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MINISTÉRIO DO TRABALHO APOIA
COBRANÇA DE IMPOSTO SINDICAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Sindicato dos Bancários de Itabuna
e Região, inscrito no CNPJ/MF sob o nº
14.358.204/0001-03, Registro Sindical nº
118.036/67 por seu presidente abaixo assinado, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto, convoca todos os associados
para participarem da Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 26.04.2018,
às 18h00min em primeira convocação e
meia hora após em segunda convocação,
no Auditório da Sede do Sindicato dos
Bancários de Itabuna e Região, situado na
Av. Duque de Caxias, 111, Centro, nesta
cidade, a fim de deliberarem as seguintes
matérias da Ordem do dia:
1. Leitura, apreciação e votação das peças que compõem o BALANÇO FINANCEIRO dos meses janeiro a dezembro do
exercício de 2017, caracterizando a presta-

ção de contas desta Entidade.
2. Leitura, apreciação e votação do
Orçamento Anual referente ao exercício de 2018.
A partir de hoje os referidos documentos se encontram à disposição dos
associados para qualquer averiguação.
Itabuna (BA), 4 de abril de 2018.
JORGE BARBOSA DE JESUS
Presidente

NA ELEIÇÃO DA PREVI, O SINDICATO APOIA A CHAPA 2
Trabalhar na busca de melhorias constantes para os planos de benefícios e fortalecer o
histórico de solidez da Previ são algumas das
propostas da Chapa 2 - Previ para os associados, na eleição do plano de previdência. Os
mais de 200 mil associados podem votar entre
18 a 30 de abril.
Os funcionários da ativa devem acessar
o SisBB para participar. Já os aposentados
e pensionistas, pelo aplicativo. O Sindicato apoia a Chapa 2 que, entre as propostas
tem o aprofundamento das ferramentas para
o gerenciamento de ativos e passivos com o
melhor controle de riscos e oportunidades de
Todos a São Bernardo - Mobilização é a
palavra de ordem das forças progressistas e de
esquerda após o juiz Sérgio Moro determinar
a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da
Silva num processo parcial e sem provas.
Em nota divulgada ontem (5), a Frente

forma a maximizar a rentabilidade e melhor gerenciar nos ativos e passivos.
O pleito vai eleger diretores de Administração e de Planejamento, e representantes nos Conselhos Fiscal, Deliberativo, Consultivos do Plano 1 e do
Previ Futuro.
Fonte: SBBA

Brasil Popular considera que a decisão
do juiz Sérgio Moro “torna-se ainda
mais arbitrária na medida em que nem
mesmo respeitou os prazos legais para
executar a prisão”.
Fonte: Portal Vermelho

A volta do imposto sindical recebeu no início
da semana, o aval da Secretaria de Relações do Trabalho, do Ministério do Trabalho, para que seja
debitado do trabalhador desde que aprovado pela
assembleia. A contribuição havia se tornado facultativa na reforma trabalhista, que entrou em vigor dia
11 de novembro do ano passado. A nota técnica nº
2/2018, assinada pelo secretário Carlos Cavalcante
Lacerda, devolve aos sindicatos direito de cobrar o
valor dos trabalhadores de uma categoria e levantou
o debate sobre um possível acordo entre o governo
e os sindicatos.
Lacerda afirmou que recebeu mais de 80 pedidos de manifestação de entidades e por isso atendeu
ao pedido. Tanto o Supremo como a Justiça do Trabalho têm recebido ações judiciais pela volta da obrigatoriedade da contribuição sindical. “Sem a contribuição, pequenos sindicatos não vão sobreviver. A
nota pode ser usada para os sindicatos embasarem
o entendimento de que a assembleia é soberana”,
explicou Lacerda. Ao longo do dia a comunicação
do Ministério do Trabalho demorou a confirmar a
nota, mas o fez no final do dia.

“Risco”
Para Lacerda, o fim da cobrança pode colocar
em risco várias entidades, principalmente as pequenas. Além disso, os sindicatos patronais também dependem destes recursos e “o próprio Ministério do
Trabalho está sem verba e ainda perdeu a parte que
recebia do imposto sindical”, justificou.
Fonte: Jornal A Tarde
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VERSO CULTURAL
TÁ NA REDE

HUMOR
Um jovem executivo estava saindo do escritório,
quando vê o presidente da empresa em frente à
máquina de picotar papéis, com um documento na
mão.
- Por favor — diz o presidente - Isto é muito importante e minha secretária já saiu. Você sabe como
funciona esta máquina?
- Lógico! — responde o jovem executivo, sem perder
a oportunidade de se mostrar para o chefe.

CLASSIFICADOS

Ele liga a máquina, enfia o documento e aperta um
botão.

- 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 Emba-

- Excelente! Muito obrigado — agradece o presidente:

sa. 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
- Vendo: Casa no condomínio Jardim das Hortênsias, nº 118 , em
Itabuna. Preço 405.000,00 (aceito contra proposta.) O condomínio
Jestá localizado no km 24 da rodovia Ilhéus Itabuna. Possui uma
área de lazer completa, com pista de cooper, ciclovia , salão de jogos,
academia, piscina com deck molhado, salão de festas, espaço gourmet,

-Eu só preciso de uma cópia.

brinquedoteca, além de uma grande área de preservação permanente.
Possui 03 quartos com possibilidade de reversão para 04 quartos.
Contato: Elizabeth (31) 980132839 – WhatsApp.
- Alugo: Apto. 3/4, banheiro social, sala ampla, copa, cozinha, área de
serviço. End.:Travessa Mariápolis Ferreira, 170, 1° andar, Centro.Valor:
R$ 1.000,00. Contato: Carol: (73) 9144-4055.
- Alugo: Apto. 3/4, sendo uma suíte, duas vagas na garagem. End.: Rua
Glicério Lima, nº 165, 3º andar, Zildolândia. Contato: Ednaldo Botelho
(73) 99988-4264.

ANIVERSARIANTES
Aniversariante

Banco

Agência

Data

CEF

Ibicaraí

06.04

BB

Brasília

06.04

CEF

P. Seguro

09.04

Paulo Eduardo S. da Silva

BB

Itabuna

09.04

Jair Vieira Sorares

BB

Camamu

09.04

Harryson Tamaraju S. Borges

CEF

Itabuna

10.04

Alexandra Martins dos Santos

Bradesco

Itajuipe

10.04

Marcos Vinícius dos S. Nascimento

CEF

Itabuna

10.04

Gervasio Cardoso P. Jr.

CEF

Itabuna

11.04

Tarcisio Durval do C. Ribeiro

Bradesco

Itabuna

12.04

José Daniel Nobre de Araújo

CEF

Paraná

12.04

Diego Barbosa dos Santos
Gilhiardes Santana Nascimento
Michella Rodrigues de Souza

AGENDA DO CLUBE
DOMINGO (8)
- 7h: Baba dos Bancários
Plantonista: Jorge
QUARTA-FEIRA (11)
- 19h: Baba dos Bancários
Plantonista: Wendel

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

