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CAMINHADA PEDE O FIM DO RACISMO EM ITABUNA
Numa caminhada organizada pela
Frente Brasil Popular, CTB e CUT, o
movimento sindical e o povo de terreiro
marchou pela Avenida Cinquentenário,
em Itabuna, na tarde de ontem, 20 de
novembro, Dia da Consciência Negra.
Nas faixas, cartazes e discursos dos
participantes, o desejo de ter uma democracia livre das injúrias raciais.
O preconceito racial ainda é muito
forte no país. Nem a forte presença da
cultura negra, nem o fato de 51% da população brasileira ser composta por negros (de acordo com o último censo do
IBGE), têm sido suficiente para eliminar
ideologias, desigualdades e estereótipos

racistas.
“Estamos aqui hoje pelos direitos
de todos, pela igualdade e pelo respeito.
Chega de intolerância racial, sexual e religiosa. Queremos uma sociedade justa e
responsável”, discursou Jorge Barbosa,
presidente do Sindicato.
O ato contou com a participação de
integrantes do Ilê Axé Odara.

CAMPEONATO AGITOU O CLUBE
NESTE FINAL DE SEMANA

Neste final de semana teve bola rolando no Clube dos Bancários de Itabuna com o 17º Torneio do
Baba de Domingo. O campeão foi o time Rosa composto por Wendel, Renato Valença, Leo, Artur, Renato, Washington e Rodrigo. O prêmio de melhor
goleiro ficou para Samir e o artilheiro da competição
foi Renato Valença. Parabéns aos atletas!

QUINTA TEM CONFRATERNIZAÇÃO EM CAMACAN
Está chegando a hora de Camacan sediar a nossa confraternização. O evento
será realizado no Espaço Bistrô, próximo
a agência dos Correios. Quem vai animar a galera será a banda Nova Era, que
está preparando um repertório especial
para a ocasião. Por isso, não perca! Nós
temos um encontro marcado na quinta-feira (23)
Camacan
Dia: 23/11/17
Local: Espaço Bistrô - próximo ao
correios
Atração: Banda Nova Era
Horário: 21:00h
Coaraci
Data: 01/12/17
OMISSÃO - O mais novo escândalo
que atinge em cheio a República, no Brasil
pós golpe, envolve diretamente o presidente
Temer, acusado, com provas fornecidas pela
Grã Bretanha, de ter atuado para favorecer
a Shell no primeiro leilão de privatização do

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

pré-sal. E não se vê nenhuma manifestação das instituições, como a PGR e a PF,
principalmente, de repúdio às acusações.
Omissão perante crime de lesa-pátria.
Fonte: SBBA

EMPREGADOS COBRAM
CONTRATAÇÃO NA CAIXA
A CEE/Caixa (Comissão Executiva dos Empregados) volta a cobrar à direção do banco a reposição
das vagas deixadas abertas pelos empregados que
aderiram ao PDVE (Programa de Demissão Voluntária) e a contratação dos PCDs (Pessoas com Deficiência).
Neste ano, 6.915 bancários deixaram a empresa
por meio de dois PDVE. A instituição admite que
descumpre a lei que prevê a destinação de cota de,
no mínimo, 5% para pessoas com deficiência, mas
não contrata.
Atualmente, o segmento corresponde a apenas
2% do quadro de funcionários. Cobrados para cumprir a legislação, os representantes do banco dizem
que buscam formas para atender a exigência. Mas,
não há previsão de novas contratações. Ou seja, o
déficit no quadro funcional vai se agravar, o que gera
ainda mais sobrecarga de trabalho e atendimento
precário para a população. Descaso. (O Bancário)
PLANTONISTAS DE HOJE
Manhã: PAULINHO
Tarde: CHICÃO
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