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EVENTOS ESPECIAIS EM COMEMORAÇÃO AO DIA
INTERNACIONAL DA MULHER

O Sindicato dos Bancários convida a
todas as bancárias e bancários a comparecerem ao Café da Manhã em homenagem ao
Dia Internacional da Mulher, que será realizado amanhã (8), no hall do Palace Hotel,
centro de Itabuna, das 7h às 10h.
O evento que já é tradicional, terá
como atração musical a dupla Carla e Silvano, que preparou um repertório especial
para a ocasião, além de um recital de poesias dedicado às mulheres.
“Esperamos a presença de todas as bancárias neste dia tão especial. Montamos
uma programação em homenagem às mulheres no sentido de reforçar a luta pela
igualdade e ratificação do empoderamento
feminino”, destacou Jorge Barbosa, presidente do Sindicato.
Neste dia, será entregue o “Boletim Es-

pecial das Mulheres”, que relata a luta
feminina pelo espaço que lhes é de
direito, bem como uma homenagem
a algumas personalidades que fizeram
história na sociedade.
O Dia Internacional da Mulher,
em todo Brasil, será marcado por marchas, manifestações e comemorações
em homenagem as mulheres que têm
papel essencial em nossa sociedade.
Em Itabuna, haverá caminhada com
concentração no Jardim do Ó, a partir
das 15h.
Este ano, o lema do 8 de Março é
“Margaridas na luta por democracia e
garantia de direitos” e os eixos são: em
defesa da Previdência Social; pela democracia e protagonismo das mulheres
na política; e pela vida das mulheres e
contra todas as formas de
violência.
Esperamos a presença
de todas e todos nos dois
eventos!
Compareçam!

NA CAIXA, PDE TEM BAIXA ADESÃO

A mobilização dos empregados da Caixa surtiu
efeito. O mais recente plano de demissão voluntária
lançado pela instituição financeira foi um fracasso,
com a adesão de menos de 500 bancários.
A iniciativa é mais um incentivo do governo para
privatizar a empresa pública. A expectativa da Caixa
era enxugar, sem repor, o quadro de pessoal ao atingir 2.964 empregados, que teriam até sábado para
deixar a empresa.
Ou seja, se a adesão tivesse sido elevada, a realidade nas agências bancárias seria de aumento na
sobrecarga de trabalho e péssimo atendimento à população.
Mas, a Caixa não desistiu e pretende reabrir o
plano no segundo semestre. A instituição tinha lançado um plano de demissão voluntária em 2017.(SBBA)

MARCHA ABRE O FÓRUM SOCIAL
MUNDIAL 2018

O Fórum Social Mundial deste ano acontece em
Salvador. A abertura será com a tradicional marcha,
na terça-feira (13), saindo do Campo Grande, às
15h. Ao final do percurso, já na praça Castro Alves,
acontecem apresentações culturais e musicais.
A expectativa é que 60 mil pessoas de cerca de
120 países participem do evento até o dia 17 de
março, para debater e definir estratégias de enfrentamento ao neoliberalismo, aos golpes antidemocráticos e genocidas que diversos nações enfrentam nas
últimas décadas.
O lema do Fórum Social Mundial é Resistir é
criar. Resistir é transformar!, visando promover a
transformação e conscientização do cidadão. (SBBA)
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