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PALESTRA DISCUTE ADOECIMENTO PSICOLÓGICO EM ITABUNA MERCADO JÁ PRESSIONA PELO FIM
DA VALORIZAÇÃO DO SALÁRIO
A rotina diária nas agências é de pressão
para bater metas inatingíveis, o assédio é
constante e muitos os bancários têm adoecido. Não é à toa que a categoria é vítima de
doenças psicossomáticas e psicológicas. No
Brasil, depois de policiais e médicos, são os
trabalhadores que mais cometem suicídio.
No próximo dia 24 (segunda-feira) uma
palestra discutirá as consequências das doenças psicológicas no ambiente de trabalho. O evento será às 9h, no auditório do
Sindicato.
Profissionais do Centro de Atenção Psicossocial (Caps II) enriquecerão a palestra
com os trabalhos desenvolvidos na cidade e
o auxílio que todo cidadão deve ter em momentos delicados no ambiente de trabalho.
Os bancos, como todos sabem, não fogem
a regra.

Fica cada vez mais evidente que as entidades
financeiras se importam apenas em aumentar a
lucratividade. Cuidar da saúde dos bancários, seja
mental ou física, não está entre das prioridades das
empresas.
Além da palestra, o Sindicato faz ampla campanha de prevenção ao suicídio e as doenças psicológicas decorrentes do trabalho durante todo este
mês. A entidade considera de extrema importância
as ações do Setembro Amarelo. O suicídio mata
mais que as guerras e acidentes juntos em todo
mundo. Participem!

Desde 2007, o mínimo é reajustado pela inflação do ano anterior – medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) – e pelo
Produto Interno Bruto (PIB) de dois anos antes.
Em 2019, contudo, o mecanismo deixa de valer e o
próximo presidente decidirá se muda ou prorroga
a regra até 2023.
A ofensiva contra o ganho real dos trabalhadores não é novidade. O discurso de empresários,
analistas financeiros e economistas liberais tem
ACORDO DO SANTANDER SERÁ ASSINADO HOJE
se repetido ao longo dos anos, sugerindo que a
tem validade de dois anos, a licença-ama- valorização do salário mínimo levaria ao caos. As
mentação; a licença não-remunerada de até previsões catastrofistas eram de rombo nas contas
30 dias ao ano para cuidar de parentes de públicas, bancarrota na Previdência, prefeituras
primeiro grau que estejam adoecidos; a bol- quebradas e aumento do desemprego. A experiênsa auxílio-estudo para primeira graduação e cia, contudo, mostrou o oposto.
Entre 2003 e 2016, o ganho real dos trabalhadopós-graduação; abono para PCDs (pessoas
com deficiência), além da aquisição e reparo res, ou seja, acima da inflação, foi de 77%. Com
exceção de 2015 e 2016, – que foram anos de crise
O Acordo Coletivo de Trabalho do San- dos equipamentos.
tander aditivo à Convenção Coletiva de
O documento também prevê a renovação política, institucional e financeira – o país manteTrabalho será assinado hoje (14), em São do Termo de Compromisso Cabesp, Banes- ve o equilíbrio fiscal, houve crescimento da econoPaulo. Os bancários da base do Sindicato prev, além da renovação do acordo do PPRS mia e do emprego.
Quanto ao mantra de que é preciso conter gasaprovaram o documento em assembleia, na (Programa de Participação nos Resultados do
tos, vale destacar que o apelo tem sido direcionado
terça-feira (11).
Santander), que garante uma variável míniapenas para as despesas que beneficiam os trabaEntre os itens garantidos no acordo, que ma de R$ 2.550 para todos os trabalhadores. lhadores. Enquanto se questiona a possibilidade
de reajustar acima da inflação o salário do trabaCAIXA 100% PÚBLICA DEVE SER UMA LUTA DE TODOS
lhador, que é de R$ 954, não se reclama do salário
A Caixa tem papel fundamental para o cerca de 15 mil empregados através de planos dos ministros do Supremos Tribunal Federal, que
desenvolvimento do Brasil. Embora, seja de demissão voluntárias e fechou em torno acaba de subir mais de 16%, para R$ 39 mil, por
responsável pela gestão de programas sociais de 100 agências em todo país.
exemplo. *Matéria completa no site. (Portal Vermelho)
essenciais para combater a desigualdade soO governo também tentou vender a Lotex,
PLANTONISTAS DE HOJE
cial, o governo segue na tentativa de enfra- mas a mobilização dos empregados e sociedaManhã: RICARDO
quecer a instituição para privatizar.
de foi mais forte e o leilão foi suspenso.
Sob forte ataque, a instituição já perdeu
Fonte: SBBA
Tarde: PAULINHO
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VERSO CULTURAL
Domingo tem arrasta-pé!!
Forró do Karoá dia 16/09
no Centro e Cultura em
Itabuna.
O Nosso Canto tem o
prazer anunciar que dia 16
de Setembro teremos Forró
do Karoá que é referencia
em nossa região, estará juntamente com Trio Iracema,
Dj Lindu e Professor Urlei
Lopes na terceira edição do
Nosso Canto a partir das 15h no Centro de Cultura Adonias Filho.

Programação:
15:00h : Aula de Urlei Lopes
16:00h : Dj Lindu
16:30h : Trio Iracema
18:30h : Dj Lindu
19:00h : Forró do Karoá
21:00h : Encerramento
Entrada R$20,00

CLASSIFICADOS
- Vendo: Apartamento com ¾, sendo uma suíte, duas salas, copa, cozinha, sala
de jantar, banheiro social, duas salas; Terreno com aproximadamente 200m²,
com escritura individual e garagem para 2 carros. Rua Ramiro Nunes de Aqui-

HUMOR
Um dia eu tava procurando minha touca, então eu
disse:
- Pai, não estou encontrando minha toca.
E ele respondeu:
- Não esquente a cabeça com isso.
--

--

--

--

Fui na lanchonete e perguntei se o salgado era de hoje.
- Não é de ontem.
- E como faço pra comer o de hoje?
- Volte amanhã!

ANIVERSARIANTES
Aniversariante

Banco

Agência

Data

Bradesco

Itabuna

15.09

Alan Anderson R. de S. Correa

BB

Itabuna

16.09

Rafael Bitencourt Brandão

BB

Itajuípe

17.09

Alexandre Santos Silva

BB

Itapitanga

17.09

Claudio José C. dos Santos

BB

Itabuna

17.09

Sergio Batista de Azevedo

BB

Itabuna

19.09

Thomaz Barra Neto

CEF

Eunápolis

19.09

José Costa Nobre

BNB

Itabuna

20.09

BB

Itabuna

20.09

Roberta Vinhas Araújo

Romildo Gonçalves Alves
Suely Dantas Midlej

Bradesco

Itajuipe

20.09

no, nº 442-A, bairro Pontalzinho. Contato: 99970-1030.

Franklin Mendonça G. Jr.

Bradesco

Itabuna

20.09

- Vendo: Casa com ¾, garagem, duas salas, cozinha, banheiro social, área na

Eufrazio Martins S. Filho

CEF

Itabuna

20.09

frente. Contato: 99125-6585.
- Vendo: Casa com 4/4, com duas suítes, garagem para 4 carros, piscina, dependência de empregada, sauna a vapor, com área na frente e fundo com
200m², na rua 3, nº15, no loteamento Monte Líbano, bairro São Roque. Contato: 99184-0884.
- Vendo - Apartamento com 3/4 (1 suíte), garagem, elevador. Rua Barão do
Rio Branco, Centro. Contato: Jonas (Bradesco) - (73) 99112-8713.
- Vendo - Dois terrenos 14 por 18 (total), na Baixa Fria, no Bairro Nova Itabuna. Tudo legalizado. Contato: (73) 9132-9932/ 9932-5420 (Bira).
- Vendo: Chalé na Praia dos Leçóis (Após a Ilha dos Desejos), com um quarto
(reversível para dois), sala ampla, banheiro, cozinha e área de serviço. Contato:

AGENDA DO CLUBE
DOMINGO (16)
- 7h: Baba dos Bancários
Plantonista: Uilton

(73) 98833-8895.
- Alugo: casa na Rua do Prado, 372 Bairro Conceição. Contendo
Garagem, sala, cozinha, 2 quartos sendo 1 suíte, banheiro social e área de
serviço. Contato: Marta (73) 9157-4357 / 98801-5765.

QUARTA-FEIRA (19)
- 19h: Baba dos Bancários
Plantonista: Jorge

“A amizade é um caminho que desaparece se não pisado constantemente.” - Provérbio africano

