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FESTAS DE FIM DE ANO MUDAM HORÁRIO NOS BANCOS
O horário de funcionamento nos bancos é diferenciado no período das festas
de fim de ano. Na próxima segunda-feira (24/12), véspera de Natal, as agências
abrem às 8h e fecham às 10h. Fique atento.
O último dia para atendimento bancário de 2018 será 28 de dezembro, quando os bancos funcionam no horário normal. Já no dia 31 de dezembro, não terá
expediente ao público.
Para não atrasar as contas, os clientes
podem utilizar os canais alternativos, a
exemplo do aplicativo de celular, internet banking, caixa eletrônico, telefone e
correspondente bancário. Ainda têm a
opção de agendar os pagamentos.

No caso dos boletos bancários cadastrados
como sacados eletrônicos, podem ser agendados ou pagos através do Débito Direto Autorizado. Quem tem carnês ou contas de consumo
(água, luz, gás, telefone e TV paga) que vencem
no feriado pode deixar para pagar no primeiro
dia útil seguinte, ou seja, 2 de janeiro de 2019.
Não pagará nenhuma multa. (SBBA)

EXTREMA POBREZA AUMENTA E ATINGE 15,2 MILHÕES
A política de austeridade fiscal imposta ao
brasileiro muda para pior a vida de milhões
de pessoas. Os dados mostram. Em apenas
um ano (de 2016 para 2017), o número de
pessoas na extrema pobreza pulou de 13,5
milhões para 15,2 milhões. São mais 1,7 milhão vivendo em condições precárias e desumanas.
Estão incluídos nessa condição aqueles
que têm renda inferior a US$ 1,90 por dia,
o que corresponde a R$ 140,00 por mês. A
pesquisa do IBGE (Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística), indica crescimento
em quase todas as regiões do país, exceto no
Norte onde ficou estável.
Não é só isso. O índice de pessoas na pobreza aumentou para 26,5% no ano passado.
Em 2016 estava em 25,7%. De acordo com
Banco Mundial, são pessoas com rendimento de até US$ 5,5 por dia ou R$ 406,00 por
mês. A maior parte (25 milhões) está na re-

gião Nordeste.
Cerca de 27 milhões de pessoas viviam
em condições precárias, ou seja, sem acesso
a coleta de lixo, abastecimento de água, esgotamento sanitário ou ainda em domicílios
inapropriados, com mais de três pessoas por
cômodo.
O pior é que as perspectivas para o futuro
não são nada boas. O governo de Jair Bolsonaro, que inicia em janeiro de 2019, deixa
claro que as políticas públicas não serão prioridades. Isso se houver alguma.
Fonte: SBBA

Confira as principais notícias no www.bancariositabuna.com

EDITAL ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA
ESPECÍFICA

Sindicato dos Bancários de Itabuna e Região,
inscrito no CNPJ/MF sob o nº 14.35.204/0001-03,
Registro sindical nº 118.036/67 por seu presidente abaixo assinado, convoca todos os empregados
bancários, associados ou não, que prestam serviços no Conglomerado do BANCO ITAÚ S/A, na
base territorial deste Sindicato, para a Assembleia
Extraordinária Específica que se realizará no dia
20/12/2018, às 17h30min, em primeira convocação,
e às 18h00min, 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
pagamento da participação nos Lucros e/ou Resultados referentes aos exercícios de 2019 e 2020, disciplinado pela Lei nº 10.101/2000 e alterações da Lei
nº 12.832/2015 e Termo de Compromisso para a
Concessão de Bolsas Auxílio Educação para o exercício 2019 e 2020, a serem celebrados com Conglomerado do Banco Itaú S/A.
Itabuna (BA), 19 dezembro de 2018.
JORGE BARBOSA DE JESUS
Presidente
PLANTONISTAS DE HOJE
Manhã: AMAURY
Tarde: CRISTIANE
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