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AGÊNCIA DO BNB TAMBÉM SOFRE COM
O CALOR
Denunciamos no Boletim Diário de
ontem que o sistema de ar condicionado
de alguns andares da agência do Banco
do Brasil, em Itabuna, está funcionando
de maneira precária. Pois é, o mesmo
fato se repete nas agências de outros bancos da cidade, como o Banco do Nordeste, por exemplo.
Empregados e clientes sofrem com
o calor excessivo o que compromete o
conforto e a comodidade do atendimento. A gerência da unidade informou ao
Sindicato que o aparelho não funciona

corretamente quando o calor se intensifica, mas que já abriu um chamado de
reparo e aguardam um técnico resolver
o problema.

CTB: AUMENTO DA TARIFA DE ÔNIBUS É CRIME
CONTRA A POPULAÇÃO
A Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil vem a público manifestar seu repúdio pela aprovação do
aumento na tarifa de transporte coletivo
em Itabuna, por parte do Conselho Municipal de Transporte. Votaram contra o
descabido aumento os representantes do
Sindicato dos Comerciários, API/APLB
e da União das Associações de Bairros de
Itabuna.
Não existe justificativa plausível que
embase tal aumento. A população de Itabuna é assistida por um serviço de péssima
qualidade, com poucos veículos (invariavelmente lotados), frota sucateada e atrasos constantes. Impera o desrespeito aos
rodoviários, que sofrem com o acúmulo
de função. Levando em consideração que
as mesmas empresas exploram o serviço
há décadas, sem fazer qualquer tipo de
investimento que melhore a qualidade do
transporte coletivo em nossa cidade, podemos afirmar que a atual tarifa já é suficientemente cara, uma das maiores do país.

Por tudo isso, a CTB é radicalmente
contra qualquer aumento da tarifa.
Num momento em que os trabalhadores e trabalhadoras são vitimados pelo
arrocho salarial, perda de empregos, retirada de direitos em virtude da nova legislação trabalhista, além de aumentos
sucessivos nas contas de água, energia
elétrica, botijão de gás, etc, reajustar a
tarifa de transporte coletivo representa
um crime contra a classe trabalhadora
e a população de Itabuna. A CTB espera que a prudência e o bom senso
prevaleçam sobre a ganância dos donos
das empresas de transporte coletivo de
Itabuna e o prefeito não autorize o reajuste.

COMPRE JÁ SUA CAMISA DO
MENDIGOS DE GRAVATA

O Mendigos de Gravata estará na Lavagem do
Beco desfilando com sua irreverência. Compre já a
sua camisa e caia na folia.

R$ 10 BILHÕES PELO FIM DA
APOSENTADORIA

As manobras do governo para aprovar a reforma
da Previdência na Câmara Federal não param. Desta vez, Temer prometeu injetar R$ 10 bilhões para
a conclusão de obras para o parlamentar que votar
a favor do fim da aposentadoria dos brasileiros. Ou
seja, só recebem o investimento os redutos eleitorais
que apoiar o governo.
A medida é mais uma forma de compensar a rejeição popular, no ano de eleições, para o deputado
que favorecer a proposta Michel Temer. A reforma
prevê mudanças que só prejudicam o trabalhador, a
exemplo do aumento de contribuição e redução do
valor da aposentadoria.
A ideia é tirar o dinheiro da própria economia
gerada em 2018 com a eventual aprovação das novas
regras da Previdência em fevereiro, já que a equipe
econômica do governo usa a justificativa de que se o
projeto for aprovado, haverá corte de benefícios da
ordem de R$ 10 bilhões ainda em fevereiro. No entanto, o desespero em soltar cada vez mais dinheiro
demonstra que não existirá sobra alguma.(SBBA)
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