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HOJE TEM ASSEMBLEIA NO SINDICATO

bro do exercício de 2017, caracterizando
a prestação de contas desta Entidade.
2. Leitura, apreciação e votação do
Orçamento Anual referente ao exercício
de 2018.
Desde o dia 04 deste mês os referidos documentos se encontram à disposição dos associados para qualquer
averiguação.
Compareçam!

OIT: ACIDENTES DE TRABALHO NO MUNDO MATAM MAIS DO
QUE GUERRAS
Dados da OIT (Organização Internacional do Trabalho) mostram que, no
mundo, 6,3 mil mortes por dia, 2,3 milhões de mortes por ano (no mundo). Os
números são piores que os das guerras.
As informações foram apresentadas e
debatidas por especialistas reunidos esta
semana na Comissão de Direitos Humanos e Participação Legislativa do Senado.
No Brasil, o Anuário Estatístico da
Previdência Social (Aepes) mostra que,
entre 2012 e 2016, 3,5 milhões de trabalhadoras e trabalhadores sofreram acidentes de trabalho no país. O que dá uma
média de 700 mil acidentes por ano.
Do total de acidentes, 74,5% foram
acidentes típicos, 22,7% de trajeto e 2,6%
de doenças do trabalho. A maioria das ví-

timas era do sexo masculino (69,4%). Ainda segundo a Previdência, em 2017 havia
240.638 trabalhadores afastados do trabalho, recebendo auxílio-doença.
Durante o evento, o diretor do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do
Trabalho (Sinait) Francisco Luis Lima
disse que 4% de todo o Produto Interno
Bruto (PIB) mundial é perdido em acidentes de trabalho. Segundo ele, esse custo no
Brasil chega a cerca de R$ 200 bilhões por
ano. (Portal CTB)

GOVERNO MUDA REGRAS DOS PLANOS
DE SAÚDE

Fonte: SBBA

Todos os bancários associados estão
convocados a comparecer a Assembleia
Geral Ordinária, que será realizado no
Sindicato dos Bancários de Itabuna e
Região, hoje, às 18h 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 dezem-

VOTE CHAPA 2 – PREVI PARA OS
ASSOCIADOS

Novas medidas sobre os planos de saúde para
empregados das estatais, como do Saúde Caixa e
Cassi, foram estabelecidas pelo Ministério do Planejamento, em ofício Circular nº 146/2018. Entre
as determinações, a proibição da inclusão de novos
dependentes, como filhos e cônjuges.
Tem mais. Os novos editais de processos seletivos para o preenchimento de vagas nas empresas
públicas não podem contar com a oferta de assistência médica e os acordos coletivos de trabalho,
firmados a partir de agora, podem prever o direito
ao plano de saúde, desde que não seja detalhado.
As medidas são absurdas e desrespeitam os direitos adquiridos e coloca em risco os planos de
saúde de todas as empresas públicas. O cenário
é realmente de retrocesso. É fundamental a categoria manter-se unida em torno da entidade. A
campanha salarial não será fácil. Mas a união pode
evitar prejuízos.
PLANTONISTAS DE HOJE
Manhã: EVERILDO
Tarde: PAULINHO
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