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OEA ACEITA DENUNCIA CONTRA A REFORMA

Em resposta a uma solicitação das
centrais sindicais OEA promoverá no
dia 23 de outubro, em Montevidéu
(Uruguai) uma audiência pública sobre a
reforma trabalhista e a terceirização sem
limites aprovadas no Congresso.
o documento das centrais ressalta
que a reforma válida no país a partir
de novembro deste ano altera a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) em

mais de 100 pontos e institucionaliza
a precarização do trabalho, como no
caso do autônomo exclusivo contratado por hora, sem salário mensal.
A audiência contará com representantes da Comissão, das centrais e
do governo denunciado. O caso afeta
a imagem do Brasil, que pode vir a
ser investigado pela Assembleia da
OEA e até mesmo processado perante a Corte Interamericana de Direitos
Humanos.
Em petição enviada ao órgão, as
centrais apontam que o Estado brasileiro está implementando alterações
sociais profundas de forma acelerada
e sem um debate social mais amplo.

Mobilização pelo respeito
às universidades
Diante da política de arrocho do governo
Temer acontece, em 19 de outubro, um dia
nacional pela manutenção das universidades
públicas, gratuitas e de qualidade para todos.
A resistência cresce após os diversos cortes promovidos pelo governo neoliberal de
Michel Temer, que congelou os investimentos na educação por 20 anos, o que já representa um corte de R$ 12 bilhões no setor (
2017 tem o menor volume de recursos dos
últimos 12 anos), encerrou o Ciência sem
Fronteiras e tesourou em 44% o orçamento
destinado às universidades.

A atividade é encabeçada pela UNE
(União Nacional dos Estudantes) e faz
parte da campanha “Universidade não
se vende, se defende”, apresentada junto ao manifesto em defesa da Universidade Pública, no dia 23 de setembro.

COOPERFORTE - ELEIÇÃO DELEGADOS
2017eleição
Acontece de 11 a 31 de outubro, a eleição
para os delegados da Cooperforte capital e interior. Os associados poderão votar através da
internet pelo site www.cooperforte.coop.br/
eleição ou pelo telefone 08006012017.
A diretoria do Sindicato apoia o colega

do BNB de Morro do Chapéu EDSON FERREIRA GONÇALVES Nº 120256.
PLANTONISTAS DE HOJE
Manhã:CID
Tarde: PAULINHO

SOB ATAQUE, CONSTITUIÇÃO
COMPLETA 29 ANOS
Nesta quinta-feira (05), a Constituição Cidadã, um
marco no restabelecimento do Estado democrático
de direito no Brasil, completou 29 anos. Ao longo do
tempo, a carta de 1988 tem sofrido ataques de setores
conservadores da sociedade. Chamada pelo presidente
da Assembleia Nacional Constituinte, o ex-deputado federal Ulysses Guimarães (1916-1992) de “Constituição
Cidadã”, por representar o sepultamento da ditadura
civil-militar (1964-1985), de triste lembrança.
“Desde a sua promulgação, a Constituição de 1988
foi atacada pelos setores conservadores da sociedade porque trouxe em seu bojo importantes avanços nos direitos
sociais e individuais”, diz Ivânia Pereira, vice-presidenta
da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil
(CTB).
“Traidor da Constituição é traidor da Pátria. Conhecemos o caminho maldito: rasgar a Constituição,
trancar as portas do Parlamento, garrotear a liberdade,
mandar os patriotas para a cadeia, o exílio, o cemitério”,
disse Guimarães em seu discurso no dia da promulgação.
Foi a Constituição que instituiu o Sistema Único de
Saúde (SUS), um dos maiores serviços de saúde pública
do mundo, que agora corre sério risco de extermínio.
Também foi instituído o seguro-desemprego e diversas
garantias para a classe trabalhadora.
Em agosto de 2016, a democracia brasileira sofreu
um duro golpe. No dia 31, o Senado aprovava o impeachment da presidenta Dilma Rousseff, mesmo sem comprovação de crime de responsabilidade.
O governo golpista está liquidando com a educação
pública e acabando com os direitos individuais com projetos reacionários, que tiram os sonhos da juventude e
retrocede décadas nos direitos das mulheres. Também
atinge em cheio a população negra e os povos indígenas.
Em um ano esse governo rasgou a Constituição, exterminou a CLT com uma reforma trabalhista que retrocede aos anos 1920, quer privatizar as nossas maiores
estatais e tem projeto para entregar as nossas riquezas
naturais.
Cabe ao movimento sindical e aos movimentos sociais divulgar o texto da Constituição e mostrar para a
população a necessidade de resistir aos ataques aos nossos interesses.
Portal CTB
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VERSO CULTURAL
dia das crianças no clube
A criançada tem um encontro marcado no Clube dos Bancários no dia 12 de Outubro, Dia das Crianças. Para comemorar esse dia tão especial, o Sindicato preparou uma programação especial.
A partir das 9h, haverá muitas brincadeiras, jogos e recreação e campeonato de macaco (amarelinha). Piscina de bolinha,
cama elástica e brinquedos, além, é claro, de pipoca, picolé e
cachorro-quente.
Para a festa ficar mais animada, a Fanfarra Falcões irá divertir a criançada com muita música boa.
Não esqueçam de levas seus filhos e comemorar o dia das
crianças no Clube dos Bancários!

HUMOR
Uma Resposta Original
Durante uma aula de ciências, a professora pergunta:
“Joãozinho, o que é que acontece quando há eclipse do sol?”
Responde o menino:
“Ora, Todo mundo sai à rua para ver!”

Sozinhos
A vizinha bateu na porta e não obteve resposta. Já se ia retirando
quando apareceu um dos filhinhos dos donos da casa, de quatro
anos de idade.
“Bom dia Bob”, disse ela, “Você está sozinho em casa?”
“Estou, sim senhora. Mamãe está no hospital, e eu, papai, Regina
minha irmã maior e Edna a menor, estamos aqui, sozinhos...”

CLASSIFICADOS

PACOTE PORTO SEGURO
20 a 23 de outubro
Saída 20/10 17:30h . Retorno a Itabuna por volta das 13:30.
Preço por pessoa: r$ 1.200,00
Inclui :
*hotel porto seguro praia resort ***** estrelas (com sistema de all
inclusive). Bebidas ( agua, sucos, cerveja, caipinha, vinho, coktails
caipiroscas. Petiscos : (carne do sol com aipim, aipim frito, batata
frita, casquinho de siri, salgadinhos, pizzas, sanduíches e etc…
durante toda a estadia no hotel.
Contatos Tatimar Turismo Fone (73)3211-5272|3617-9088

ANIVERSARIANTES
Aniversariante

Banco

Agência

Uedley de Jesus Oliveira

BB

Ubaitaba

07.10

Joana dos Santos Virgens

Bradesco

Itabuna

07.10

André Fabiano Prates

CEF

Itabuna

09.10

Virgínia Lúcia de Moura

CEF

Itabuna

09.10

Hamilton Jorge Santos

BNB

Camacan

10.10

Liamara Bricídio Pereira

Bradesco

Itabuna

11.10

Antônio Vinícius Alves

CEF

Itabuna

11.10

Leonel Munis de Oliveira

BNB

Camacan

12.10

Hilquias da Cruz Novais

Bradesco

Itabuna

12.10

Alugo: Apto, 1/4, Garagem, Cozinha americana, elevador, próx. ao Centro de
Cultura. Contato: 98896-0892 (Lizete)
Alugo: Apto, Rua Getulio Vargas, 36 Terreo (02 Quartos / Garagem) - Conceição Contato: 98874-1641
- 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: Nissan March 2012, direção elétrica, ar e air bag. Valor: R$ 22.000,00.
Contato: 99155-1440.
- Alugo: Apartamento na Av. Nações Unidas, Centro, em frente a Defensoria
Pública, 2/4, sala ampla, cozinha e garagem com portaão eletrônico.
Contato: (73) 8855-7405/ 9119-7059.
- Alugo: Apto, 1/4, Garagem Coberta, Cozinha americana, el
evador, próx. ao Centro de Cultura. Contato: 98896-0892 (Lizete)
- Alugo: Apartamento, 3/4 (1suíte), garagem, elevador - Rua Barão do Rio Branco, Centro - Contato: Jonas (73) 99112-8713.
- Alugo: Apartamento - Cond.Torre da Primavera, 3/4, R$ 850,00 + Cond. Contato: Sarruf 99158-8750.
- Alugo: apto, 3/4 (1 suíte), no Zildolândia, centro, em frente a Embasa. Todo
reformado e com ambientes pré-moldados. Residencial Maranatá. Duas vagas na
garagem.Valor do aluguel R$ 1.300,00. Contato: Priscila (73) 98833-0260.
- Alugo: apto com 2/4 (1suíte), condomínio Real Ville, bairro São Judas, banheiro,
sala e cozinha. Duas vagas na garagem. R$ 850,00 (já com condomínio). Contato:
98812-16-97

AGENDA DO CLUBE
DOMINGO (08)
- 7h45m: Baba dos Bancários
Plantonista: Lívia
QUARTA-FEIRA (11)
- 19h: Baba dos Bancários
Plantonista: Lívia

“Educai as crianças e não será preciso punir os homens” - Pitágoras

