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DIA DAS CRIANÇAS NO CLUBE FOI UM SUCESSO
O Dia das Crianças é uma data muito
especial, por isso, para comemorar este dia
marcado pela alegria, o Sindicato preparou
uma programação especial no Clube dos
Bancários em Itabuna.
Papais, mamães, titios e titias levaram a
criançada para curtir o dia delas de uma forma bem alegre e divertida.
Teve muitos jogos e brincadeiras no
campo sintético do clube, pintura de rosto,
cama elástica, piscina de bolinha, campeonato de amarelinha.
Teve também aquelas delicias que todas
as crianças adoram. Pipoca, cachorro-quente, pirulito, refrigerante e picolé.

A Charanga da Alegria trouxe muita animação com as músicas infantis
mais conhecidas da criançada.
E para toda família, uma feijoada
beneficente em prol da Ong Ame Vidas, que cuida de jovens, adultos e idosos em situação precária.
Tudo isso para celebrar esse dia tão
especial. “Hoje é um dia de alegria e
diversão em que podemos brincar com
nossos filhos e comemorar um dia destinado à eles”, relatou Paulo Eduardo,
vice-presidente do Sindicato.

NEOLIBERALISMO NÃO RIMA
COM BANCO PÚBLICO

A reestruturação dos bancos públicos, que tem
impacto direto na queda do número de funcionários, fechamento de agências e prejuízo à população,
tem sido denunciada pelas forças democráticas, pelo
movimento dos trabalhadores, inclusive, de todos
os Sindicatos de Bancários do Estado da Bahia, há
muito tempo.
Se o projeto neoliberal se expressa na teoria do
Estado mínimo, evidentemente não há espaço para
os bancos públicos no Brasil pós-golpe. O governo
Temer, inclusive, disse que pretende anunciar a ven-

*Confira as fotos e dos vídeos do evento no
Site do Sindicato.

da da Caixa ainda este ano. Lutar contra a privatização é um dos maiores desafios dos bancários.
Na Bahia, funcionários e clientes do Banco do

ADOECIMENTO NO SETOR BANCÁRIO
NA BAHIA
Fonte: SBBA

A categoria bancária é uma das
mais acometidas por doenças ocupacionais. A busca desenfreada por lucro por parte dos bancos, a cobrança
excessiva por metas e o assédio moral
são determinantes para o aumento
dos casos.
Para debater o tema, o Ministério
Público do Trabalho realiza audiência pública, no dia 27, em Salvador.
Na oportunidade, o MPT apresenta
o relatório Retrato do Adoecimento
no Setor Bancário na Bahia, elaborado por 11 entidades e órgãos públicos.

Brasil, BNB e Caixa sentem os reflexos do desmonte da rede oficial. No afã de entregar o patrimônio
público para a iniciativa privada, o projeto neoliberal desconsidera a importância dos bancos públicos
para o desenvolvimento nacional.
Os bancos públicos atuam com financiamentos
em áreas estratégicas como agricultura familiar, habitação, obras de infraestrutura, além da oferta de
crédito com condições mais facilitadas do que os privados, que visam exclusivamente o lucro. Portanto,
lutar pela manutenção das estatais é defender também o país.

Fonte: O Bancário

PLANTONISTAS DE HOJE
Manhã: AMAURY
Tarde: CID
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VERSO CULTURAL
Horário de verão 2017 começa
neste domingo
O horário de verão de 2017 começa na primeira hora do
próximo domingo (15). À meia-noite de sábado, os moradores
de 10 estados e do Distrito Federal devem adiantar o relógio
em uma hora.
O ajuste vale para as regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste
(São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio
Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Goiás, Mato Grosso,
Mato Grosso do Sul e Distrito Federal) e vigora até 18 de fevereiro do ano que vem.
A Bahia está fora dos estados que terão que adiantar os
relógios em uma hora. No entanto, algumas instituições, como
os bancos, por exemplo, adotam o horário em relação ao atendimento. Por isso, fiquem atentos, os bancos abrem na segunda
a partir das 10h e funcionam até as 15h.

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

Kariny Martins Leite

Banco
CEF

Agência
Itabuna

13.10

BB

Itabuna

13.10

Valdenir Araújo dos Santos

BNB

Itabuna

13.10

Gustavo Rosários dos Santos

CEF

Itabuna

14.10

Tatiana Cabral da Silva

CEF

Itabuna

14.10

BB

Ilhéus

14.10

Cristiane Oliveira de Andrade
Priscila de O. R. Alves

CEF

Ibicaraí

14.10

Alisson Viana Vieira

Itaú

Itabuna

15.10

Edie Martins Santos Chagas

CEF

Camacan

15.10

Bradesco

Camacan

16.10

Silvana Bispo de Oliveira

Itaú

Itabuna

16.10

Yasmine Ramos Melo

BB

Itabuna

17.10

Marcia M. A. Ribeiro

BB

Ibicaraí

18.10

Lorena Conceição . Bezerra

BB

Itabuna

18..10

Filipe Marques Barbosa

P: Qual é o fim da picada?
R: Quando o mosquito vai embora.
P: O que é que a banana suicida falou?
R: Macacos me mordam.
P: Qual é o doce preferido do átomo?
R: Pé-de-moléculas.
P: O que o canibal vegetariano come?
R: A planta do pé e a batata da perna.

CLASSIFICADOS

PACOTE PORTO SEGURO
20 a 23 de outubro

Aurea Freire da Silva

HUMOR

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 (15)
- 7h45m: Baba dos Bancários
Plantonista: Wendel
QUARTA-FEIRA (18)
- 19h: Baba dos Bancários
Plantonista:Valter

“É melhor sofrer o pior agora do que viver no eterno medo deleir os homens” - Júlio Cézar

