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CAIXA PAGA PARTE DA PLR AOS EMPREGADOS

A Caixa pagou a antecipação da PLR
(Participação nos Lucros ou Resultados) aos
empregados, nesta quinta-feira (28/09). Conforme a CCT (Convenção Coletiva de Trabalho), a primeira parcela corresponde a 54%
do salário, com acréscimo de R$ 1.346,11
fixo.
Após a divulgação do lucro líquido de R$
4,1 bilhões, crescimento de 70% em relação

ao mesmo período do ano passado, banco foi o último a distribuir os lucros.
Os bancários têm direito a receber a
parcela adicional, que é paga junto com
a PLR, correspondendo a 2,2% do lucro
líquido das empresas no primeiro semestre, dividido pelo total de empregados,
chegando a R$ 2.243,52, ao máximo.
Fonte: O Bancário

TUTELA ANTECIPADA DO BB É CONCEDIDA EM AÇÃO
Foi concedida na tarde de ontem (28)
a tutela antecipada em ação civil pública
impretrada contra o Banco do Brasil, para
manter o pagamento ou voltar a proceder
o pagamento da gratificação/comissão aos
empregados que a percebem ou perceberam
por 10 anos ou mais. Foi também concedida
a incorporação definitiva da gratificação/comissão recebida por 10 anos ou mais, passando a recebecer tratamento de salário, acompanhando os reajustes previstos nas CCT´s e
ACT´s, com todos os reflexos salariais.
O não cumprimento da decisão por parte do Banco do Brasil pode gerar pena de
RESISTÊNCIA - Dentro das ações da
Frente Ampla de Defesa da Soberania Nacional, um grupo de 36 senadores protocolou projeto de referendo para revogar privatizações feitas pelo governo entreguista de
Temer. A intenção é consultar o povo sobre

multa diária de R$1.000,00 (hum mil
reais) por empregado.
A ação foi impetrada pelo Movimento Sindical que considera o resultado
uma excelente vitória.
Fonte: Contraf

os leilões de usinas hidrelétricas e blocos
para exploração de petróleo. As pesquisas demonstram que a população é majoritariamente contra a venda do patrimônio brasileiro para empresas estrangeiras.
Fonte: SBBA

RETROCESSO: GOVERNO TEMER
LEILOA O BRASIL

A política entreguista de Temer anda a passos
largos. O governo realizou dois leilões simultaneamente. No Rio de Janeiro, foram oferecidos 287
blocos de petróleo em 29 setores de nove bacias sedimentares. A área totaliza quase 123 mil quilômetros quadrados. Apenas no mar, o leilão ofereceu
110 blocos nas bacias de Campos, Espírito Santo,
Pelotas e Santos. Na bacia Sergipe-Alagoas, foram
11.
A arrecadação chegou a R$ 3,842 bilhões. As
áreas foram arrematadas por 17 empresas, das quais
sete estrangeiras, segundo o site da ANP (Agência
Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis). Na Bolsa de São Paulo, as usinas da Cemig
(Companhia Elétrica de Minas Gerais) foram leiloadas. O governo arrecadou R$ 12,1 bilhões com o
leilão das usinas hidrelétricas de São Simão (arrematada pela chinesa State Power Investment), Miranda e Jaguara (pelo consórcio Engie Brasil Minas
Geração) e Volta Grande (pela italiana Enel).
O governo implementa uma agenda derrotada
nas urnas, nas eleições de 2014. Um dos objetivos
do golpe de 2016, que depôs a presidenta Dilma
Rousseff, era colocar em prática o projeto neoliberal e entregar o patrimônio público para o grande
capital, sobretudo, estrangeiro. E o plano tem se
concretizado. Temer expôs uma extensa lista de
empresas a serem privatizadas. Os bancos públicos,
inclusive, estão na mira do desmonte.
Fonte: SBBA
PLANTONISTAS DE HOJE
Manhã: LIVIA
Tarde: CID
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VERSO CULTURAL
dia das crianças

HUMOR

A criançada tem um encontro marcado no Clube dos Bancários no dia 12 de Outubro, Dia das Crianças. Para comemorar esse dia tão especial, o Sindicato preparou uma programação especial.
A partir das 8h, haverá muitas brincadeiras, jogos e recreação. Piscina de bolinha, cama elástica e brinquedos, além, é
claro, de pipoca, picolé e cachorro-quente.
Para a festa ficar mais especial, a Fanfarra Falcões irá animar a criançada com muita música boa.
Não esqueçam de levas seus filhos e comemorar o dia das
crianças no Clube dos Bancários!

Ao sair do boteco, totalmente embriagado, o bebado toca o interfone de uma casa e pergunta:
=SEU MARIDO TAI?
A mulher responde:
=TA QUEM QUER FALAR COM ELE?
O bebado diz:
=XA PRA LA !
Chega em outra casa toca o interfone novamente:
=SEU MARIDO TAI?
Outra mulher responde:
=ELE TA NO BANHO, QUER ESPERAR?
O bebado diz:
=PODE DEIXAR, BRIGADO.
Na outra casa:
=SEU MARIDO TAI?
Ela diz:
=NAO, MAS JA DEVE TA CHEGANDO.
O bebado responde:
=ENTAO FAZ UM FAVOR, OLHA AQUI PRA FORA E VE SE
SOU EU ???
Kkkkkkkkkkkkkk ...

CLASSIFICADOS

Telefones sindicato
Como forma de melhor atender aos bancários e bancárias
de sua base, o Sindicato disponibilizou algumas linhas telefônicas para contato. Confira abaixo:
Oi – (73) 3613-3232
Vivo – (73) 3026 - 0084
Celular (73) 99953-6175 (Whats App)

ANIVERSARIANTES
Aniversariante
Miguel Arcanjo
Luciano Franco da Silva
Delanno Silva Santos

Banco

Agência

CEF

Camacan

29.09

BB

Pau Brasil

30.09

Bradesco

Camacan

30.09

Leandro Fontes Mansur

BB

Itajuípe

01.10

Titiani Lulio

CEF

Itabuna

01.10

Carolina Costa Neme

CEF

Coaraci

01.10

Thamires Vidal

Santander

Itabuna

02.10

Rosevaldo alves

BB

Coaraci

02.10

Bradesco

Coaraci

05.10

Itamar Farias Guimarães

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)
- 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.
- Alugo: apto, 3/4 (1 suíte), no Zildolândia, centro, em frente a Embasa. Todo
reformado e com ambientes pré-moldados. Residencial Maranatá. Duas vagas na
garagem.Valor do aluguel R$ 1.300,00. Contato: Priscila (73) 98833-0260.

AGENDA DO CLUBE
DOMINGO (01)
- 7h45m: Baba dos Bancários
Plantonista: Wendel
QUARTA-FEIRA (04)
- 19h: Baba dos Bancários
Plantonista: Chicão

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

