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MENDIGOS DE GRAVATA NA LAVAGEM DO
BECO DO FUXICO 2018

Mais uma vez o bloco Mendigos de
Gravata esteve presente na Lavagem do
Beco do Fuxico, festa de abertura do carnaval de Itabuna. Este ano com o tema
“A classe trabalhadora vai à luta contra
as reformas de Temer”, os foliões acompanharam o cortejo das baianas do Ilê
Axé Odara e dançaram ao som das marchinhas de carnaval. Teve ainda o Rixô
Elétrico que animou os foliões e o axé da
banda Nova Era.
O presidente do Sindicato, Jorge
Barbosa, deu as boas-vindas aos foliões e

ressaltou a importância dos blocos tradicionais da cidade.
“O Mendigos, assim como os demais
blocos tradicionais, estiveram mais um
ano na avenida mantendo a tradição da
abertura do carnaval antecipado de Itabuna. Resistência, memória e irreverência fazem parte da história desses blocos
que tem o compromisso com a alegria e
a diversão, como também com o dever
político que é tema todos os anos. Viva o
carnaval de Itabuna! Viva o povo brasileiro!”, afirmou.

FIQUE DE OLHO: BANCÁRIO TEM DIREITO A 50% DE
ADICIONAL NAS HORAS EXTRAS

Bancários têm direito a um adicional de
50% nas horas extras, segundo a Cláusula 8ª da Convenção Coletiva de Trabalho
(CCT) 2016/2018, que garante à categoria
conquistas até 31 de agosto.
De acordo com a CCT, quando prestadas durante toda a semana anterior, os
bancos pagarão, também, o valor correspondente ao repouso semanal remunerado, inclusive sábados e feriados.

Diz ainda a Convenção que o valor da hora extra será calculado com
base no somatório de todas as verbas
salariais fixas, entre outras, ordenado,
adicional por tempo de serviço, gratificação de caixa e gratificação de compensador.
E que poderão ser pagas no mês subsequente e terão como base de cálculo
o salário do mês do efetivo pagamento.

CAIXA SOFRE COM AÇÕES DO
GOVERNO TEMER

A Caixa sangra com o desmanche promovido por
Temer para satisfazer a agenda neoliberal. Fechamento de agencias, diminuição do quadro de funcionários e a redução dos recursos para os projetos sociais
têm atormentado empregados e a sociedade.
Único banco federal 100% público, a Caixa desempenha papel fundamental para o desenvolvimento nacional e a redução das desigualdades sociais.
Mas, o governo Temer quer fazer justamente o contrário, ou seja, entregá-la ao grande capital.
A Caixa financia habitação, obras de infraestrutura, projetos de geração de renda e promove políticas sociais. É fundamental os empregados e a sociedade estarem unificados e mobilizados para impedir
a privatização. (SBBA)

TRABALHADOR RURAL SEM
PREVIDÊNCIA
Para ganhar apoio popular, o governo divulga muitas mentiras sobre a reforma da Previdência. Uma das
propagandas enganosas é que o trabalhador rural não
será afetado com a norma, caso seja aprovada.
Pois bem, a proposta exige a contribuição previdenciária mensal e individual, medida que exclui 60%
dos trabalhadores rurais da proteção da Previdência.
A política da Previdência Social é importante para as
famílias que trabalham no campo. A reforma, caso
aprovada, é um retrocesso sem precedentes.(SBBA)
PLANTONISTAS DE HOJE
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