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LUCRO E PLR DA CAIXA SAEM HOJE
Expectativa na Caixa. O banco divulga o
balanço de 2018 nesta sexta-feira (29/03),
quando também será creditada a segunda
parte da PLR (Participação nos Lucros e Resultados) dos empregados.
As regras para o pagamento do benefício
seguem o acordo coletivo de trabalho, vigente até o próximo ano, o que quer dizer que
a PLR Social - conquista histórica dos bancários da instituição - está garantida.
A questão agora gira em torno do lucro
líquido que a direção da Caixa vai anunciar.
Entre janeiro e setembro de 2018, o balanço
parcial ultrapassava os R$ 11 bilhões.
Mas, depois de assumir a presidência da

empresa, Pedro Guimarães anunciou a revisão do lucro, reduzindo o valor esperado.
Para isso, o banco deveria elevar as provisões
para devedores duvidosos - uma manobra
muito utilizada pelas organizações financeiras para rebaixar o resultado. Agora é aguardar o que vem.(SBBA)

BB APRESENTA A PROPOSTA FINAL PARA A CASSI
Depois de vários debates e estudos
técnicos, o Banco do Brasil apresentou às
entidades representativas dos funcionários
a proposta final que inclui mudanças no
custeio e na governança da Cassi.
No caso da governança, a proposta aceita foi a do Grupo de Trabalho das entidades na Caixa de Assistência, sem a troca
entre diretorias de eleitos e indicados.
Além disso, foi apresentado o detalhamento sobre o voto de decisão em itens específicos da diretoria executiva, exigência de
experiência mínima para ocupação de cargos nos conselhos e diretoria executiva e
a segregação da eleição do conselho fiscal.
A proposta do BB inclui a cobrança por
dependentes com contribuição dos associados e da instituição sobre a folha de pagamento dos ativos. Para os dependentes,
a cobrança será por percentual do salário e
a correção anual será pelo reajuste salarial.

e aprimorado, a fim de alcançar todos os participantes do plano de associados em até quatro
anos. Ainda será criada mesa específica para
debater o ingresso na Cassi dos funcionários
egressos de bancos incorporados em até 30
dias da aprovação do novo estatuto.
Outro ponto tratado foi a abertura do plano
associados aos novos funcionários do Banco
do Brasil admitidos a partir de 01 de janeiro de
2018. Seria possível a manutenção da Cassi na
aposentadoria com pagamento das contribuições em auto patrocínio, arcando com a parte
pessoal e parte patronal. As entidades avaliarão a proposta para orientar os associados.
Fonte: SBBA

Outros pontos
Também foi firmado que o modelo da
Estratégia Saúde da Família será ampliado

PLANTONISTAS DE HOJE
Manhã: LIVIA
Tarde: UILTON

8ª CONFERÊNCIA ALERTA SOBRE A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO SUS

Reunidos no auditório da Faculdade de Tecnologia e Ciências (FTC), em Itabuna, membros do conselho de saúde, profissionais e estudantes da área,
diretores de sindicatos e sociedade civil, participaram
da 8ª Conferência Municipal de Saúde, que teve
como tema “Democracia e Saúde”.
Após a leitura e apreciação do regimento da Conferência, os participantes assistiram a palestra proferida pelo bacharel em Administração e Ciências Sociais, Francisco José Sousa e Silva, que tratou sobre
o mote do encontro a partir de três eixos temáticos:
1) Saúde como direito; 2) Consolidação do SUS; 3)
Financiamento do SUS.
“É importante termos em mente que 70% da população brasileira depende única e exclusivamente
do Sistema Único de Saúde e que sem ele, haveria
um estada de calamidade. Pouco se fala sobre isso. A
saúde é direito do povo e dever do Estado. Por isso,
foi promulgada a Constituição em 1988, para que
esses direitos estejam garantidos por lei”, declarou.
Segundo Francisco, a proposta do governo para a reforma da Previdência irá sobrecarregar ainda mais o
SUS.
“Essa proposta de reforma é extremamente nociva
porque obriga as pessoas a trabalharem por muito
mais tempo e, com isso, aumente a probabilidade de
adoecimento. Consequentemente, aumentará a procura dos postos e hospitais públicos para os devidos
tratamentos”, afirmou.
“Lutar pela manutenção e fortalecimento do Sistema
Único de Saúde, é lutar pela democracia”, deeclarou.
Logo após a palestra, os participantes da Conferência se dirigiram ao eixo temático ao qual se inscreveram para dar continuidade aos trabalhos da manhã.
À tarde, houve a leitura e discussão das propostas
produzidas em cada eixo, bem como a apreciação do
documento que será apresentado na conferência estadual.
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VERSO CULTURAL
HUMOR

Tá na Rede - Por Latuff

Joãozinho foi tirar para dançar uma moça mais velha por quem
era absolutamente apaixonado. Ele tinha razão, ela era uma
garota linda, sensacional, mas não dava a menor bola para ele.
Quando começou a tocar a música perfeita, ele partiu para a
grande chance de dançar com sua amada:
-Quer me dar o prazer dessa dança, senhorita?
-Desculpe-me -responde ela- mas eu não danço com criança.
Joãozinho sem perder o rebolado responde:
-Perdão. Eu não sabia que a senhora estava grávida!

ANIVERSARIANTES

#DitaduraNUNCAMAIS
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 Aquino, nº 442-A, bairro Pontalzinho. Contato: 99970-1030.
- Vendo: Casa com ¾, garagem, duas salas, cozinha, banheiro social, área na
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.

Aniversariante

Banco

Agência

Data

José Nilton Santos Carmo

BB

Macaubas

29.03

José Carlos de M. Etinger

Bradesco

Itabuna

30.03

Laise Veloso R. Santana

BB

Itabuna

31.03

Cassia de Souza Carvalho

BB

Buerarema

01.04

Daniella Santos D. Porto

BB

Itabuna

01.04

Bradesco

Itabuna

03.04

CEF

Itabuna

03.04

Valdecy Eduvirgen de O. Meireles

BB

Itabuna

03.04

Lucas Moreno S. Nolasco

BB

Itororó

04.04

Vera Lucia Porto Lima e Lima

Bradesco

Itororó

04.04

Daniel Dias Tannus

Santander

Itabuna

04.04

CEF

Itabuna

04.04

Otni Nascimento Brito
Elisangela Ferreira

Antônio Francisco Almeida

- 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:
(73) 98833-8895.
- Vendo: Apto, 4º andar, Cond, Jorge Amado, em frente ao Colégio Ciomf,
com 3/4 (um suíte e closet), todos com varanda coberta. Banheiro social, área
de serviço, cozinha e duas salas. Contato: (73) 98844-0387/ 98123-8469.
- Vendo: Veículo HB20 Sedan - Comfort Plus 1.6, ano 2015, todo original,

AGENDA DO CLUBE
DOMINGO (31)
- 7h: Baba dos Bancários
Plantonista: Chicão

ainda na garantia, único dono. Contato (73) 98824-2846 ou 99141-6065. Florisvaldo (Caixa Econômica Federal).
- Vendo: Terreno no Loteamento Parque Verde, nº 3, Qd. K, Rua A, bairro de
Fátima, com 169,00m². Contato: (73) 99123-8130.

QUARTA-FEIRA (3)
- 20h: Baba dos Bancários
Plantonista: Cid

“Onde reina o amor, o impossível pode ser alcançado.” - Provérbio Indiano

