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FIQUEM LIGADOS! HOJE TEM DUAS ASSEMBLEIAS
NO SINDICATO
Todos devem ficar atentos, pois é essencial a participação dos trabalhadores nas
assembleias que definem as decisões da categoria. Hoje, serão realizadas duas assembleias no auditório do Sindicato:
A primeira delas será às 17h30, para
os empregados do banco Santander que
deverão deliberar sobre a contratação do
Perito Contábil a fim de elaborar os cálculos referente ao Processo nº 017250066.2009.5.05.0463 Holanda Previ.
Já a segunda assembleia, será as 18h30,
para os Trabalhadores das Casas Lotéricas, que deverão discutir e deliberar sobre
a aprovação da Minuta de Reivindicações
da Categoria dos empregados em Casas Lotéricas (Agentes Lotéricos), Correspondentes Bancários e Assemelhados 2019, e da
autorização à diretoria para realizar nego-

ciações coletivas, celebrar Acordos ou Convenção Coletiva de Trabalho, bem como Aditivos,
Convenção/Acordo de PLR e, frustradas as negociações, defender-se e/ou instaurar Dissídio
Coletivo de Trabalho, além de delegar poderes
para tanto.
A participação dos trabalhadores e trabalhadoras é essencial na tomada de decisão e todos
(as) devem comparecer!

NOTA DA CTB CONTRA O AUMENTO DA TARIFA DE ÔNIBUS EM ITABUNA
A Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB Regional Sul Bahia)
vem público manifestar seu repúdio ao reajuste de R$ 0,80 no preço da passagem de
ônibus urbanos, aprovado pelo Conselho
Municipal de Transporte de Itabuna (CMTI)
no dia 03 de dezembro. Destaque-se que apenas um conselheiro votou contra o aumento
da tarifa (Joab Batista, diretor do Sindicato
dos Comerciários e membro da CTB).
As empresas que exploram o transporte
urbano em Itabuna sequer cumprem o contrato de concessão. Oferecem um serviço de
péssima qualidade. Veículos sem nenhuma
segurança para seus usuários.
Por isso o aumento da tarifa é injustificável e a CTB é contrária a qualquer tipo de
reajuste, por entender que representa mais
um golpe contra a classe trabalhadora, que
já sobrevive com salários achatados e com

sucessivos ataques aos seus direitos através da
nefasta Reforma Trabalhista.
A CTB solicita que o prefeito Fernando
Gomes não autorize esse aumento absurdo. E
caso assine, apelamos para que a Câmara de
Vereadores derrube o decreto que penaliza a
população e a classe trabalhadora.
Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras
do Brasil – Regional Sul Bahia

AMANHÃ TEM CONFRATERNIZAÇÃO
EM ITABUNA

Está chegando a hora dos bancários e bancárias de
Itabuna e região participarem da Confraternização
dos Bancários 2018, que será realizada amanhã (14),
a partir das 21h, na AABB de Itabuna.
“Este encontro foi organizado com intuito de confraternizarmos com todos os colegas das diferentes
agências de Itabuna e região. Será uma noite maravilhosa. Esperamos a presença de todos (as)”, declarou
Paulo Eduardo, vice-presidente do Sindicato.
A animação da noite será por conta das bandas Boogie Oogie e Caput Rock, além de DJ.

Aguardamos todos (as) vocês!
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência Digital chega a região
Será inaugurada hoje, em Itabuna, a primeira
agência digital do sul da Bahia. A unidade tem como
objetivo o atendimento digital dos clientes já conectados com a Caixa.
Os bancos vivem uma nova reestruturação produtiva com as agências digitais e o atendimento através
do smartphone. Mudança que certamente impactará brutalmente sobre a categoria bancária com a
possibilidade de fechamento de dezenas de unidades
e a extinção de centenas de postos de trabalho nos
próximos anos.
É o resultado da alta tecnologia incorporada ao
sistema produtivo pelo capital financeiro. É a marcha do progresso. Contudo, cabe a reflexão de que a
tecnologia, apropriada completamente pelo capital,
provocará cada vez mais a concentração de renda em
mãos de um número cada vez menor de biliardários.
Enquanto isso, milhões vivem na exclusão social
vítimas do desemprego, da fome, da miséria e de
todo o tipo de exploração.
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DIA NACIONAL DO FORRÓ É SINÔNIMO DE LUIZ GONZAGA
Hoje, 13 de dezembro, comemoram-se em todo país o
Dia Nacional do Forró. A data é uma homenagem ao dia
do nascimento do maior sanfoneiro que o Brasil conheceu. Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira foram os estilizadores do baião, um dos ritmos nordestinos mais populares, ao lado do xote, do xaxado, do coco, do arrasta-pé e da
ligeira. Luís Gonzaga, ao dominar o gênero forró, notabilizou-se como verdadeiro embaixador da nação nordestina.
Instituído pela Lei nº 11.176, sancionada pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, em 6 de setembro de 2005, e que teve origem no
Projeto de Lei nº 4265/2001, de autoria da deputada federal Luiza Erundina.
Em 13 de dezembro de 2012 o Brasil inteiro comemorou o Centenário de Luiz Gonzaga. A música brasileira deve muito a capacidade criativa deste
talentoso artista e à sua sanfona de prata, “do povo”, como ele mandou gravar certa vez no instrumento. (Jornalggn)

NA CAIXA, ADESÃO AO PDE SUPERA EXPECTATIVA
Com a proximidade do início do governo Bolsonaro, aumenta a tensão entre os
empregados das estatais. A expectativa não é nada animadora e, justamente por isso,
na Caixa, a adesão ao PDE foi acima do esperado. Em apenas quatro dias, 1.685 se
inscreveram no Programa de Desligamento de Empregados.
Pelas regras, 1.626 serão contemplados. Foi a primeira desde que o banco começou a abrir os planos de demissão que o número de adesão superou as expectativas.
Não há dúvidas. O número já é resultado do governo que nem começou.
A Caixa está na mira de privatização e ninguém faz mais questão de esconder. O
futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, deu diversas declarações à grande mídia sobre a intenção em vender as estatais. Não é à toa que o
presidente do banco será Pedro Guimarães, um “expert” em privatizações.
Os rumores é de que primeiro a empresa seria transformada em Sociedade Anônima, fatiada, para posteriormente ser vendida. Os caminhos para
isso estão sendo abertos. Agências foram fechadas, setores estratégicos extintos, política de juros mudada e o quadro de pessoal reduzido.
E não acaba por aí. Outros programas de desligamentos podem acontecer em 2019, elevando ainda mais a sobrecarga de trabalho nas agências e
deixando os empregados vulneráveis a doenças. Realmente, um retrocesso. (SBBA)

BANCOS QUEREM REDUZIR O LIMITE DE SAQUES
Os bancos estudam restringir o saque da moeda em espécie e também
compras e pagamentos. A proposta é que ninguém possa retirar quantias superiores a cerca de R$ 10 mil por operação. Pela dificuldade de
ser rastreado, o dinheiro em papel é alvo desse tipo de crime, e restringir
seria uma forma de combater os delitos.
A proposta será apresentada ao Congresso Nacional no ano que vem,
por meio de um projeto de lei. Em países como França e Itália, o limite
de saque é de mil euros, o equivalente a R$ 4.447,57. Outros países adotam tetos mais altos, como Espanha (2,5 mil euros, ou R$ 11.125,87) e
Bélgica (3 mil euros, ou R$ 13.351,05).
No Brasil, atualmente, não há limite de valor para retirada, transporte ou posse de dinheiro em espécie. Qualquer um pode tirar da própria conta
a quantia que quiser, com algumas ressalvas. Se o valor for a partir de R$ 50 mil, o banco pode demorar até três dias úteis para liberá-lo. Se for até R$
5 mil, pode pedir um dia útil para permitir o saque. Além disso, boletos e tributos federais só podem ser pagos em espécie se o valor não ultrapassar
R$ 10 mil.
Independentemente do valor, atualmente o sistema financeiro é obrigado a comunicar ao Coaf as operações suspeitas, que são aquelas destoam
com o perfil do cliente, como movimentações muito grandes em contas de empresas pequenas. Este ano, até agora, 17% das notificações feitas ao Coaf
resultaram em investigação, o que equivale a 79,6 mil das 468 mil transações que foram consideradas suspeitas pelas instituições financeiras.
Fonte: SBBA

