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MPT REFORÇA A DEFESA DO MOVIMENTO SINDICAL

A importância das ações e práticas dos
sindicatos em defesa dos trabalhadores e
que resultam em conquistas de direitos
é o foco da campanha Maio Lilás: Conheça quem te representa, lançada pelo
Ministério Público do Trabalho. O MPT
incentiva à conscientização do valor da
atuação sindical.
Os dados mostram que a luta dos sindicatos dão resultado. Foram registradas,
entre 2012 e 2017, mais de 53 mil convenções coletivas de trabalho, que resultam em conquistas relativas à remuneração, contratação, condições e relações de
trabalho, saúde e segurança do trabalha-

dor e jornada de trabalho.
Este ano, a campanha está focada nas boas
práticas sindicais e nas conquistas dos trabalhadores, como o direito ao aviso prévio, ao
13º salário, à irredutibilidade salarial. A mobilização dos sindicatos é em favor de toda
a categoria, seja o trabalhador sindicalizado
ou não.
Em 2018, o Cadastro Nacional de Entidades Sindicais registrou que o Brasil possuía
11.578 sindicatos, 424 federações e 36 confederações de trabalhadores. Em termos de
representação, a quantidade abrange aproximadamente 46 milhões de trabalhadores.
Fonte: SBBA

BOLSONARO QUER REVOGAR NORMAS DE SEGURANÇA
EM PAÍS CAMPEÃO DE ACIDENTES

Jair Bolsonaro anunciou pelas redes
sociais redução de 90% nas Normas Regulamentadoras (NRs) de segurança e saúde
no trabalho. A promessa é que o pacote
de revisão seja entregue em junho. Segundo o capitão, “há custos absurdos (para as
empresas) em função de uma normatização absolutamente bizantina, anacrônica
e hostil”. No entanto, reconhece o site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho – já no
novo formato do governo que extinguiu o
Ministério do Trabalho e Emprego –, as
NRs servem para garantir trabalho seguro
e sadio.
“Normas Regulamentadoras são disposições complementares ao capítulo V da
CLT, consistindo em obrigações, direitos
e deveres a serem cumpridos por empregadores e trabalhadores com o objetivo de

DESCOMISSIONAMENTOS GERAM
MEDO NA CAIXA

Após o golpe jurídico-parlamentar-midiático de
2016, o descomissionamento arbitrário foi intensificado na Caixa. Não há respeito nem à incorporação
de função - que garante a manutenção da remuneração para o empregado que exerce o cargo por 10 anos
ou mais.
A Caixa editou, em 2016, o RH 184 versão 33, que
criou o Caixa Minuto, extinguindo a função de caixa.
Ainda formulou o Motivo de Descomissionamento
952, a tese do “descomissionamento motivado”. A
medida não daria direito ao asseguramento e nem a
incorporação, além de trazer como proposição o MO
21 182, a qual apresenta diversas questões subjetivas
como critérios objetivos para o descomissionamento
sumário. Absurdo.(SBBA)

TÁ NA REDE - Por Zé Dassilva

Fonte: Rede Brasil Atual

garantir trabalho seguro e sadio, prevenindo a
ocorrência de doenças e acidentes de trabalho”,
explica o site governamental.
É a segunda ofensiva governista para atender
ao lobby de um setor atrasado do empresariado.
Na Medida Provisória 871 – chamada de “MP
do pente-fino” do INSS, que está em discussão
no Congresso – havia sido incluído dispositivo
que previa descaracterização dos acidentes ocorridos no trajeto casa-trabalho como acidentes
de trabalho. Após pressões, o item foi retirado.

PLANTONISTAS DE HOJE
Manhã: AMAURY
Tarde: UILTON
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VERSO CULTURAL
HUMOR

FORRÓ DOS BANCÁRIOS 2019

O fazendeiro chega na beira de um rio com sua criação de gado
e pergunta para o Joãozinho:
- Este rio é fundo?
Joãozinho responde:
- Sei não, mas a criação do meu pai passa ai com a água no peito
todos os dias.
Então o fazendeiro passa sua criação e lá pelo meio do rio todas
as vacas se afogam.
Desesperado, ele pergunta para o menino:
- Seu pai cria o que seu moleque?
Joãozinho responde: -Patos!

Adquira seu convite a partir de segunda (20) no Sindicato!

ANIVERSARIANTES
Aniversariante

Banco

Agência

Data

Mariana de Oliveira B. Silva

Santander

Itabuna

17.05

Pedrita Gomes C. Moraes

Bradesco

Itabuna

17.05

Nossas singelas homenagens à nossa colega bancária (Bradesco), Dijara
Santana dos Santos, que atuou por 35 anos e esta semana se desligou
oficialmente da empresa. À Dijara, desejamos muita sorte e muitas realizações nessa nova etapa de sua vida. Sucesso!

Kleber Luís dos Santos Rocha

CEF

Itabuna

17.05

Isaac Ferreira Gomes

CEF

Itabuna

18.05

Janice Pereira de Almeida Dias

BB

Camacan

18.05

CLASSIFICADOS

Joelma Nascimento dos Santos

BB

Valença

18.05

Lylian Castro de Oliveira

BB

Itapitanga

18.05

Karoline Santos Rodrigues

CEF

Itabuna

19.05

Mayanna Santos Oliveira

Bradesco

Coaraci

19.05

Roberto Celestino A. Sales

CEF

Itabuna

19.05

Lucas de Mendonça Silva

BB

Itabuna

20.05

Maurício Britto de Campos

BB

Itabuna

20.05

Alexandro Alcantara Spinola

Bradesco

Itabuna

20.05

Valeria Borges dos Santos

Bradesco

Coaraci

21.05

Gilvia Simone Andrade

CEF

Itabuna

22.05

Bradesco

Ibicaraí

23.05

BB

Juazeiro

23.05

BNB

Itabuna

23.05

- 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.
- 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: 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 UP, 2015, 4 portas, direção elétrica, ar e trava. Contato: (73)
9118-6218.
- Vendo: Terreno no Loteamento Parque Verde, nº 3, Qd. K, Rua A, bairro de
Fátima, com 169,00m². Contato: (73) 99123-8130.
- Curso de reforço de matemática, física e química. Tratar com Aléx. Contato:
(73) 98859-2067.

Iago Santos da Silva
George Viana Fahning
Leilane M. de O. Benevides

AGENDA DO CLUBE
DOMINGO (19)
- 8h: Baba dos Bancários
Plantonista: Liamara
QUARTA-FEIRA (22)
- 20h: Baba dos Bancários
Plantonista: Uilton

“Árvore plantada com amor ninguém derruba. Quem planta árvores cria raízes. Quem cultiva amizades também.” - Provérbio Chinés

