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SEMANA QUE VEM TEM FORRÓ EM ITABUNA E COARACI
Depois de Ibicaraí, será a vez das cidades
de Itabuna e Coaraci sediarem a edição de
2017 do Forró de Cabo a Rabo. O evento em
Itabuna será realizado na quarta-feira (14) e
na sexta-feira (16), em Coaraci.
“Assim como Ibicaraí, esperamos realizar
um excelente arrasta-pé em Itabuna e Coaraci. Haverá muito forró e comidas típicas. Contamos com a presença de todos!”, convidou
Jorge Barbosa, presidente do Sindicato.
Calendário do Forró de Cabo a Rabo 2017
16/06/17 - Coaraci
Local: AABB
Horário: 20h
22/06/17 - Camacan
Local:Bar do Paulinho
Horário: 20h

Atração : Banda Pescoço de Mola
14/06/17 - Itabuna
Local: AABB
Horário: 19h
Atrações:
Trio Nordestino,
Trio Iracema,
Zabumbahia

COMEÇA HOJE O ENCONTROS NACIONAL DOS BANCÁRIOS
DOS BANCOS PRIVADOS
Bancários do Itaú, Bradesco, Santander,
Banco Mercantil e Bic Banco de todo o país se
reúnem entre os dias 6 e 8 de junho, em São
Paulo, para discutir estratégias de mobilização
e lutas para enfrentar questões relacionadas à
manutenção do emprego, saúde e condições de
trabalho nos respectivos bancos, além de temas
que envolvem toda a classe trabalhadora, como
as propostas de reformas trabalhista e da Previdência e a Lei da terceirização.
Na programação, discussões a cerca de estratégias de mobilização e lutas para enfrentar
questões relacionadas à manutenção do empre-

go, saúde e condições de trabalho. Temas
de interesse de toda classe trabalhadora,
como as reformas da Previdência e trabalhista também estão na agenda de debates.
Fonte: Contraf e SBBA

A PIOR CRISE NO PAÍS EM 25 ANOS
Com Temer, o Brasil vive a pior fase na geração de empregos dos últimos 25 anos. O governo
administra o país em prol dos grandes empresários e não dos trabalhadores.
Os dados mostram. O percentual médio da força de trabalho caiu em 86% nos quatro primeiros
meses deste ano. O cálculo incluiu a população
que se declarou ocupada, em empregos com carteira assinada, informais, por conta própria e até
como empregadores, além dos desempregados
que procuraram trabalho recentemente. (SBBA)

ASSEMBLEIA
EXTRAORDINÁRIA AMANHÃ

O Sindicato convoca a todos os bancários e bancárias dos bancos públicos, associados, ou não, a participarem de Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizado
amanhã (7), às 18h, no auditório da entidade. O objetivo é deliberar sobre a eleição
dos delegados regionais que irão participar
Encontro Estadual dos Bancos Públicos, em
Salvador, no próximo dia 17. Contamos com
a presença de todos!

À LUTA. GREVE GERAL NO
DIA 30 DE JUNHO
As ruas são a única saída para o Brasil,
totalmente desestruturado pela crise. No dia
30 de junho, os trabalhadores fazem uma
nova greve geral em defesa dos direitos trabalhistas e sociais, pelas Diretas Já e pelo
Fora Temer.
A resistência deve ser ampliada para
deter o projeto neoliberal em curso no país.
Além de reduções de investimentos em áreas imprescindíveis para o desenvolvimento
do país, o governo Temer já liberou a terceirização e quer aprovar a todo custo as reformas da Previdência e trabalhista.
A mobilização é decisiva. Por isso, cresce a cada dia. No dia 20 de junho, acontece
o Dia Nacional de Mobilização rumo à greve
geral. O presidente da CTB, Adilson Aráujo,
aﬁrma que “o momento exige resistência e
luta contra as propostas de Temer que acabam com direitos consagrados da classe trabalhadora e de toda a sociedade brasileira”.
PLANTONISTAS DE HOJE
Manhã: CHICÃO
Tarde: SÔNIA
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