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GREVE SUSPENSA. AMANHÃ TEM
MANIFESTAÇÃO!
O governo não tem votos suficientes
para aprovar a “Reforma da Previdência”
e decidiu retirar a proposta da pauta da
Câmara dos Deputados, que tinha previsto a votação no próximo dia 6.
O movimento sindical tinha decidido que, “se marcar a votação, o Brasil vai
parar”.
Como não haverá votação, as centrais sindicais, CUT, Força Sindical,
UGT, Nova Central e CTB, decidiram
suspender a greve nacional convocada
para amanhã.
Conclamamos todos os trabalhadores e trabalhadoras a continuarem mobi-

lizados, em estado de alerta. Por isso, haverá manifestação amanhã (5), às 9h, em
frente à Previdência Social de Itabuna.
Nosso recado ao governo e aos parlamentares é:
Não aceitaremos votação desta Reforma da Previdência!
“Se marcar a votação, o Brasil vai
parar!”

JUSTIÇA MANDA TIRAR DO AR PROPAGANDA DO
GOVERNO SOBRE A REFORMA DA PREVIDÊNCIA
O Tribunal Regional Federal, em
Brasília, aceitou a ação civil pública encabeçada pela Fenafisco (Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital) e a Anfip (Associação Nacional dos Auditores
Fiscais do Brasil) para tirar do ar a nova
campanha publicitária do governo sobre das reformas mais profundas e dramátia reforma da Previdência. A alegação é cas para a população brasileira”.
A ação apresentada pelas entidades
que a propaganda causa dano moral com
forte condição de assédio moral contra o foi contra anúncios na TV, rádio, jornais, revistas, internet e outdoors da camservidor público.
A juíza Rosimayre Carvalho enten- panha “Combate aos Privilégios”. Nas
deu que propagandas patrocinadas pelo propagandas, o governo diz que, com o
governo federal, segundo a Constituição, “corte de privilégios”, o país terá mais reprecisam ter caráter de utilidade pública, cursos para cuidar da saúde, educação e
o que não considera ser o caso. Escreveu segurança.
A Anfip, porém, argumenta que as
a juíza na sentença:
“A campanha não divulga informa- peças não têm cunho educativo, como
ções a respeito de programas, serviços ou manda a Constituição, e apresentam
ações do governo, visto que tem por ob- mensagem “inverídica” sobre as mudanjetivo apresentar a versão do Executivo ças nas regras de aposentadoria.
Portal CTB (com agências) via Feeb Ba/Se
sobre aquela que, certamente, será uma

MUITA ANIMAÇÃO EM COARACI

A animação tomou conta da confraternização
de Coaraci na última sexta-feira (1). A banda Nova
Era cantou o melhor do pop/rock nacional e tornou
nosso encontro ainda mais especial. O encerramento deste ciclo de comemorações será em Itabuna,
no próximo dia 15 (sexta-feira), a partir das 21h, na
AABB. Contamos com a presença de todos!
Itabuna
Data: 15/12/17
Local: AABB
Atração: Banda Kaos

BANCOS PÚBLICOS NO
CONGRESSO
O plenário da Câmara Federal recebe, amanhã,
às 11h, o debate “Os impactos da reestruturação dos
bancos públicos na economia brasileira”. A discussão
se dá em função do desmonte das instituições promovido pelo governo. O objetivo de Temer é sucatear
as estatais para justificar a privatização mais à frente.
Ao contrário dos privados, que só querem conceder empréstimos de curto prazo, os bancos públicos,
como BB, Caixa e BNB, fazem as operações anticíclicas na economia. São as instituições que emprestam
dinheiro para o pequeno agricultor, mantêm programas sociais, pagam seguro-desemprego e aplicam taxas e tarifas menores. Diante dos riscos, é fundamental que a sociedade entenda a importância da defesa
dos bancos públicos. (SBBA)
PLANTONISTAS DE HOJE
Manhã: ETINGER
Tarde: PAULINHO
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