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SEGUNDA-FEIRA TEM PROTESTOS EM DEFESA DA
APOSENTADORIA

Contra a reforma da Previdência, que
inviabiliza a aposentadoria de milhões de
brasileiros, a CTB (Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil), e demais
centrais sindicais, organizam manifestações
e paralisações para segunda-feira (19).
Em Itabuna, haverá ato na Praça Adami, a partir das 10h. Todos os trabalhadores
estão convocados a lutarem pelo direito de
terem uma aposentadoria digna.
Neste mesmo dia, a Câmara Federal começa a discutir o texto da PEC. O governo

Temer aumentou a ofensiva para conseguir a aprovação da matéria. Além dos
bilhões gastos com publicidade e compra de votos, alterou alguns pontos da
proposta, mas a essência continua.
Empregados de um dos setores que
mais lucra no país, os bancários já sofrem na pele os ataques dos bancos contra seus direitos após a mudança nas
leis trabalhistas imposta pelo governo
Temer e seus aliados.
Com o fim do horário de verão
neste domingo (18), as agências abrirão
suas portas somente às 11h. Por isso,
todos os bancários estão convidados a
participar deste ato de repúdio a esta
reforma que é totalmente nociva aos
trabalhadores.

Juntos somos mais fortes!
#NãoAReformaDaPrevidência
Fonte: SBBA

SANTANDER PAGA PLR NA TERÇA-FEIRA
Após reivindicações dos sindicatos, o
Santander vai antecipar a segunda parcela da PLR aos funcionários. O pagamento sai terça-feira (20). A regra básica da
PLR será majorada de acordo com o lucro do banco, que no caso do Santander
teve crescimento astronômico de 35,6%
em 2017.
Desta forma, os bancários recebem
2,2 salários, descontada a parte paga no
ano passado, limitado a R$ 26.478,55.
Tem ainda a parcela adicional (R$
4.487,16), que também será com desconto do valor recebido em 2017, de R$
2.243,58.
No mesmo dia, o banco credita o

PPRS (Programa Próprio de Resultados
do Santander), em torno de R$ 2.260,50.
É sempre bom lembrar que tudo isso é
fruto da luta dos sindicatos, junto com
a categoria. E os bancários sabem da importância da luta coletiva. Tanto que são
os primeiros do país a conquistarem o diFonte: SBBA
reito a PLR, em 1995.

BANCOS LUCRAM ALTO E
POPULAÇÃO PENA

A população brasileira tem amargado uma realidade triste, com aumento do desemprego, em torno
dos 13 milhões, a volta do país ao Mapa da Fome,
além de redução ou fim de programas sociais. Enquanto isso, os banqueiros, financiadores do golpe
de 2016 e fortes aliados do governo Temer, seguem
com os bolsos abarrotados de dinheiro.
No ano passado, os três maiores bancos privados - Bradesco, Itaú e Santander - obtiveram lucro
líquido de R$ 53,8 bilhões, mais de duas vezes o
orçamento do Bolsa Família para 2018, de R$ 28,7
bilhões. Uma incoerência.
O programa é responsável por tirar mais de 36
milhões da pobreza até 2015. Enquanto o sistema
financeiro não contribui em nada com o desenvolvimento do país e com a desconcentração da riqueza.
Pelo contrário.
O setor que lucrou quase R$ 54 bilhões é formado por um punhado de famílias brasileiras que
controlam o Itaú e o Bradesco e outras espanholas,
donas do Santander.
Do outro lado, a imensa maioria da população
brasileira, que sofre diariamente com as consequências das políticas neoliberais. Para se ter ideia, 12,7
milhões de pessoas são participantes do Bolsa Família, e outras 48 milhões têm os ganhos referenciados
no salário mínimo.
Fonte: SBBA
PLANTONISTAS DE HOJE
Manhã: RICARDO
Tarde: ETINGER
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VERSO CULTURAL
HUMOR

SERVIÇOS

Uma galinha põe um ovo de meio quilo!

CLASSIFICADOS

Foi o maior alvoroço no pequeno vilarejo!
Jornais, televisão e repórteres.... todos atrás da
galinha!.
- Repórter: Como conseguiu esta façanha, sra.
Galinha?
- Galinha: Segredo de família...
- Repórter: E os planos para o futuro?
- Galinha: Botar um ovo de um quilo!
As atenções se voltam para o galo...
- Repórter: Como conseguiram tal façanha, Sr.
Galo?
- Galo: Segredo de família...
- Repórter: E os planos para o futuro?
- Galo: Partir a cara do avestruz!!!!...

ANIVERSARIANTES
Aniversariante

Alugo: Apto, Rua Getulio Vargas, 36 Terreo (02 Quartos / Garagem) - Conceição Contato: 98874-1641
- Alugo: Apartamento na Av. Nações Unidas, Centro, em frente
a Defensoria Pública, 2/4, sala ampla, cozinha e garagem com portaão eletrônico.
Contato: (73) 8855-7405/ 9119-7059.
- Alugo: Apto, 1/4, Garagem Coberta, Cozinha americana, el
evador, próx. ao Centro de Cultura. Contato: 98896-0892 (Lizete)
- Alugo: apto, 3/4 (1 suíte), no Zildolândia, centro, em frente a
Embasa. Todo reformado e com ambientes pré-moldados. Residencial Maranatá. Duas vagas na garagem. Valor do aluguel R$
1.300,00. Contato: Priscila (73) 98833-0260.
- Alugo: Apto (2º andar), 2/4, cozinha americana, área de luz. Rua
José Bonifácio, nº 143, Bairro Conceição. Contato: 98846-9577.
- Vendo: Peça 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.
- Alugo: Apartamento no Ed. Pedra Da Vitoria, prox. ao shopping,
3 quartos, dependência de empregada, 2 andar, Prédio com piscina, quadra, sauna e academia. Contato: 73 99105-6769 / Neuza
/ Alex
- Vendo: Casa no condomínio Jardim das Hortênsias, nº 118 , em
Itabuna. Preço 415.000,00 (aceito contra proposta. O condomínio
Jestá localizado no km 24 da rodovia Ilhéus Itabuna. Possui uma
área de lazer completa, com pista de cooper, ciclovia , salão de
jogos, academia, piscina com deck molhado, salão de festas, espaço
gourmet, brinquedoteca, além de uma grande área de preservação permanente. Possui 03 quartos com possibilidade de reversão
para 04 quartos. Contato: Elizabeth (31) 980132839 – WhatsApp.

Banco

Agência

Isidoro Carvalho O. Neto

Bradesco

Itajuipe

17.02

Cassia Gomes de Almeida

BB

Itabuna

17.02

Ikaro Borges de J. Santos

Bradesco

Itabuna

17.02

Wellignton B. Guimarães

BB

Itapé

18.02

Otoniel Pereira dos S. Reis

BB

Pau Brasil

18.02

Jaqueline Reis S. Sicupira

BB

Itabuna

18.02

Ricardo Silva Souza

CEF

Itabuna

20.02

Gleicy Evangelista S. Nascimento

CEF

Itabuna

21.02

Edineildes Gonçalves dos
Santos

BB

Itabuna

21.02

Lilian Sonia F. L. Galery

CEF

Amazonas

22.02

Rogerio Santana Santos

CEF

Itabuna

22.02

AGENDA DO CLUBE
DOMINGO (18)
- 7h: Baba dos Bancários
Plantonista: Uilton
QUARTA-FEIRA (21)
- 19h: Baba dos Bancários
Plantonista: Valter

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

