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A IMPORTÂNCIA DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

Os sindicatos são os principais instrumentos de luta e organização dos trabalhadores contra a exploração do grande capital.
Fundamentais para garantir conquistas e
assegurar o cumprimento da legislação por
parte das empresas.
A Constituição de 1988 reconheceu
as entidades enquanto representantes dos
trabalhadores. Em 2007, com a regulamen-

tação das centrais sindicais, muitas das
ações passaram a ser conjuntas em benefício da classe trabalhadora.
Muito além das questões econômicas, como os salários, os sindicatos negociam e fecham acordos coletivos em
busca de melhorias nas condições de
trabalho. Férias, 13º salário, licença-maternidade de seis meses são só alguns
dos exemplos dos direitos assegurados.
Só um sindicato forte e organizado
é capaz de garantir vitórias à categoria.
Por isso, a importância da contribuição
sindical que, além de ajudar a manter a
entidade e ampliar a estrutura, contribui para o fortalecimento da base.
Fonte: SBBA

METALÚRGICOS ALEMÃES CONQUISTAM REDUÇÃO DE
JORNADA DE 35 PARA 28 HORAS SEMANAIS
O IG Mettal, o mais forte sindicato
alemão, que representa 3,9 milhões de
trabalhadores nos setores metalúrgico e
automotivo, obteve uma vitória que abre
importante precedente – na Alemanha
e no mundo – visando à qualidade de
vida dos trabalhadores. Depois de uma
série de reuniões tensas e paralisações de
advertência de 24 horas, com prejuízo de
€ 200 milhões à economia de empresas
como Porsche, BMW, Airbus e Daimler,
a categoria conseguiu um aumento da
massa salarial de 4,3%, ante a reivindicação de 6%, e a redução da jornada de
trabalho semanal de 35 para 28 horas.
PREJUÍZOS - As empresas estão fazendo a festa com a nova legislação trabalhista. Como a nefasta lei não exige mais
a homologação da rescisão contratual no
sindicato da categoria, os patrões demitem
e apresentam as contas que fazem, sem que
haja conferência. A nova legislação traba-

O acordo vai vigorar pelos próximos
27 meses e proporciona cobertura para
900 mil trabalhadores na principal área
industrial do país. A expectativa agora é
que os benefícios conquistados influenciem outras negociações permitindo alcançar toda a base do sindicato.
Fonte: Rede Brasil Atual

lhista promove a desvalorização do trabalhador, como a troca de horas extras por
banco de horas, intervalo de almoço de
apenas 30 minutos, a jornada intermitente e as longas horas de trabalho em locais
insalubres.
Fonte: SBBA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA
ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA
ESPECÍFICA REFERENTE A
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2018

O Sindicato dos Bancários de Itabuna e Região,
inscrito no CNPJ/MF sob o nº 14.358.204/000103, Registro Sindical nº 118.036/67 por seu presidente abaixo assinado, convoca todos os empregados em bancos comerciais, bancos de investimentos,
financeiras, cadernetas de poupança, cooperativas
de créditos, telemarketing bancário, cartões de crédito, factoring, leasing, promotoras de vendas, crédito
direto ao consumidor, prestadoras de serviço bancário, agencias de fomento ou de desenvolvimento e
outros trabalhadores que prestem serviços relacionados com a atividade bancária, associados ou não, que
prestam serviços na base territorial deste Sindicato,
nas cidades de Almadina, Barro Preto, Buerarema,
Camacan, Coarací, Floresta Azul, Ibicaraí, Itabuna,
Itajú do Colônia, Itajuípe, Itapé, Itapitanga, Itororó, Pau Brasil e Santa Cruz da Vitória no estado da
Bahia, para a Assembleia Extraordinária Específica
que se realizará no dia 15 de fevereiro de 2018, às
17:00(dezessete horas), em primeira convocação, e
às 18:00(dezoito horas), em segunda convocação, no
Auditório do Sindicato dos Bancários de Itabuna e
Região, situado na Avenida Duque de Caxias, 111,
Centro, Itabuna, Bahia, para discussão e deliberação
acerca da seguinte pauta: 1) Discussão e deliberação
acerca da Contribuição Sindical referente ao ano de
2018; 2) Discussão e deliberação sobre o prazo e forma do exercício do direito de oposição ao Desconto
da Contribuição sindical referente ao ano de 2018.
Itabuna (BA), 6 de fevereiro de 2018.
JORGE BARBOSA DE JESUS
Presidente
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VERSO CULTURAL
É CARNAVAL!!!

HUMOR
O neto caipira vai de companhia com a vó também caipira ao banco
para sacar o benefício da velhinha.
Ao tentar entrar foi surpreendido pelo apito da porta eletrônica.
O mesmo pensou...
...Deve ser as muedas...(retirando-as).
Nova tentativa, novo apito...
Seria o cinto.... (Retirou)...
Novo apito...

CLASSIFICADOS

-A velhinha já do outro lado, grita....
Tira o prego da sandáia meu fiu e entra.

ANIVERSARIANTES
Aniversariante

Banco
Bradesco

Itabuna

10.02

BB

Itabuna

10.02

CEF

Ibicaraí

10.02

Haminna Marques de Oliveira

Bradesco

Itabuna

11.02

Adelson Nascimento F. Júnior

CEF

Ilhéus

12.02

Elane Cristina P. Nascimento

BB

Salvador

12.02

Marcelo Filgueira Reis

Bradesco

Coaraci

14.02

Gilvan Estrela de Senna

Bradesco

Itabuna

14.02

BB

Ilhéus

14.02

BNB

Itabuna

14.02

Paola Franssinetti de A. S.
Moreira
Emanoel Mendes Guimarães
Eliedina Julio dos Santos

Alugo: Apto, Rua Getulio Vargas, 36 Terreo (02 Quartos / Garagem) - Conceição Contato: 98874-1641
- 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: 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.
- Alugo: Apto (2º andar), 2/4, cozinha americana, área de luz. Rua
José Bonifácio, nº 143, Bairro Conceição. Contato: 98846-9577.
- Vendo: Peça de Vidro (19mm), 140 x120, ideal para mesa e balcão. Preço a combinar. Contato: 98106-8259.
- Aulas de Reforço Escolar: matemática, física e química. Do 9º
ano ao 2º ano do ensino médio. Contato: Alex (73) 98859-2067.
- Alugo: Apartamento no Ed. Pedra Da Vitoria, prox. ao shopping,
3 quartos, dependência de empregada, 2 andar, Prédio com piscina, quadra, sauna e academia. Contato: 73 99105-6769 / Neuza
/ Alex

Agência

Marcus Antônio S. Santos
Murilo Andrade Lemos

AGENDA DO CLUBE
Devido ao feriadão
de Carnaval, não haverá
programação no Clube dos
Bancários.
Retornaremos após as festas!
Bom Carnaval!

“Use a sua luz, mas diminua o seu brilho” - Lao-Tsé

