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MENDIGOS DE GRAVATA MAIS UMA VEZ NA
LAVAGEM DO BECO
Desde 1990 que o Bloco Mendigos
de Gravata participa da tradicional Lavagem do Beco, ato que abre oficialmente
o Carnaval de Itabuna.
A participação do bloco Mendigos
de Gravata foi fundamental para a manutenção da Lavagem do Beco do Fuxico.
Ainda dá tempo de você adquirir sua
camisa para o bloco Mendigos de Gravata. As vendas estão sendo feitas na sede
do Sindicato dos Bancários e pelos diretores nas agências bancárias. O valor da
camisa é de R$ 20, 00.
Os foliões do Mendigos de Gravata
ficarão concentrados em frente ao Sindicato na Rua Duque de Caxias, a partir
das 15 horas.
A partir das 17h, haverá O cortejo
das baianas do terreiro Ilê Axé Odara,

que irá realizar a lavagem do beco com
água de cheiro. Logo após, a banda Nova
Era, que promete agitar a galera com o
melhor do Axé Music.

MÍDIA ESCONDE RECESSÃO, DESEMPREGO E REAJUSTE DO
SALÁRIO MÍNIMO ABAIXO DA INFLAÇÃO
Apesar das comemorações do governo golpista de Michel Temer (PMDB) de
que a inflação de 2017 foi a menor desde
1998, os números do IBGE evidenciam,
de fato, a recessão da economia brasileira,
o que a mídia golpista esconde. Também
não merecem destaque nas redes de comunicação, que estão nas mãos de meia dúzia
de famílias ricas, o aumento do desemprego e o reajuste do salário mínimo abaixo
da inflação, descumprindo a legislação
assinada pela presidenta deposta Dilma
Rousseff (PT).
Além disso, o índice rebaixado será parâmetro para o reajuste de aposentados e
pensionistas, que recebem acima de um
salário mínimo, e poderá ser usado por
governos estaduais na definição de projetos dos salários mínimos regionais, como
já aconteceu no Rio Grande do Sul.

SANTANDER LIDERA LISTA DE
RECLAMAÇÕES

Como se não bastasse apoiar o golpe e tentar retirar direito dos funcionários por meio da reforma
trabalhista, o Santander liderou o ranking de reclamações contra bancos no quarto trimestre de 2017. A
organização financeira recebeu 1.700 queixas e chegou ao índice de 42,87 pontos no período.
A Caixa ficou em segundo com 2.913 queixas e
33,24 pontos. O Bradesco, banco que mesmo com
lucro líquido de R$ 14,1 bilhões fechou mais de 500
postos de trabalho, ocupa a terceira posição.
Os motivos principais foram as irregularidades
relativas à integridade, confiabilidade, segurança, sigilo ou legitimidade das operações e serviços, com
1.894 ocorrências. Na sequência, com 1.580 casos,
aparece oferta ou prestação de informação a respeito
de produtos e serviços de maneira inadequada.
Na lista, estão os bancos e financeiras com mais
de 4 milhões de clientes. Os dados são do Banco
Central, que calcula o ranking a partir das demandas
do público captadas nos canais de atendimento.
Fonte: SBBA

Os trabalhadores terão que aumentar a pressão sobre o governo e os deputados, para que os trabalhadores gaúchos que recebem os menores salários
não sejam novamente prejudicados.
A jogada ensaiada da mídia financiada pelos golpistas é mostrar que o país
está bem, porque a inflação ficou abaixo da meta, mas isso é questionável.
O que estamos vivendo é uma brutal
recessão, com mais de 12 milhões de
desempregados, empresas fechando e
informalidade crescendo. (Contraf)

MORTINHO - O ultradireitista Jair Bolsonaro,
presidenciável pelo inexpressivo PSL – faz até lembrar Collor, em 1989, com o então desconhecido
PRN – diz que “só morto” para desistir da candidatura a presidente na eleição de outubro próximo. Mas,
o discurso de ódio e intolerância lhe tem custado
sucessivas quedas na corrida presidencial, conforme
registram as últimas pesquisas. Está morrendo aos
poucos.
PLANTONISTAS DE HOJE
Manhã: UILTON
Tarde: LIAMARA
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