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O POVO NAS RUAS EM DEFESA DA DEMOCRACIA
Jovens, idosos, professores, bancários,
proﬁssionais liberais, jornalistas, artistas. Todos unidos contra o governo Temer. A política
neoliberal imposta pelo presidente ilegítimo,
a equipe econômica e o Congresso Nacional
apenas pune o brasileiro. Direitos são tirados
sem qualquer debate com a sociedade, as
empresas públicas desmontadas para a venda, impostos elevados, salários reduzidos, e
o desemprego batendo em níveis recordes.
A saída para evitar os retrocessos que o
neoliberalismo impõe é as ruas. O respeito
ao estado democrático de direito também é
fundamental. Diante disso, e por um justo
julgamento de Lula na Operação Lava Jato,
milhares de pessoas tomaram as ruas de diversas cidades do país, ontem (20).
Em Itabuna, a manifestação saiu do Jardim do Ó e percorreu a Avenida do Cinquentenário, centro da cidade.
Entre os participantes uma certeza: O juiz

Fonte: Contraf

de primeira instância Sérgio Moro tem lado
e age para inabilitar a candidatura de Lula
à presidência da República nas eleições de
2018. As elites brasileiras preconceituosas
sabem: somente assim podem impedir que o
ex-presidente operário, nascido no Nordeste, retorne ao Palácio do Planalto.
O presidente da CTB-Bahia, Pascoal Carneiro, atesta. “O que vemos hoje é a
tentativa de consolidação do golpe dado em
2016. Temos de mobilizar a população para
impedir o avanço das forças conservadoras”.
Fonte: SBBA

BRASILEIRO PAGA ROMBO DO GOVERNO TEMER
Como se não bastasse todos os direitos surrupiados pelo governo Temer até agora, sem
qualquer luz de esperança para o trabalhador
brasileiro, a equipe econômica quer resolver todos os problemas metendo a mão no bolso da
população.
Foi decidido que os tributos que incidem sobre os combustíveis serão aumentados. O que
se pretende é cobrir o rombo nas receitas públicas e evitar déﬁcit maior do que os R$ 139
bilhões esperados para 2017.
Como sempre, o governo prefere cumprir a
meta ﬁscal e deixar os brasileiros pagar o pato.
Já está acordado com a equipe econômica o
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aumento do PIS e do Conﬁns, tributos que
atuam sobre a gasolina e o diesel.
As novas alíquotas entraram em vigor
ontem (20/07), após publicação de decreto
na edição extra do Diário Oﬁcial da União.

BANCOS ENTRE OS MAIORES LITIGANTES
Os bancos estão entre as 10 empresas
com mais processos litigiosos na Justiça do
Trabalho. Na segunda colocação da lista com
9.920 ações está a Caixa, a primeira do setor
bancário. Em seguida, na terceira posição,
aparece o Banco do Brasil, com 9.913 processos.
O ranking das 10 maiores litigantes tem
ainda Santander (4.622), Itaú (4.130) e Bra-

COE DEBATE PONTOS DA
PDVE COM O BRADESCO

desco (3.690). Os dados estão no relatório Movimentação Processual do TST
(Tribunal Superior do Trabalho).
A empresa com maior número de
processo litigioso é a Petrobras, 10.864
no total. Atualmente tramitam na Justiça
do Trabalho 249.237 ações litigiosas, revela o levantamento.
Fonte: SBBA

A Comissão de Organização dos Empregados (COE) do Bradesco se reuniu ontem (20) com
o departamento de Recursos Humanos do Bradesco para registrar as posições do movimento
e sanar dúvidas dos bancários sobre o Plano de
Desligamento Voluntário Especial (PDVE), lançado pelo banco no dia 13 de julho, mesma data em
que o presidente Temer sancionou a reforma trabalhista, que havia sido aprovada dois dias antes
pelo Senado.
Os sindicatos defendem os empregos, não as
demissões, sejam elas em planos de demissão
voluntária ou não e que os bancários não podem
ser pressionados ou obrigados a aderir ao PDVE.
Precarização - Existe a preocupação da categoria com a possibilidade de precarização do
trabalho e da possibilidade de fechamento de
agências. o COE quer saber quantas agências
serão fechados e o que acontecerá com os funcionários dessas unidades.
Tempo da adesão - Os sindicatos não interferem na decisão individual de cada trabalhador. A
adesão é voluntária. Apenas instrui que a adesão
seja tomada com muito cuidado e que o funcionário leve em conta que, se decidir pela adesão, que
faça isso após o dia 2 de agosto, para garantir o
recebimento da PLR deste ano, conforme estipulado na Convenção Coletiva de Trabalho (CCT)
da categoria. Após a adesão, o bancário terá até
cinco dias para desistir.
Os trabalhadores solicitaram que o próprio
banco emita um comunicado para o público
elegível informando que quem aderir após dia
02/08/2017 terá direito à PLR proporcional, assim
como quem já aderiu pode desistir até 5 dias e
aderir novamente após essa o dia 2 de agosto.
Outros pontos debatidos - Foi solicitado e
o banco aceitou que nenhum bancário que faça
parte do público-alvo seja demitido nesse período, até 31/08/2017. Os sindicalistas pediram
que a não-demissão seja estendida aos demais
funcionários pelo mesmo período ou até que seja
discutido o centro de realocação e requaliﬁcação
previsto na cláusula 62 da CCT.
Sobre as verbas do PDVE (de 0,6 a 12 salários), trata-se de verba indenizatória, sem incidência de encargos. Mas, conforme disposto em
lei, como se trata de PDVE, o bancário que aderir
não terá direito a receber o seguro-desemprego.
Plano de saúde - O plano de saúde será
mantido por até 18 meses após a demissão ser
efetivada aos funcionários que ﬁzeram a adesão.
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VERSO CULTURAL
HUMOR

DE 1895

- Querida, aonde você está?
- Estou em casa, meu amor.
- Certeza?
- Sim!
- Então liga o liquidificador
- Rrrrrrrrrrrrr!
No outro dia:
- Querida, aonde você está?
- Estou em casa, meu amor.
- Certeza?
- Sim!
- Então liga o liquidificador.

- Rrrrrrrrrrrrr!
No dia seguinte, decide ir
mais cedo para casa:
- Meu filho, onde esta a
mamãe?
- Não sei papai, ela saiu e
levou o liquidificador!

FFELIZ ANIVERSÁRIO!!
Aniversariante

Ao decorrer dos séculos haverá uma época
Que os homens dos poderes se corromperão.

Banco

Agência

Data

Gerbison Carvalho

BB

Itabuna

21/07

Reinaldo Teixeira

CEF

Itabuna

21/07

Gleidson Santos

BB

Itabuna

21/07

Poderes públicos e políticos,

Kedson Oliveira

Bradesco

Ibicaraí

21/07

as classes empresariais dos banqueiros,

Gilberto Batista

BNB

Camacan

21/07

Alberto Almeida

Bradesco

Camacan

22/07

Itabuna

23/07

o judiciário.

Paulo Ferreira

CEF

Homens honestos de boa conduta

Roberta Liliana

Santander

Itabuna

23/07

serão marginalizados.

Mª de Fátima Menezes

BB

Itabuna

24/07

E não terão posição da política e nem

Cristiano Teixiera

Santander

Itabuna

25/07

Antenor Bento

CEF

Itabuna

26/07

do judiciário .

Thiago Pereira

CEF

Itabuna

26/07

Haverá inversões de valores.

Renato Antunes

Bradesco

Itororó

26/07

Quem terá vez no Brasil vão ser os corruptos

Eurivaldo Santos

Bradesco

Itabuna

26/07

Marcos de Oliveira

BB

Paulo Afonso

26/07

Rocia Oliveira

BB

Brasília

26/07

desonestos
E os ladrões.
Manoel dos Passos de Oliveira –
Aracaju/Sergipe – 20/01/1895

AGENDA DO CLUBE
DOMINGO (23)
- 7h45m: Baba dos Bancários
Plantonista: Jorge
QUARTA-FEIRA (19)
- 19h: Baba dos Bancários
Plantonista: Everildo

CLASSIFICADOS
- Vendo: Peugeut passion xr 1.4 (2011) sedan, Ar condicionado, direcao
hidraulica, alarme, trava automatica, vidro eletrico nas 4 portas, sencor
de ré, porta malas gigante, revisao em dia, ipva (2017 a vencer), rodas
de liga leve aro14 Km: 83 mil rodados. Cor cinza. Valor: 21 mil. Contato
(73)982423486 - Robson
- Alugo: Apartamento de 2 e 3/4, com garagem, ótima localização no
Castália. Contato: (73) 99982-9439.
- Vendo/Alugo: Apartamento no Zildolândia nº 165, com 3/4 sendo
uma suite, sala, cozinha, área de serviço, banheiro social, com 2 vagas de
garagem. Contato: (71) 999884264 Ednaldo.
- Vendo: Moto Web 100 - Sundow (em perfeitas condições). Valor: R$
2.800,00. Contato: 98825-1309.
- Vendo: Nissan March 2012, direção elétrica, ar e air bag. Valor: R$
22.000,00. Contato: 98825-1309.

“Lutam melhor os que têm belos sonhos.” - by Che Guevara

