EDIÇÃO DIÁRIA - ANO XXV - Nº 6067 - SEXTA-FEIRA, 26 DE JANEIRO DE 2018

COMANDO NACIONAL DEFINE CALENDÁRIO

Reunido em Porto Alegre (RS), ontem (25/1), o Comando Nacional dos
Bancários definiu o calendário de mobilização da categoria para a Campanha
Salarial de 2018. O presidente da Federação da Bahia e Sergipe, Hermelino Neto,
participou do encontro, que discutiu
também a conjuntura política e os ataques do governo Temer aos direitos sociais e trabalhistas.
A condenação em segunda instância
do ex-presidente Lula, como forma de inviabilizar sua candidatura à Presidência
da República, foi o primeiro ponto de
pauta da reunião. O entendimento do
Comando é de que o país está em uma
situação política muito complicada, com
avanço rápido das forças reacionárias de
direita.
Neste contexto, o Comando Nacional aprovou uma Moção de Repúdio à
perseguição política a Lula, bem como
orientou que os sindicatos intensifiquem a luta contra reforma da previdência, participando com força total da greve geral convocada pela centrais sindicais
para o dia 19 de fevereiro, caso o governo
coloque o projeto em votação na Câma-

ra dos Deputados.
Termo de compromisso - Os representantes dos bancários vão cobrar
também uma resposta da Fenaban sobre
a assinatura de um Termo de Compromisso, que proteja empregos, resguarde
direitos históricos e que delimite os atos
nocivos que podem advir da Lei das Terceirizações (13.429/2017) e da nova Lei
Trabalhista (13.467/2017). A proposta foi
entregue pelo Comando Nacional no início de agosto.
Campanha 2018 - O Comando antecipou o calendário de atividades da Campanha Nacional 2018 e vai tentar também
começar antecipadamente as negociações
com a Fenaban. Os principais temas em
discussão serão a defesa do emprego e do
papel dos bancos público como instrumento de desenvolvimento social do país.
Confira o calendário
de mobilização:
28 de fevereiro e 20 de março – Reunião do
Comando Nacional
06 à 08 de abril - Congresso da Contraf.
4 à 6/ de maio - Encontro dos Financiários
18 e 20 de maio - Encontro do BNB e BASA.
13 de abril à 20 de maio - Conferências Regionais e Estaduais.
07 e 08 de junho - Encontro dos bancos privados
07 e 08 de junho - Conecef e CNFBB.
09 e 10 de junho – 20ª Conferência Nacional
dos Bancários
Fonte: Feeb Ba/Se

JUSTIÇA ELITISTA CONTRA O POVO
Se para a democracia e o povo brasileiro a
condenação do ex-presidente Lula sem uma
prova sequer pelo TRF4 (Tribunal Regional
Federal) foi um novo golpe, para o capital e
o mercado não poderia ser melhor. A Bolsa
de Valores subiu e o dólar caiu a cada voto
tenção de voto para a eleição presidencial,
dos envolvidos na comédia pastelão.
Os desembargadores que condenaram expressam o pensamento político das elites.
Fonte: SBBA
Lula, líder disparado nas pesquisas de in-

FUNCEF CORRE RISCO. É PRECISO
REAGIR!

Os participantes da Funcef têm mais um motivo
para ficar atentos. A Fundação estuda colocar em prática uma nova metodologia para contabilizar o contencioso. De interesse da Caixa, a medida visa reduzir a
contabilização do déficit a curto prazo sem que o risco
seja efetivamente atenuado, ação que pode impactar na
sustentabilidade dos planos no futuro.
A intenção é alterar a lógica de caracterização do
que é identificado como uma ação judicial de perda
provável, cujo valor é provisionado, e de perda possível,
avaliada em 50%. Os representantes dos empregados
querem que a metodologia seja discutida com os participantes. A perda de ações sem que a quantia tenha
sido provisionada anteriormente pode resultar na falta
de recursos para o pagamento. Para ficar claro, o passivo trabalhista que a Caixa empurra para os participantes cresce. Pelo cálculo de perda provável, o passivo já
ultrapassa os R$ 2,6 bilhões e da perda possível chega a
R$ 15,3 bilhões.(SBBA)

Aposentadoria - Não é novidade que a meta do governo é atacar a aposentadoria. Como não tem os 308
votos necessários, Temer tem como prioridade a partir
de hoje conquistar o quórum mínimo para aprovar a
reforma da Previdência.
A promessa foi feita ao mercado, durante o Fórum
Econômico Mundial, em Davos. Para isso, vai abrir os
cofres públicos. O governo anunciou que possui R$ 30
bi para comprar os votos. A intenção é aprovar a proposta em fevereiro. Caso não consiga agora, a equipe
econômica estuda colocar em votação em novembro,
quando o processo eleitoral já tiver acabado e os deputados puderem votar sem medo. (SBBA)
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VERSO CULTURAL
HUMOR

POEME - SE

CLASSIFICADOS

ANIVERSARIANTES
Aniversariante

Itororó

26.01

Bradesco

Itabuna

26.01

Lydia Ludimilla dos S.
Korontai

BB

Itabuna

26.01

Anderson M. A. dos Santos

BB

Itabuna

27.01

Bradesco

Itabuna

28.01

BNB

Itabuna

28.01

BB

Itabuna

28.01

Patrícia Almeida da Silva

Bradesco

Itabuna

29.01

Mônica Ferreira de Jesus

BB

Camacan

29.01

CEF

Itabuna

30.01

Bradesco

Itabuna

30.01

CEF

Itacaré

30.01

Bradesco

Itabuna

30.01

BB

Itabuna

30.01

Valdenilton Oliveira Sousa

Eudes A. de M. Filho

gem) - Conceição Contato: 98874-1641
- Alugo: Apartamento na Av. Nações Unidas, Centro, em frente

Agência

BB

Leonel da S. Oliveira

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

Banco

Alvaro Alberto B. Llamosas
Carlos Moreira Rocha

a Defensoria Pública, 2/4, sala ampla, cozinha e garagem com por-

Warleyson S. Macedo

taão eletrônico.

Felipe C. Laurindo

Contato: (73) 8855-7405/ 9119-7059.

Ivana Suelen A. de Oliveira

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

Antônio Marcos de S.
Bezerra

- Alugo: apto, 3/4 (1 suíte), no Zildolândia, centro, em frente a

Maria do Socorro R. Lima

Embasa. Todo reformado e com ambientes pré-moldados. Re-

Talisson Santos Alves

Santander

Itabuna

30.01

sidencial Maranatá. Duas vagas na garagem. Valor do aluguel R$

Marcos Tulio Reis Garcia

Bradesco

Itabuna

31.01

1.300,00. Contato: Priscila (73) 98833-0260.

Djalma José Vieira

BB

Itajuipe

31.01

- 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
balcão. Preço a combinar. Contato: 98106-8259.
- Aulas de Reforço Escolar: matemática, física e química. Do 9º
ano ao 2º ano do ensino médio. Contato: Alex (73) 98859-2067.

AGENDA DO CLUBE
DOMINGO (28)
- 7h: Baba dos Bancários
Plantonista: Valter
QUARTA-FEIRA (31)
- 19h: Baba dos Bancários
Plantonista: Wendel

“Use a sua luz, mas diminua o seu brilho” - Lao-Tsé

