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SENHA SELETIVA DISCRIMINA CLIENTE NO BB
O Banco do Brasil acaba de instituir um novo sistema de distribuição
de senha para atendimento, de caráter
altamente seletivo e discriminatório, o
qual termina por prejudicar justamente
o público menos favorecido que necessita dos serviços da instituição financeira,
independentemente de integrar o grupo
preferencial. A ordem de chegada deixa
de prevalecer.
Agora, ao retirar uma senha, o usuário tem de escolher uma opção combinada em duas categorias de atendimento.
Uma é a de Serviços, que inclui Prioritário, Convencional, Troco, Rápido, Estilo e Câmbio. A outra é a de Carteiras,
que abrange as alternativas Não Cliente,
Cliente, Demais Grupos, Grupos Negociais, Personalizado, Estilo e Preferencial.

A nova regra privilegia de forma absurda o usuário que é cliente do banco,
com gorda conta corrente e grandes
aplicações, e penaliza os mais necessitados. Por exemplo, a combinação Convencional-Não Cliente é a mais discriminada. Tem de esperar muito tempo
para ser atendido, pois a preferência é
sempre dos mais abastados. Um absurdo. (SBBA)

POR REFORMA, TEMER QUER CORTAR SALÁRIOS
Fonte: SBBA

Para aprovar a reforma da Previdência,
Temer é capaz de tudo. Agora chantageia
o servidor público. Em entrevista ao Portal R7, disse que os trabalhadores e pensionistas terão os salários cortados, caso a
proposta não seja aprovada pelo Congresso Nacional.
O peemedebista que chegou ao poder
através de um golpe midiático-jurídico-parlamentar, é considerado o governante
mais impopular do mundo, com 97% de
rejeição, segundo o Instituto Ipsos.
A pesquisa Datafolha o considera o

pior cabo eleitoral do país, como não
bastasse a impopularidade perante os
brasileiros. Ninguém quer a imagem ligada ao primeiro presidente denunciado por corrupção, obstrução da Justiça
e formação de organização criminosa.

UM ROUBO - Está certíssimo o deputado federal Wadih Damous, quando classifica de “roubo” a pretensão do governo
Temer de pagar R$ 10 bilhões de indenizações a investidores norte-americanos
da Petrobras. Como lembrou o senador

Roberto Requião, é mais do que o dobro do dinheiro recuperado pela Lava
Jato. O PT entrou com representação
na PGR (Procuradoria Geral da República) para que o Ministério Público
proíba o pagamento. (SBBA)

COMECE O ANO LUTANDO PELO
DIREITO DE SE APOSENTAR!

Com a possibilidade de a Câmara dos Deputados votar em fevereiro a proposta de reforma da
Previdência (PEC 287/2016), é importante começar
o ano mantendo a pressão aos parlamentares que
pretendem acabar com seu direito à aposentadoria
e também sobre os indecisos. Criado em junho do
ano passado, o site Na Pressão (www.napressao.org.
br/campanha/reforma-da-previdencia) disponibiliza
um banco de dados com e-mails, telefones e perfis
nas redes sociais de deputados para que você mande
a eles o seu recado: se votar, não volta!
Por meio da plataforma, é possível enviar, por
exemplo, um único e-mail a todos os parlamentares
a favor de mais esse desmonte promovido pelo governo Temer que atinge milhões de brasileiros. Você
também pode pressioná-los individualmente, se preferir.
Ao contrário do que diz a turma do ilegítimo
governo Temer, a Previdência não é deficitária. E a
PEC 287 não vai mexer nas altíssimas aposentadorias do Judiciário e do Legislativo, nem na dos militares. Querem acabar com a sua, mas a deles continuará intocada.
O governo ainda não tem os 308 votos necessários para aprovar a proposta. Por isso ainda não colocou em votação. Assim, é muito importante que
a classe trabalhadora intensifique a pressão manifestando repúdio a mais esse ataque contra os seus direitos! Mande mensagens aos parlamentares, telefone,
visite os gabinetes e divulgue a plataforma Na Pressão
para amigos, familiares, colegas e vizinhos. Participe
da luta por seus direitos!
Fonte: SP Bancários
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VERSO CULTURAL
LAVAGEM DO BECO

HUMOR
Criança inteligente! ha ha ha

Já estão disponíveis para venda a camisas do bloco de carnaval mais tradicional de Itabuna: O Mendigos de Gravata. Como
acontece todos os anos, o bloco desfila na Lavagem do Beco do
Fuxico, festa que marca a abertura do carnaval antecipado da
cidade que este ano acontece dos dias 18 a 21 de janeiro.
Venha se divertir conosco e adquira logo sua camisa na sede
do Sindicato por apenas R$ 20,00. As unidades estão limitadas.

CLASSIFICADOS

ANIVERSARIANTES
Aniversariante

Itaú

Itabuna

02.01

Valmir Oliveira Badaró

BB

Camaçari

02.01

Junior Miranda do Vale

BB

Itororó

03.01

Bradesco

Floresta Azul

03.01

BB

Itajuípe

03.01

Marcella O. de A. M. Silva

Santander

Itabuna

06.01

Antonio Souza Valença

Bradesco

Camcan

06.01

Denis Chavenco Cruz

BB

Aracaju

10.01

CEF

Itabuna

10.01

José Roberto R. dos S. Filho

BB

Salvador

10.01

Allan Fábio Lawinsky Leitão

CEF

Ubaitaba

11.01

Bradesco

Itabuna

11.01

Humberto Cazais dos Anjos

gem) - Conceição Contato: 98874-1641
- 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.

Agência

George Rodrigues de O.
Santos

Emanoel Brito dos Santos

Alugo: Apto, Rua Getulio Vargas, 36 Terreo (02 Quartos / Gara-

Banco

Carlos Emílio M. Pinto

Mayana F. M. de A. Haum

- Alugo: Apto, 1/4, Garagem Coberta, Cozinha americana, el
evador, próx. ao Centro de Cultura. Contato: 98896-0892 (Lizete)
- 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.

AGENDA DO CLUBE
DOMINGO (7)
- 7h: Baba dos Bancários
Plantonista: Uilton

- Alugo: Apto (2º andar), 2/4, cozinha americana, área de luz. Rua
José Bonifácio, nº 143, Bairro Conceição. Contato: 98846-9577.
- Vendo: Folha de Vidro (19mm), 140 x120, ideal para mesa e

QUARTA-FEIRA (10)
- 19h: Baba dos Bancários
Plantonista: Livia

balcão. Preço a combinar. Contato: 98106-8259.
“Use a sua luz, mas diminua o seu brilho” - Lao-Tsé

