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JUÍZES DECIDEM CONTRA A REFORMA TRABALHISTA

Uma boa notícia. Em três ações recentes, três juízes do trabalho decidiram em
favor dos sindicatos e contra a reforma
trabalhista. Os magistrados consideraram
a contribuição sindical um objetivo legal
e necessário para coibir os abusos dos patrões.
O argumento que embasa todas as decisões é de violação à Constituição Federal.
A reforma trabalhista, segundo os magistrados, desrespeita a Carta Magna do país
em diversos artigos e tem o objetivo de di-

minuir o papel das entidades sindicais
para desvalorizar ainda mais o trabalhador.
A primeira ação é de Santa Catarina. A juíza Patrícia Pereira de Santanna
deu ganho de causa ao sindicato dos
auxiliares em Administração Escolar
que questionava a nova legislação na
Justiça e reivindicava a manutenção da
cobrança da contribuição sindical.
Seguindo o mesmo posicionamento, a Justiça do Rio de Janeiro favoreceu os trabalhadores do Sindicato dos
Auxiliares e Técnicos de Enfermagem
com a continuidade no desconto. Em
Blumenau outra vitória com a manutenção para a Federação dos Trabalhadores em Turismo. (SBBA)

AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO PARA
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

Os diretores do Sindicato seguem até hoje (2 de
março) coletando as cartas de autorização à Contribuição Sindical 2018.
Por isso, é necessário o fortalecimento das entidades sindicais, sobretudo, diante dos ataques do
governo aos direitos dos trabalhadores.
Em vigor desde novembro, a nova legislação
trabalhista, aprovada pelo governo Temer, ligado às
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VERSO CULTURAL
HUMOR

POEME-SE

Dois irmãos gêmeos eram casados com duas irmãs também gêmeas. Os
dois irmãos eram muito parecidos, já as duas irmãs eram praticamente
idênticas, sendo que uma pinta no pé de uma delas era a única diferença
visível.
Uma noite os dois casais saíram para uma festa e após beberem muito,
voltaram para suas respectivas casas sem perceber que as esposas haviam
sido trocadas.
Quando um dos casais estava se preparando para fazer amor antes de
dormir, o marido decidiu se ajoelhar e orar.
Ao ajoelhar-se o marido viu a pinta no pé da mulher e logo pensou:
- Nossa, não acredito que trocamos as esposas!
E foi correndo para a casa do irmão:
- Veja só, quase acontece uma tragédia!

CLASSIFICADOS

- O que houve?
- Antes de ir para o finalmente com a minha esposa, eu fui orar e percebi
que estava na verdade com a sua mulher, pois ela tem uma pinta no pé.
- Meu irmão, você é azarado!
- Por quê?
- Aqui ninguém orou não!

ANIVERSARIANTES
- 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 405.000,00 (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.

Aniversariante

Banco

Agência

CEF

Itabuna

01.03

Ana Cláudia S. B. Brito

Bradesco

Itabuna

01.03

Josedna Peixoto dos S. Del
Pomo

Bradesco

Itabuna

01.03

Zenaira Pierote G. Santana

Bradesco

Itajú

02.03

CEF

Itabuna

02.03

Marcelle Andrezza da S. Gomes

BB

Itabuna

03.03

Roque Antônio A. de Oliveira

CEF

Itabuna

03.03

Lucas Santana Miranda

Bradesco

Itabuna

04.03

Vanclei Santana da Silva

CEF

N. Sra do A.

05.03

Ronald José R. Faislon

CEF

Itabuna

07.03

Washington Luiz de Almeida

CEF

Itabuna

07.03

Djanane Santos de Souza

CEF

Itabuna

07.03

Bradesco

Itabuna

08.03

Luclécia Mª O. dos Santos

José Ribeiro de A. Neto

Diego Oliveira Cardoso

AGENDA DO CLUBE
DOMINGO (4)
- 7h: Baba dos Bancários
Plantonista: Livia
QUARTA-FEIRA (7)
- 19h: Baba dos Bancários
Plantonista: Wendel

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

