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DIRETORIA DA FEDERAÇÃO TOMA POSSE
A nova diretoria da Federação dos
Bancários da Bahia e Sergipe tomou
posse na noite de sexta-feira (12/01), em
uma solenidade representativa e disputada em Salvador. O auditório do Sindicato da Bahia ficou lotado para o evento,
que reuniu bancários, lideranças sindicais e políticas, além de representantes
da direção de quatro bancos: Itaú, Bradesco, Caixa e Banco do Nordeste.
O evento foi marcado por muita
emoção, com a despedida de Emanoel
Souza da presidência, que a partir de
agora será assumida pelo funcionário do
Itaú Hermelino Neto. “Neste momento,
eu sinto um misto de emoções: tenho o
sentimento de dever cumprido, pois as
tarefas que planejamos fazer foram cumpridas: a interiorização, o trabalho de
comunicação, juventude, gênero e saúde
estão a pleno vapor. Tenho ainda o sentimento de alívio, porque a presidência
tem uma carga emocional muito forte e,
por incrível que pareça, um sentimento
de extremo otimismo com 2018, quando o povo tem a chance concreta de não

apenas construir uma luta para se defender, mas de dar um salto á diante,
com a derrota do projeto do governo
golpista e a eleição de um grande número de parlamentares de esquerda para
o Congresso Nacional, o que é fundamental para a construção de um novo
projeto de país”, ressaltou Emanoel, em
seu discurso de despedida.
Após o recebimento de uma placa
com uma Moção de Reconhecimento
pela contribuição em defesa dos trabalhadores e trabalhadoras brasileiros,
Emanoel passou o cargo para Hermelino Neto, que comandará os rumos da
Federação até 2021.

COMPRE JÁ SUA CAMISA DO
MENDIGOS DE GRAVATA

A Lavagem do Beco do Fuxico é uma tradição
antiga, acontece desde os velhos carnavais de rua.
O Bloco Mendigos de Gravata que participa da
festa desde 1990, com sua maneira irreverente de ser,
não vai fugir às suas tradições, e vai estar presente no
circuito da Lavagem, com uma programação própria,
na porta da sede do Sindicato dos Bancários.
Nas próximas edições do Boletim Diário divulgaremos nossa programação especial de carnaval. Adquira já sua camisa do Mendigos e caia na folia!
ESCOLA DE SAMBA DESFILARÁ CRÍTICAS A
TEMER E REFORMA TRABALHISTA

*Matéria completa no site!
Fonte: Feeb Ba/Se

GOVERNO AJUDA BANCOS A ROUBAR O POVO
Há duas formas pelas quais o governo
ajuda os banqueiros privados a extorquir
dinheiro da população. Uma é pela aplicação direta de uma taxa de juros exorbitante sobre o preço de uma geladeira ou
outros produtos de consumo. Nesse caso,
os juros de agiotagem ficam embutidos no
preço das prestações não havendo diferença entre o preço à vista e a acumulação de
prestações a prazo.
O Banco Central, a quem competiria
regular o sistema financeiro, não faz nada.
É o reino absoluto do mercado livre a serviço da banca.
Ao lado dessa forma privada de roubar

Fonte: Feeb Ba/Se

o consumidor, há uma mais ampla,
mais institucional, mediante o mecanismo da dívida pública. Para explicar
isso é importante notar que apenas
uma fração ínfima da dívida pública,
de caráter histórico, serviu alguma vez
para financiar gastos públicos.

A ideia inicial era fazer um enredo que falasse de
escravidão e abolição, a partir dos 130 anos da Lei
Áurea. Mas o carnavalesco Jack Vasconcelos optou
por uma abordagem diferente para um assunto que
já foi muito abordado na Sapucaí.
A Paraíso do Tuiuti vai para a avenida este ano
com o objetivo de mostrar que a história da escravidão ainda não acabou no Brasil e não vai abrir mão
de tocar em temas polêmicos do noticiário político
atual. (G1)
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