Central única dos Trabalhadores).
Com bandeiras e faixas, os manifestantes distribuíram
panfletos à população, onde denunciaram a “estrutura
agressiva e excludente do estado brasileiro e a perda de direitos trabalhistas, com as aprovações da terceirização sem
limites e da reforma trabalhista”, além da reforma da previdência, que está prestes a ser apreciada pelo Congresso.
Desde a consumação do golpe jurídico/midiático
que levou Temer ao poder, os direitos da classe trabalhadora estão sob intenso ataque. Por isso, os movimentos sociais manifestam oposição às reformas do golpista Temer e defendem a manutenção da democracia.
Hoje o Brasil é governado por um Executivo que retrocede direitos historicamente conquistados, e cujas principais figuras estão convocadas a sentar no banco dos réus
e responder pelos graves crimes de que são acusados. Por
um Legislativo que majoritariamente atua de costas para
os seus eleitores, já que 95% da população desaprovam
o governo Temer e 81% consideram que o presidente deveria responder pelos crimes que lhe pesam aos ombros
perante a Suprema Corte do país. Por um Judiciário que se
agarra como carrapato às mais aberrantes mordomias, recebe vultosos salárrios e pratica com frequência o nepotismo.
Além de reivindicar Fora Temer e Diretas Já, o Grito
dos Excluídos em Itabuna teve como palavras de ordem:
Não à privatização da Emasa (Empresa Municipal de
Águas e Saneamento); Em defesa da Amazônia; Abaixo o
Extermínio do Povo Negro; Pela Demarcação das Terras
Indígenas; Não à Violência Contra as Mulheres; Pela Democratização dos Meios de Comunicação; Pela Reforma
Agrária; Abaixo a Reforma Política Elitista e Excludente.
Fonte: ASCOM CTB-SUL
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VERSO CULTURAL
HUMOR

Coisas do Zap Zap

Numa aula de Boas Maneiras, a professora argumentava
com seus alunos:
“Joãozinho, Suponha que somos convidados para almoçar
na casa de um Amigo. Acabado o almoço, o que devemos
dizer?”
Diz o menino:
“Cadê a sobremesa?”

ANIVERSARIANTES
Aniversariante

Banco

CLASSIFICADOS

Agência

CAMILA PELLEGRINI
CERQUEIRA

BB

Coaraci

08.09

NATAN JOSE DE OLIVEIRA

CEF

GIRET/ITABUNA

08.09

THAISE DOS SANTOS
LIMA

BRADESCO

BUERAREMA

10.09

ALMIR ALMEIDA
ASSIS

BRADESCO

Urbana

10.09

ANDREA VIEIRA
NERES

CEF

Giret/Itabuna

11.09

ADILSON ALVES DA
SILVA

CEF

Itabuna

12.09

Bradesco

Ibicarai

13.09

BNB

Itabuna

13.08

ARNALDO FERREIRA
DOS SANTOS
CLEITON SANTOS
CUNHA

Alugo: Apto, 1/4, Garagem, Cozinha americana, elevador, próx. ao Centro de
Cultura. Contato: 98896-0892 (Lizete)
Alugo: Apto, Rua Getulio Vargas, 36 Terreo (02 Quartos / Garagem) - Conceição Contato: 98874-1641
- Alugo: Apartamento de 2 e 3/4, com garagem, ótima localização no Castália.
Contato: (73) 99982-9439.
- Vendo/Alugo: Apartamento no Zildolândia nº 165, com 3/4 sendo uma suite,
sala, cozinha, área de serviço, banheiro social, com 2 vagas de garagem. Contato:
(71) 999884264 Ednaldo.
- Vendo: Nissan March 2012, direção elétrica, ar e air bag. Valor: R$ 22.000,00.
Contato: 99155-1440.
- Alugo: Apartamento na Av. Nações Unidas, Centro, em frente a Defensoria
Pública, 2/4, sala ampla, cozinha e garagem com portaão eletrônico.
Contato: (73) 8855-7405/ 9119-7059.
- Alugo: Apto, 1/4, Garagem Coberta, Cozinha americana, el
evador, próx. ao Centro de Cultura. Contato: 98896-0892 (Lizete)
- Vendo: Polo Sedan Confortine 1.6 total ﬂex 2013/2013 - 45.000 km. / IPVA
pago, pneus novos R$ 28.000,00./ 98847-2891 / 99124-9203 (Joilson / Cef ).
- Alugo: Apartamento, 3/4 (1suíte), garagem, elevador - Rua Barão do Rio Branco, Centro - Contato: Jonas (73) 99112-8713.
- Alugo: Apartamento - Cond.Torre da Primavera, 3/4, R$ 850,00 + Cond. Contato: Sarruf 99158-8750.

AGENDA DO CLUBE
Acesse agora o nosso
site e conﬁra as principais
notícias do mundo dos bancários além de matérias do
Brasil e do mundo.
www.bancariositabuna.
com

DOMINGO (10)
- 7h45m: Baba dos Bancários
Plantonista: Valter
Curta também a página do Sindicato
no Facebook:
Bancários Itabuna

QUARTA-FEIRA (13)
- 19h: Baba dos Bancários
Plantonista: Uilton

“Lutam melhor os que têm belos sonhos.” - by Che Guevara

