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MANIFESTAÇÕES AO 1º DE MAIO
A Central dos Trabalhadores
e Trabalhadoras do Brasil (CTB)
promove no dia 30 de abril (segunda-feira), uma série de atos exigindo
o respeito aos direitos democráticos
e sociais. A CTB se manifesta, também, em oposição a Reforma Trabalhista, a Terceirização, ao corte de
verbas para a saúde e educação, a
Reforma da Previdência, a privatização da Eletrobras e ao desmonte dos
bancos públicos.
As 16h, na Praça Adami, será rea-

VOTE CHAPA 2 – PREVI PARA OS
Fonte: SBBA
ASSOCIADOS

Faltam poucos dias! Os funcionários do Banco
do Brasil e aposentados têm até a próxima segunda-feira (30/04) para participar da eleição do plano de previdência.
Por confiar nas propostas apresentadas, o Sindicato apoia a Chapa 2 - Previ para os associados.
Os integrantes defendem mecanismos de decisão
lizada uma manifestação com a participação de
cada vez mais consistentes e protetivos contra risentidades vinculadas a CTB, CUT e a Frente
cos e o fim do voto de minerva.
Brasil Popular.
Quem está na ativa vota pelo SISBB. Já os apoA mobilização dos trabalhadores e trabalha- sentados e pensionistas pelo site ou aplicativo da
doras é essencial!
Previ, autoatendimento ou pelo telefone 0800.
Contamos com a presença de todos!

BRADESCO E SANTANDER LUCRAM 8 BILHÕES
NO 1º TRIMESTRE
A crise na economia não abala os bancos
e a cada trimestre lucros bilionários são divulgados. O balanço do Bradesco de janeiro
a março mostra ganho de R$ 5,102 bilhões.
Alta de 9,72% ante o mesmo período de
2017, quando chegou a R$ 4,071 bilhões.
Esse é o segundo maior resultado da história do banco para um trimestre.
Outro gigante do setor financeiro também obteve balanço extraordinário no trimestre. O resultado do Santander cresceu

25,4% batendo na casa dos R$ 2,85
bilhões.
Estas mesmas instituições que batem recorde de lucro são as mesmas que
desrespeitam os direitos dos funcionários, assediam, sobrecarregam, demitem, reduzem os salários e cobra taxas
de juros absurdas aos brasileiros.
Detalhe: o Brasil é responsável por
27% do lucro global do Santander. O
maior índice de todos. (SBBA)

CASSI: PROPOSTA DO BB ONERA ASSOCIADOS DA ATIVA E
APOSENTADOS
O BB apresentou às entidades de representação dos funcionários do Banco
do Brasil, da ativa e aposentados, nova
proposta para a Cassi. As mudanças sugeridas para o custeio da caixa de assistência oneram todos os associados, transformando a contribuição extraordinária em
permanente e estabelecendo cobrança
por dependente.
Além disso, o banco propõe mudanças na governança da Cassi, acabando
com a paridade na gestão, com duas diretorias nas mãos de representantes do mercado e o voto de minerva para o banco.

Contribuição - De acordo com a proposta apresentada pelo BB, a contribuição do banco se mantém em 4,5% e dos
associados passa para 4%, o que torna a
contribuição extraordinária de 1%, que
valeria apenas até dezembro de 2019 conforme memorando de entendimento, em
permanente. Além disso, a proposta não
menciona o aporte de cerca de R$ 300
milhões por ano pelo banco para a Cassi,
também previsto no memorando de entendimento. (SP Bancários)
*Confira matéria completa no site do Sindicato.

ACIDENTE DE TRABALHO:
UM DESAFIO COLETIVO

O dia 28 de Abril é lembrado em várias partes
do mundo como o Dia Mundial em Memória às Vítimas de Acidentes e Doenças do Trabalho. A data,
criada por confederações internacionais de trabalhadores, foi escolhida em razão do acidente com
morte de 78 trabalhadores em uma mina no estado
da Virgínia, Estados Unidos da América.
Segundo a Organização Internacional do Trabalho (OIT, 2014), as mortes e acidentes do trabalho
atingem anualmente, em todo o mundo, cerca de
2,3 milhões de trabalhadores; os acidentes de trabalho sem mortes chegam a 317 milhões e as doenças
relacionadas ao trabalho acometem cerca de 160
milhões de pessoas.
O Brasil contribui significativamente para estatística mundial com mais de 700 mil acidentes
e adoecimentos em conseqüência do trabalho por
ano registrados na Previdência Social, ocupando o
quarto lugar no ranking mundial (OIT/2014).
Na Bahia, de 2012 a 2014, foram registrados
40.659 acidentes de trabalho entre segurados da
Previdência Social. Na origem desses acidentes
encontra-se a não adoção de medidas eficazes de
proteção à saúde e segurança dos trabalhadores nos
ambientes e processos de trabalho.
Desse modo, pode-se afirmar que na Bahia centenas de trabalhadores morrem todos os anos e muitos milhares são mutilados e sequelados em razão
da negligência das empresas no tocante à proteção
da saúde e segurança dos trabalhadores. (Simposba)
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VERSO CULTURAL
1º DE MAIO

HUMOR
O médico perguntou:
- Por que você tomou a medicação às seis da manhã se eu
disse pra você tomar às nove?
Eu respondi:
- Doutor, era pra ver se eu conseguia pegar as bactérias
de surpresa!

ANIVERSARIANTES
Aniversariante

Agência

Data

BNB

Itabuna

27.04

Ricardo Freitas Azevedo

Santander

Itabuna

27.04

Olavo Gil da S. Neto

Bradesco

Itabuna

27.04

BB

Itabuna

29.04

- Alugo: apto, 3/4 (1 suíte), no Zildolândia, centro, em frente a Embasa.

Joselito de Andrade
Oliveira

Todo reformado e com ambientes pré-moldados. Residencial Maranatá.

Iago Livio Soares Menezes

CEF

Itabuna

29.04

Duas vagas na garagem. Valor do aluguel R$ 1.300,00. Contato: Priscila

Carlos Alberto de M. P.
Júnior

Bradesco

Buerarema

29.04

Raylana de Souza Silva

Itaú

Itabuna

29.04

Lucas Martins Silva

CEF

Itabuna

01.05

Ilana Baracho de S.
Santos

Bradesco

Itabuna

02.05

- Vendo: Peça de Vidro (19mm), 140 x120, ideal para mesa e balcão.
Preço a combinar. Contato: 98106-8259.

Ruam Leal Pinheiro

Bradesco

Urbana

02.05

Assinado: Temer e os golpistas!

CLASSIFICADOS

(73) 98833-0260.
- Alugo: Apto (2º andar), 2/4, cozinha americana, área de luz. Rua José
Bonifácio, nº 143, Bairro Conceição. Contato: 98846-9577.

Banco

Vandelucia de Sousa
Alexandre

- 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
- Alugo: Apto. 3/4, banheiro social, sala ampla, copa, cozinha, área de
serviço. End.: Travessa Mariá Ferreira, 170, 1° andar, Centro. Valor: R$
1.000,00. Contato: Carol: (73) 9144-4055.
- Alugo/Vendo: Apartamento no prédio Marcela, situado à Rua Glicério Lima nº 165 - 3º andar, com 3 quartos sendo uma suite, play graund,
e garagem para dois carros. Contato - (71) 99988-4264 - Ednaldo

AGENDA DO CLUBE

Botelho.
- Alugo: Apto no Condomínio Residencial Jaçanã, bloco 05, apto 102,
com portaria 24h, garagem, poço artesiano. Valor: R$ 550,00. Contato:
Marcela (73) 99133 9896.
- Vendo: Caminhonete F.1000 (92/93), com motor turbo de fábrica, ar,
vidro elétrico, cor branca. Contato: (73) 98852-2153.

DOMINGO (29)
- 7h: Baba dos Bancários
Plantonista: Chicão
QUARTA-FEIRA (2)
- 19h: Baba dos Bancários
Plantonista: Valter

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

