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CONFRATERNIZAÇÃO EM CAMACAN FOI UM SUCESSO!
PRÓXIMO ENCONTRO EM COARACI

O Sindicato realizou na última segunda-feira (14) confraternização na
cidade de Camacan. O encontro foi realizado no Bar do Paulinho e contou com
atração musical de Jafet Ornelas. “Todas as nossas confraternizações estão
sendo realizadas com o intuito de reunir
os bancários numa noite gostosa e divertida. Estamos ansiosos para o próximo encontro”, aﬁrmou Paulo Eduardo,
vice-presidente do Sindicato.
Conﬁra o calendário das próximas confraternizações:

Confraternização em Coaraci
Data: 18/11
Local : Bar Imperium
Atração : Jorge Cardeal
Confraternização em Ibicaraí
Data: A deﬁnir
Local: Auvio-Bar
Atração: Alfredo Neto
Confraternização em Itabuna
Data: 02/12
Local: Casa 105 – Góes Calmon
Atração: Banda Nova Era

DE OLHO NA MANUTENÇÃO DO VALE-CULTURA
Bancários de todo o país estão bem preocupados com a possibilidade de extinção
do vale-cultura, cartão que incentiva o
consumo de cultura através de incentivos
ﬁscais dados às empresas. Os contratos
serão encerrados no ﬁm deste ano.
Com as retaliações promovidas pelo
governo neoliberal de Michel Temer e os
cortes absurdos nas mais diversas áreas,
feitos com a desculpa controlar os gastos
e a dívida pública, estimada em R$ 140
bilhões, todos temem o ﬁm do programa.
O vale-cultura beneﬁcia 445 mil pessoas em todo o país e gera retorno importante à economia brasileira. Com o benefício, o trabalhador com até cinco salários
mínimos recebe R$ 50,00 por mês para

programas culturais, inclusive compra
de livros. O valor é acumulativo e não
tem data limite para a utilização.
Ciente da importância do programa,
o Comando Nacional dos Bancários
enviou carta ao ministro da Cultura,
Marcelo Calero, solicitando audiência
para pressionar a renovação do benefício. (SBBA)
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CAIXA TEM LUCRO ALTO,
MAS NÃO CONTRATA
A lucratividade na Caixa continua
alta. Mesmo assim, o banco não retoma as convocações. No acumulado de nove meses deste ano (janeiro
a setembro), o lucro líquido chegou
a R$ 3,445 bilhões, sendo R$ 998,1
milhões somente no terceiro trimestre.
Apesar do ótimo resultado, o banco continua sem contratar. A sobrecarga de trabalho é grande. Em um
ano, de junho de 2015 a junho de
2016, foram eliminados 2.235 postos de trabalho. (SBBA)

LÍNGUA DE FOGO:

TEMER AUMENTA OS GASTOS
COM EQUIPE
Farinha pouca, meu pirão primeiro. O ditado cai muito bem para
a gestão de Michel Temer. Segundo
estudo da Conof (Consultoria de
Orçamento), da Câmara Federal,
o governo cortou 38% dos investimentos com a desculpa de reduzir o
rombo da dívida pública. Mas elevou em 8% os gastos com a equipe.
O pior é que a tendência é os gastos aumentarem. O montante total
até o ﬁm de 2016 é da saída de R$
1,2 trilhão, o equivalente a 19,6%
do PIB, já descontados os repasses
para Estados e municípios.
Enquanto isso, os serviços públicos essenciais para a população,
sobretudo a mais carente, como
saúde e educação, estão cada dia
mais comprometidos. Os repasses
para as duas áreas caíram R$ 65,8
bilhões em poucos meses. É muita
contradição. (O Bancário)
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