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SINDICATO COMEMORA O DIA DA MULHER COM CAFÉ DA
MANHÃ E MANIFESTAÇÃO
Ontem foi celebrado no Brasil e no mundo o Dia Internacional da Mulher e, claro, o
Sindicato preparou uma programação especial
para as bancárias.
Pela manhã, a entidade ofereceu um café
da manhã especial que foi realizado no Palace
Hotel. Na ocasião, houve apresentação de artistas regionais que brindaram os convidados
com apresentações musicais, de teatro e poesias.
A luta pela igualdade de oportunidades
entre os gêneros esteve presente nas frases
recitadas pelos artistas de Rosa Luxemburgo,
Simone Beauvoir, Aleksandra Kollontai, dentre outras personalidades femininas que marcaram a história da luta feminista.

Já a tarde, os bancários se juntaram aos movimentos sociais da cidade numa caminhada pela Avenida
do Cinquentenário que denunciou
os abusos sofridos pelas mulheres e
a luta feminina pela igualdade de direitos.
*Confira as fotos dos dois eventos no Facebook
do Sindicato: Bancários Itabuna.

BANCOS REJEITAM BOLETOS BANCÁRIOS
Bradesco, Santander, Itaú e Banco do
Brasil estão rejeitando boletos bancários
apresentados nos caixas, redirecionando
para o autoatendimento e, até, para outros
bancos.
Alertamos que tal prática fere o direito
do consumidor de produtos bancários além
de ser um desrespeito ao cliente.
Tal fato já foi denunciado ao Procon e,
em reunião que contou com a participação
de representantes dos bancos, com a exceção do Bradesco, todos afirmaram que não
estavam discriminando serviços e que to-

dos os boletos seriam bem-vindos.
Diante da nova denúncia, solicitamos as devidas providências por parte
do Procon. Por outro lado, os clientes
devem, também, denunciar tanto ao
Procon ( 73 3613-5210), quanto ao
Banco Central (145).

BRADESCO:
POSTOS DE ATENDIMENTOS LOTADOS
Essa é a realidade constatada por quem
necessita dos serviços bancários nos Postos
de Atendimentos.
Várias agências foram transformadas
em postos e contam, geralmente, com apenas um funcionário. Um polivalente que
tem que dar conta de tudo, enquanto os
clientes e usuários são obrigados a esperar

GOVERNO TEMER PRIVATIZA BANCO
DO BRASIL NA SURDINA

pacientemente.
O banco Bradesco lucrou em 2017
quase R$ 15 bilhões, mas trata os responsáveis pelo seu bilionário resultado,
clientes e bancários, de forma desrespeitosa.
Pela contratação de mais bancários e
respeito aos clientes!

Os brasileiros precisam ficar atentos. O governo
Temer está vendendo todo o patrimônio nacional
na surdina e com o aval da grande mídia que não faz
qualquer alarde. O Banco do Brasil está na lista das
empresas públicas desmontadas e preparadas para a
venda.
Nos dois primeiros meses do ano, o governo vendeu mais de 18 milhões de ações do BB que estavam
no FSB (Fundo Soberano do Brasil). O Sindicato
dos Bancários da Bahia alerta que, com a medida, o
governo dá mais um passo para privatizar o banco,
fundamental para o desenvolvimento do país.
A venda ainda não terminou. Mas, a previsão
inicial, que era 2019 foi revista e ao que tudo indica deve encerrar neste ano ainda. Quando acabar, a
participação da União no capital do Banco do Brasil
cairá dos atuais 54,4% para 50,73%. Pouco mais da
metade.
Assim como fez em outros momentos da história, o movimento sindical amplia a luta em defesa
das empresas públicas. Mas, a sociedade precisa participar. As estatais são essenciais para a soberania
nacional e no combate as desigualdades sociais.
PLANTONISTAS DE HOJE
Manhã: SONINHA
Tarde: AMAURY
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VERSO CULTURAL
HUMOR

POEME-SE

Um empresário muito rico sofreu um acidente e perdeu uma orelha e
não gostava dos olhares curiosos sobre sua pessoa.
Certa vez foi avaliar candidatos para admissão no cargo de gerente geral
e selecionou três Curriculum.
Após a entrevista perguntou ao primeiro candidato:
-Você prestou atenção em alguma coisa em mim?
-Sim. O senhor falta uma orelha.
Foi reprovado
Para o segundo candidato, uma mulher:
-A senhora reparou alguma coisa diferente em mim?
-Sim. Lhe falta uma orelha.

CLASSIFICADOS

Reprovada.
Terceiro candidato:
-O senhor prestou atenção em alguma coisa em mim?
-Sim. O senhor usa lente de contato.
-A vaga é sua. Parabéns!
Curioso o patrão pergunta:
-Mas como o senhor percebeu que eu uso lentes?
-Foi fácil. Como o senhor ia usar óculos sem orelha?

- 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.

ANIVERSARIANTES
Aniversariante

Banco

Agência

BNB

Itabuna

09.03

BB

Itajuípe

09.03

Lorena Grasiele A. Soares

BNB

Ipiaú

09.03

Ismenio Roberto de M. Scher

BNB

M. Neto

10.03

BB

Itapé

11.03

José Luciano A. Santos

CEF

Coaraci

12.03

Emilio Rosa de Almeida

BB

Maranhão

12.03

Nahira Brunnelle O. C.
Lavrador

Bradesco

Itabuna

14.03

José Figueiredo C. Neto

BB

Salvador

14.03

Marcos Vinicius C. da Silva

BB

MG

15.03

CEF

Itamaraju

15.03

Dermival Lopes R. Netto
Jerfferson A. S. Rocha

Reinaldo Miranda Santana

Paulo Sales Duarte

AGENDA DO CLUBE
DOMINGO (11)
- 7h: Baba dos Bancários
Plantonista: Valter
QUARTA-FEIRA (14)
- 19h: Baba dos Bancários
Plantonista: Livia

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

