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ANOTE NA AGENDA: SEXTA TEM
CONFRATERNIZAÇÃO
Está chegando a hora da confraternização mais animada da região. Depois
das cidades da base, é a vez de Itabuna
sediar nosso encontro de final de ano
que está marcado para esta sexta-feira
(15/12), às 21h, na AABB. Quem vai
animar o evento será a Banda Kaos, que
preparou um repertório especial.
“Esperamos a presença de todos os
bancários e bancárias neste encontro
que será especial. Esperamos todos vocês!”, convidou Jorge Barbosa, presidente do Sindicato.
Mais informações sobre o acesso a
nossa confraternização serão divulgadas

SEM BANCO 24 HORAS EM ITABUNA
Itabuna está sem o serviço do banco 24 Horas,
que oferece atendimento de todos os bancos e que
são instalados em pontos estratégicos como padarias,
farmácias e outros estabelecimentos. Os clientes estão
na mão e as reclamações são muitas. Veja o comunicado da empresa abaixo publicada na semana passada:

nos próximos boletins.
Itabuna
Data: 15/12/17
Local: AABB
Atração: Banda Kaos

CENTRAIS DEFLAGRAM ESTADO DE GREVE
Em reunião realizada na sexta-feira (8),
as principais centrais sindicais do Brasil
(CUT, Força Sindical, CTB, UGT, Nova
Central, Intersindical, Conlutas e CGTB)
definiram entrar em estado de greve contra
a reforma da Previdência. Uma nova reunião já foi agendada para quinta-feira (14)
para avaliar as movimentações na Câmara
dos Deputados e a possível colocação da reforma em pauta.
A greve acontecerá no dia em que os
golpistas colocarem na pauta de votação a
reforma da Previdência: se botar para votar,
o Brasil vai parar!
Na Pressão: quem vota, não volta
em 2018!
É hora de colocar pressão nos parlamentares e dizer que eles não serão reeleitos
caso votem pelo fim do direito à aposentadoria de milhões de brasileiros e brasileiras.
De acordo com levantamento feito pelo Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (Diap), 167 deputados declararam
que vão votar a favor da reforma. Outros
152 disseram que vão votar contra e 198
estão indecisos.

Uma das formas de pressionar os
deputados e deputadas é utilizar o site
Na Pressão, uma ferramenta lançada
em junho deste ano e que permite
contatar os parlamentares por e-mail,
mensagens, telefone ou redes sociais.
O Na Pressão possibilita enviar,
de uma só vez, e-mail para todos os
parlamentares indecisos ou a favor do
governo do ilegítimo Temer pelo link
“Ativar Ultra Pressão”. Ao clicar na
foto individual do parlamentar, é possível acessar informações completas do
deputado, como partido, estado e até
mesmo contato para envio de mensagens por meio do whatsapp.
Acesse: https://napressao.org.br/

2ª MENTIRA SOBRE A REFORMA
DA PREVIDÊNCIA
A proposta, rejeitada por 85% da população, aumenta a idade mínima para aposentar, 65 anos (homens) e 62 anos (mulheres).

Fonte: Contraf
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