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Diretoria convoca
eleição do Sindicato

EDITAL DE ELEIÇÕES SINDICAIS
CNPJ Nº 14.358.204/000103

Cumprindo o que estabelece o Estatuto, a diretoria do
Sindicato dos Bancários de Itabuna e Região, através do seu
presidente, publicou Edital de Convocação da eleição, na edição
do Jornal ATARDE de 11 de novembro, página 6, que ora
transcrevemos na coluna ao lado.

Dengue
Descaso e
irresponsabilidade
criminosa se repetem
O último Levantamento de Índices
Rápidos de Aedes aegypti (LIRAa)
apontou que a porcentagem de
infestação predial do mosquito cau
sador da dengue chegou a 10,9%, o
que pode resultar novamente numa
epidemia da doença em Itabuna. Isso
demonstra que o descaso a
irresponsabilidade com a saúde da po
pulação continua sendo a tônica do
governo municipal. Por conta desta si
tuação o prefeito Nilton Azevedo
(DEM) decretou situação de emergên
cia no município, alegando que o go
verno “vem desenvolvendo continu
amente ações, atividades e serviços,
no sentido de combater a proliferação
da dengue no município”, mas teme
pela volta da epidemia dada a quanti
dade grande de focos, o que preocu
pa a Vigilância Epidemiológica. Per
guntase: se o governo está fazendo
o que diz, por que há um risco iminen
te de uma nova epidemia da dengue
em Itabuna?
Esta situação preocupante será alvo
de uma reunião de emergência
convocada pelo Conselho Municipal
de Saúde com os responsáveis pelas
ações de combate à dengue, no próxi
mo dia 18 de novembro. Os conselhei
ros pretendem saber dos responsáveis
sobre as denúncias e as irregularida
des em relação ao combate da doença,
bem como o resultado do LIRAa 2009.
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Eleição da Cooperforte
A Cooperforte (Cooperativa dos
Funcionários do Banco do Brasil) está
realizando eleição de delegados às
assembleias gerais, para mandato de
quatro anos (2010–2013). A votação é
pelo telefone 0800 701 0284 ou pelo site
www.cooperforte.org.br/eleicao, das 9h
às 17 horas até o dia 20 de novembro
(horário de Brasília). A atribuição
estatutária do Delegado é representar
os associados nas Assembleias Gerais
da Cooperativa.
O Sindicato dos Bancários de
Itabuna apóia o candidato Fábio Lédo
para representante da capital e Delson
Coêlho, para representante do interior
do estado.

Consciência Negra
Para comemorar o Dia da Consciência
Negra (20/11), a Unegro (União de Negros
pela Igualdade), promove palestra “Cul
tura e Religião Afro e a Violência contra
Jovens Negros” nesta sextafeira, dia 13/
11, às 18 horas, no auditório do Sindicato
dos Comerciários de Itabuna, situado na
Avenida Cinquentenário, 685, 4º andar.
No sábado, dia 14/11, haverá ativida
de cultural com apresentação de Capoei
ra e Maculelê, na Praça Otávio Mangabeira
(Pça Camacan), a partir das 16 horas.
Toda a programação tem o apoio da
União Brasileira de Mulheres (Núcleo
Itabuna) e da CTB/Regional Sul Bahia.
PL A NT O NI STA S DE HO J E
Manhã: Emanoel Melo
Tarde: Lívia Franco

O Presidente do Sindicato dos Bancári
os de Itabuna e Região, no uso de suas atri
buições e de conformidade com o capítulo
IV, artigos 42 a 53 do Estatuto da Entidade,
faz saber a todos os associados, da Base
Territorial deste Sindicato, nas cidades de
Almadina, Barro Preto, Buerarema,
Camacan, Coarací, Floresta Azul, Ibicaraí,
Itabuna, Itajú do Colônia, Itajuípe, Itapé,
Itapitanga, Itororó, Pau Brasil e Santa Cruz
da Vitória, que no dia 9 de dezembro de 2009
serão realizadas eleições para composição
da Diretoria, Conselho Fiscal e Delegados
Representantes junto ao Conselho da Fede
ração e respectivos suplentes. Mandato no
período de 2010/2013. O prazo de registro
de chapas é de 15(quinze) dias, contados da
data de publicação deste Edital. Os pedidos
de registro de chapas devem ser dirigidos à
secretaria do Sindicato das 8:00 horas às
17:00 horas, na sede administrativa à Av.
Duque de Caxias, 111, Centro, Itabuna  BA.
Os locais e horário de votação serão defini
dos pela Comissão Eleitoral de que trata o
artigo 47 do Estatuto da Entidade. Respei
tando o disposto no inciso primeiro do arti
go 44 do Estatuto, será realizada uma se
gunda eleição no dia 29 de dezembro de
2009, caso nenhuma das chapas obtenha
maioria. O Edital de convocação encontra
se afixado na sede do Sindicato, regulamen
tandose os procedimentos eleitorais.
Itabuna (BA), 10 de novembro de 2009.
JORGE BARBOSA DE JESUS
Presidente

Assalto em Belmonte
Mais um assalto pelo segundo dia
consecutivo a uma agência do interior
do estado reflete a falta de investimen
to dos bancos em segurança. Desta vez,
a ação dos bandidos, ocorreu na terça
feira, dia 10/11, na agência do Banco do
Brasil de Belmonte, no extremo sul.
O grupo, que permaneceu no local
por 5 minutos, quebrou os vidros da
agência, saqueou os clientes e levou o
dinheiro dos caixas. Os assaltantes ain
da dispararam tiros provocando pânico
entre as pessoas que estavam no local.
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