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BANDA KAUS ANIMA CONFRATERNIZAÇÃO
EM ITABUNA AMANHÃ
Amanhã a banda Kaus vai fazer uma
mega apresentação na confraternização
dos bancários de Itabuna. Vocês não podem perder! O evento será realizado na
AABB a partir das 21h.
“Estamos ansiosos em curtir o melhor do pop/rock nacional e internacional tocado por uma banda que tem se
destacando no cenário regional. Esperamos a presença de todos”, convidou
Jorge Barbosa, presidente do Sindicato.
Os bancários associados terão o
nome na lista que ficará na portaria do
clube e dará direito a levar um acompa-

nhante. Por isso, anote na sua agenda e
venha curtir conosco!
Itabuna
Data: 15/12/17
Local: AABB
Atração: Banda Kaus

DIA NACIONAL DE LUTA CONTRA A REFORMA DA PREVIDÊNCIA
Como forma de pressionar os deputados federais e senadores baianos a se posicionarem contrários à reforma da Previdência, que o presidente ilegítimo Michel
Temer tenta a todo custo colocar em votação no Congresso Nacional, trabalhadores
e trabalhadoras de Itabuna realizaram manifestações na cidade.
Pela manhã, os trabalhadores foram
para a porta da empresa de transporte que
pertence ao deputado Ronaldo Carletto
(PP), para pressionar o voto contra a Reforma da Previdência. Na oportunidade, os
trabalhadores entregaram aos motoristas e
transeuntes um boletim explicando os danos nocivos que essa reforma causa para o
povo brasileiro.
Já pela tarde, movimentos sociais rea-

lizaram uma caminhada na Avenida
Cinquentenário que denunciou não
só a constante retirada de direitos
como também a impossibilidade que
muitos terão em se aposentar.
Atos iguais ocorreram em todo o
país no Dia Nacional de Luta Contra
a Reforma da Previdência e contribuíram para que o governo recusasse e
adiasse a votação da Reforma para fevereiro.

UNIÃO - Sem dúvida, a luta vale a pena
e, quando coletiva, a vitória acontece. O
governo federal desistiu de votar a reforma da Previdência neste ano. A intenção
é colocar em pauta na Câmara Federal em
fevereiro de 2018, no retorno das atividades parlamentares.

O recuo mostra que as fortes mobilizações feitas por sindicatos, centrais
sindicais e movimentos sociais contra
a proposta que retira a aposentadoria
de milhões de brasileiros tem surtido
efeito. A luta, no entanto, não terminou.

COE SE RETIRA DE REUNIÃO COM
O SANTANDER

A Comissão de Organização dos Empregados se
retirou da reunião com os representantes do Santander, ontem (13/12), após a tentativa do banco de implementar mudanças no contrato de trabalho, à luz
da reforma trabalhista, sem negociação com os sindicatos.
O objetivo da negociação era debater a proposta
de acordo individual do banco de horas imposta pela
empresa espanhola aos bancários, o reajuste no plano
de saúde e alteração na data de pagamento aos funcionários.
Antes de se retirar do encontro, a COE entregou
um documento ao banco, em que manifesta repúdio à
atitude do Santander de implementar, unilateralmente, as medidas. Além disso, exige a retomada imediata
de negociações sobre as iniciativas que impactem na
vida do trabalhador.
Para completar, o banco informou para a COE
que vai adiar a antecipação da primeira parcela do 13º
salário de março para maio e a segunda parcela só vai
sair em dezembro. Antes era paga em novembro.(SBBA)

4ª MENTIRA SOBRE A REFORMA
DA PREVIDÊNCIA
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