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TODOS DE BRANCO EM DEFESA DO SAÚDE CAIXA
Os empregados da Caixa Econômica
Federal vestem branco, hoje, em defesa
da política de assistência médica da categoria, ameaçada pelas medidas do governo e da instituição financeira.
Para reduzir as despesas dos planos
de saúde dos trabalhadores das estatais,
governo e banco encarecem o Saúde
Caixa para os funcionários e torna-o
excludente.
A alteração do Estatuto da Caixa e
as resoluções governamentais propõem
um limite correspondente a 6,5% da
folha de pagamento para a participação
da empresa nas despesas com assistência
à saúde dos bancários. As regras ainda
limitam a adesão de dependentes, excluem os aposentados e permitem prazos de carência. Só retrocessos.
A mobilização dos empregados deve
ser intensa. No próximo dia 28, será
realizado o Seminário em Defesa dos
Planos de Saúde de Autogestão das Em-
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presas Estatais, em Brasília, com participação de
diversas entidades.

Projeto
No site da Câmara Federal, está disponível
enquete sobre o Projeto de Decreto Legislativo
(PDC 956/2018), de autoria da deputada federal Erika Kokay (PT-DF), cujo intuito é suspender a resolução da CGPAR (Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de
Administração de Participações Societárias da
União), que determina as alterações no Saúde
Caixa.
Para responder, clique: https://forms.camara.leg.br/ex/enquetes/2176886.

AMANHÃ TEM FORRÓ EM CAMACAN

EDITAL ASSEMBLEIA
EXTRAORDINÁRIA ESPECÍFICA

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, convoca todos os empregados bancários, associados ou não, que prestam serviços no
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - BNB, na
base territorial deste Sindicato, para a Assembleia
Extraordinária Específica que se realizará no dia
25 de junho de 2018, às 18:00 (dezoito horas), em
primeira convocação, e às 18:30(dezoito e trinta
minutos), em segunda convocação, no Auditório do
Sindicato dos Bancários de Itabuna e Região, situado na Av. Duque de Caxias, 111 – Centro – Itabuna
– BA, para discussão e deliberação acerca da seguinte
pauta:
Aprovação do Acordo Coletivo de Trabalho para
Regulamentação do Ponto Eletrônico e Controle de
Jornada dos Empregados do BNB com vigência de
dois anos a contar da data de sua assinatura.
Itabuna (BA), 20 de junho de 2018.
JORGE BARBOSA DE JESUS
Presidente
PLANTONISTAS DE HOJE
Manhã: EVERILDO
Tarde: LIVIA
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