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TEM CONFRATERNIZAÇÃO EM IBICARAÍ
Dando continuidade ao nosso cronograma de confraternizações, hoje (17),
será a vez de Ibicaraí. Confira abaixo as
datas e anote na agenda!
Ibicaraí
Data: 17.11 (hoje)
Local: Restaurante du Fernando
Horário: 20:30h
Atração: Silvano e Carla
Camacan
Dia: 23/11/17
Local: Espaço Bistrô - próximo ao
correios
Atração: Banda Nova Era
Horário: 21:00h
Coaraci
Data: 01/12/17

Local: AABB
Atração: Banda Nova Era
Horário: 21:00h
Itabuna
Data: 15/12/17
Local: AABB
Atração: Banda Kaos
Horário: 21:00h

SANTANDER ELEVA PLANO DE FORMA ABUSIVA
Depois de alterar de forma unilateral o plano de saúde dos funcionários e dependentes,
que passou do Bradesco Saúde para o SulAmérica, o Santander agora anuncia um reajuste
que chega a 20%. O aumento é infinitamente
maior do que a inflação acumulada neste ano,
em 2,21%. O salário também não acompanha.
Não é a primeira vez que o banco rompe o
acordo de trabalho e surpreende os funcionários com aumentos e mudanças arbitrárias no
plano de saúde. Em novembro de 2013, aplicou
reajuste de 30% nas mensalidades e implementou a cobrança por faixa etária.
No ano seguinte, anunciou mais um reajuste, de cerca de 20%, e reduziu de 24 para
21 anos a permanência do filho no convênio

OPORTUNIDADE - Na onda das investigações internacionais envolvendo a
Globo, a população brasileira finalmente
poderá ficar sabendo o custo, pago obviamente pelo dinheiro público, da adaptação
do calendário do futebol, inclusive da Se-

médico. Em 2015 e 2016, mais dois
aumentos. Para completar, neste ano,
rescindiu o contrato com o Bradesco
Saúde e passou para o SulAmérica, sem
qualquer discussão.
Mudança para pior. A coparticipação saiu de 20% para 25% nas consultas, exames e terapias. A partir da sexta
consulta pula para 30%. (SBBA)

leção, à programação da emissora dos
Marinhos. Por exemplo, ninguém nunca
entendeu o motivo de os jogos noturnos, no Brasil, só começarem depois das
21h45. Nada a ver. (SBBA)

ESCÂNDALO GLOBO:
GLOBALIZAÇÃO DO CRIME

Com certeza, se fosse no Brasil, sob responsabilidade do juiz Sérgio Moro, ele diria “não vem ao
caso”. Mas, como as investigações sobre as relações
criminosas entre a Fifa e a CBF se desenrolam nos
Estados Unidos e têm repercussão mundial, dificilmente acabarão em “pizza” os indícios que apontam
a Rede Globo como peça fundamental em um esquemão internacional de corrupção no futebol.
Em depoimento ao FBI, o argentino Alejandro
Burzaco, ex-presidente da empresa Torneos Y Competencias, garante ter documentos que comprovam
o pagamento, pela Globo, de propina de US$ 15
milhões pelos direitos de transmissão das Copas
do Mundo de 2026 e 2030. As acusações inserem a
família Marinho em uma organização criminosa de
alcance global.
Principal protagonista, na mídia, do golpe jurídico-parlamentar-midiático do ano passado, com
um discurso de defesa da moralidade e do combate
à corrupção, a Rede Globo, que apoiou a ditadura
civil militar (1964-1985) e só quase 50 anos depois
pediu desculpas à nação, não sabe o que dizer sobre
as graves denúncias.
Complicações - Parlamentares, juristas, advogados,
cientistas políticos e jornalistas afirmam que, se comprovadas as denúncias, irão pedir a cassação da concessão, com base na legislação brasileira.
Para complicar ainda mais a situação, o ex-presidente da CBF (Confederação Brasileira de Futebol),
Ricardo Teixeira, está fechando acordo de delação
com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos,
o que coloca a Globo no epicentro do furacão. Sem
dúvida, o depoimento dele pode empurrar para o
precipício o maior grupo de comunicação do Brasil,
que já enfrenta séria crise financeira.
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VERSO CULTURAL
DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA

HUMOR

O Dia da Consciência Negra no Brasil é comemorado, sempre em 20 de novembro, (neste ano o dia cairá em uma segunda-feira) data da morte de Zumbi dos Palmares um
escravo que foi líder do Quilombo dos Palmares e simbolizou a luta do negro contra a escravidão que sofriam os
brasileiros de raça negra. Zumbi morreu enquanto defendia a sua comunidade e lutava pelos direitos do seu povo.
Em Itabuna, haverá caminhada “Basta de Raciscmo”, no dia 20 de
novembro, a partir das 15h, com concentração na Praça Camacan. Participem!
Promoção:
* Frente Brasil Popular
* Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB)
* Central Única dos Trabalhadores (CUT)

ANIVERSARIANTES
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Flaviano de A.S.Neto
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CLASSIFICADOS
Alugo: Apto, Rua Getulio Vargas, 36 Terreo (02 Quartos / Garagem) Conceição Contato: 98874-1641
- 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 - 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. Duas vagas na garagem. R$ 850,00 (já com condomínio). Contato:
98812-16-97.
- Alugo - Apartamento com 3 quartos no bairro Jd. Primavera. Apartamento novo, condomínio com piscina, uma vaga. 850,00. Contato: (73)
99158.8750 - Sarruf
Vendo - Ford KA Tecno (2011), única dona, top de linha, baixíssima km,
estado de novo. Contato: (73) 99154.4832 - Rita

Agência

João Ferreira de S. Primo Jr.

Cledson A. N. Souza
Grasielly Soares C. de Jesus
Nailin Carneiro Cordeiro

AGENDA DO CLUBE
DOMINGO (19)
- 7h45m: Baba dos Bancários
Plantonista: Uilton
QUARTA-FEIRA (8)
- 19h: Baba dos Bancários
Plantonista: Livia

“A ignorância é a mais forte aliada da tirania” - Judith Butler

