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COM TEMER, ESTATAIS PODEM TER DE DEVOLVER
RECURSOS
O governo Temer age novamente contra
os bancos públicos. Agora quer que Caixa,
BB, Banco da Amazônia e BNB devolvam
cerca de R$ 39 bilhões ao Tesouro. O valor
foi recebido por meio de aporte de títulos
nos governos Lula e Dilma.
Da Caixa, devem ser restituídos R$ 27
bilhões, do BB, R$ 9,6 bilhões e do BNB e
do Basa R$ 1 bilhão, cada. O TCU (Tribunal de Contas da União) deve determinar
a devolução integral dos recursos no mesmo processo que avaliou como irregulares
as emissões de títulos em favor do BNDES.
Para o governo neoliberal, não importa se os bancos públicos conseguirão sobreviver depois da devolução. Entre 2009

e 2015, a Caixa recebeu R$ 27 bilhões
por meio de emissão direta em títulos
e operações classificadas posteriormente
como instrumentos híbridos de capital
e dívida (IHCD). O BB recebeu R$ 9,6
bilhões no mesmo período, uma parte
via IHCD e outra para financiamento
do Plano Safra. (O Bancário)

SEXTA TEM
MANIFESTAÇÃO
As centrais sindicais finalizam os preparativos para o chamado dia nacional de
manifestação, marcado para esta sexta-feira (10 de novembro), véspera da entrada
em vigor da Lei 13.467, de “reforma” da
legislação trabalhista.
- Em defesa dos direitos trabalhistas;
- Contra o desmonte da previdência;
- Pelo fim do trabalho escravo;
- Contra privatização da Eletrobrás;
- Em defesa dos Bancos Públicos;
- Pela Caixa 100% pública.
Em Itabuna, haverá uma caminhada
saindo do Jardim do Ó, a partir das 15h.
TREVAS - Os tumultos, com ameaças de
agressão física, provocados por grupos ultraconservadores, ontem, em São Paulo, contra
a presença da filósofa Judith Butler no Brasil, dá uma dimensão do obscurantismo em
que o país afundou após o golpe jurídico-par-

ANOTE NA AGENDA

A participação de todos os bancários e bancárias de Itabuna e região será muito importante no
próximo dia 13, numa sessão especial em defesa dos
bancos públicos, que será realizada na Câmara de
Vereadores do Município.
A sessão, marcada pelo vereador Jairo Araújo
(PCdoB), irá discutir o papel essencial dos bancos
públicos para o desenvolvimento nacional e regional, bem como o risco que as estatais sofrem em serem privatizadas pelo atual presidente Michel Temer.

REUNIÃO BRADESCO

Participem!
lamentar-midiático do ano passado. A norte-americana é referência
mundial na chamada Teoria Queer, segundo a qual a orientação e
identidade sexual resultam de uma
construção social.(SBBA)

O Sindicato convoca a todos os beneficiários
e beneficiárias do banco Bradesco (processo nº
00811.2004.463-05 – 13º salário), para um bate-papo, no auditório da entidade, hoje, as 18h. A conversa visa esclarecer e tirar dúvidas dos mesmos sobre o
referente processo bem como o andamento do mesmo. Aguardamos vocês!
PLANTONISTAS DE HOJE
Manhã: UILTON
Tarde: ETINGER
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