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CONFERÊNCIA DOS BANCÁRIOS É NO DIA 1º
Os bancários da Bahia e Sergipe
vão se reunir durante a 21ª Conferência Interestadual, no dia 1º de
junho, em um amplo debate sobre
conjuntura política e econômica,
reforma da Previdência, campanha
salarial e defesa dos bancos públicos.
O evento será no Hotel Portobello,
em Salvador, e acontece dentro da
programação do 13º Congresso do
Sindicato dos Bancários da Bahia.
O dia promete. As discussões começam às 9h30, com palestra do secretário do Trabalho e Emprego da
Bahia, Davidson Magalhães, sobre a
conjuntura política e econômica do
país. Sob o comando da economista e supervisora técnica do Dieese
Bahia, Ana Georgina Dias, acontece
debate sobre a proposta de reforma
da Previdência.
À tarde, a partir das 14h, o presidente da Federação da Bahia e Sergi-

pe, Hermelino Neto, fala sobre a campanha nacional
dos bancários. O desmonte dos bancos públicos será o
assunto tratado pelo secretário geral da Feeb, Emanoel
Souza, e o resultado da consulta aos bancários, pelo
assessor Econômico do Sindicato da Bahia, Vinicius
Lins.

Encontro por bancos
A 21ª Conferência Interestadual os Bancários da
Bahia e Sergipe terá, a partir das 16h40, o momento
para o encontro por bancos. Os empregados do BB,
Caixa, Banco do Nordeste e da rede privada se reúnem
em espaços separados para discutir as demandas específicas. Na oportunidade, também acontece a eleição
dos delegados que vão para os encontros nacionais.
Fonte: SBBA

REFORMA DA PREVIDÊNCIA
PREJUDICA MAIS POBRES
A reforma da Previdência do governo Bolsonaro
acaba com as duas formas possíveis de aposentadoria. Pela regra atual 85/95, o cálculo é feito de acordo
com o número de pontos alcançados somando a idade e o tempo de contribuição. Atingindo os pontos
necessários, é possível receber o benefício integral,
sem aplicar o fator previdenciário, o que é vantajoso
ao segurado.
Mas a proposta substitui por uma regra única: idade de 65 anos (homem) e 62 anos (mulher) desde
que tenham contribuído no mínimo por 20 anos. No
entanto, com a contribuição mínima, o trabalhador
só poderá receber até 60% do valor integral da aposentadoria. A medida afeta principalmente os mais
pobres, que começam a trabalhar bem mais cedo, em
média aos 14 anos. Se a reforma passar, só poderão se
aposentar quando completarem a idade mínima. A
estimativa é de que trabalhem até 11 anos a mais do
que uma pessoa de classe média.
Hoje, a aposentadoria por tempo de contribuição
não exige idade mínima e o benefício é recebido com
35 anos de trabalho para homens e 30 para mulheres.
Em média, os brasileiros alcançam o limite entre 53 e
55 anos de idade. (SBBA)

GOVERNO MANTÉM BLOQUEIO DE R$ 5,8 BI À EDUCAÇÃO
Engana-se quem pensa que o governo
mudou de ideia sobre o bloqueio de 30%
das verbas destinadas às universidades e
institutos federais. O Ministério da Educação mantém o corte de R$ 5,8 bilhões no
orçamento da pasta para 2019.
A liberação de R$ 1,587 bilhão, informada pelo Ministério da Economia, vai
apenas cancelar uma segunda ordem emitida pela pasta, através de portaria de 2 de
maio, que não havia sido implementada.
Do total dos R$ 5,83 bilhões bloqueados, R$ 1,704 bilhão atinge o ensino superior federal. O valor corresponde a 3,4%
do orçamento total das universidades federais e a 24,84% da verba discricionária

dessas instituições.
Desde que anunciou o corte, MEC e governo enfrentam reações de toda a sociedade, inconformada com o absurdo da medida. A educação, uma área fundamental para a formação
dos cidadãos, pesquisa, ciência e extensão, já
carece de investimentos. Muitas instituições se
encontram combalidas.
Diversas manifestações aconteceram em
todo o país, em repúdio à medida do governo.
Em Itabuna, o ato será realizado no dia 30.05,
a partir das 15h no Jardim do Ó. Participem!
PLANTONISTAS DE HOJE
Manhã: SÔNIA
Tarde: RICARDO
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VERSO CULTURAL
HUMOR

FORRÓ DOS BANCÁRIOS 2019

O marido conta para o amigo:
- Descobri que minha mulher está me traindo com um motoqueiro.
O amigo duvida:
- É fofoca! Só pode ser fofoca.
O marido questiona:
- Mas como você pode ter tanta certeza?
E o amigo responde:
- Eu nem sei pilotar moto.

Convites a venda no Sindicato. Aproveite!

CLASSIFICADOS

ANIVERSARIANTES
Aniversariante

Banco

Agência

Data

- Vendo: Apartamento com ¾, sendo uma suíte, duas salas, copa, cozinha, sala

Victor Hercules Silva Santos

CEF

Itabuna

24.05

de jantar, banheiro social, duas salas; Terreno com aproximadamente 200m²,

Marcos Paulo A. do Amaral

Bradesco

Coaraci

25.05

com escritura individual e garagem para 2 carros. Rua Ramiro Nunes de Aqui-

Thelma Correa Miranda

Bradesco

Itaju

26.05

Isaura Costa Carvalho

Bradesco

Itabuna

26.05

Alexandre Oliveira da Rocha

Bradesco

Itabuna

27.05

Patrick Correia Pereira

Santander

Itabuna

27.05

Claydson Adriano S. de Almeida

Bradesco

Buerarema

27.05

BB

Itabuna

28.05

Bradesco

Itabuna

28.05

no, 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. Con-

Jorimar Xavier de Castro

tato: 99184-0884.

Adriana C. do Espírito Santo

- Vendo - Apartamento com 3/4 (1 suíte), garagem, elevador. Rua Barão do

Pollyana Santos Queiroz

BB

Itabuna

29.05

Rio Branco, Centro. Contato: Jonas (Bradesco) - (73) 99112-8713.

Marucia de Deus Gomes

CEF

Riacho

29.05

- Vendo - Dois terrenos 14 por 18 (total), na Baixa Fria, no Bairro Nova Ita-

Jean Bernard I. Drumond

CEF

Ibicaraí

30.05

buna. Tudo legalizado. Contato: (73) 9132-9932/ 9932-5420 (Bira).

Jeane Silva S. Oliveira

BNB

Itabuna

30.05

- Vendo: Apto, 4º andar, Cond, Jorge Amado, em frente ao Colégio Ciomf,

Andre Herbert da S. Leite

BB

Coaraci

30.05

com 3/4 (um suíte e closet), todos com varanda coberta. Banheiro social, área

Eneidjane L. O. Uzeda

Bradesco

F. Azul

31.05

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.

AGENDA DO CLUBE
DOMINGO (26)
- 8h: Baba dos Bancários
Plantonista: Jorge

- Curso de reforço de matemática, física e química. Tratar com Aléx. Contato:
(73) 98859-2067.
- Vendo: Veículo JAC J3, 2015, gasolina, banco de couro, som multimídia, valor:
R$ 16.000,00. Contato: Ivone. 99160-7813.

QUARTA-FEIRA (29)
- 20h: Baba dos Bancários
Plantonista:Valter

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

