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DIRETORES DO SINDICATO PARTICIPAM DO FÓRUM SOCIAL
MUNDIAL EM SALVADOR
Os Diretores do Sindicato dos Bancários
de Itabuna e Região participam do encontro
que será realizado a partir de hoje (13 a 17 de
março), no campus de Ondina, da Universidade Federal da Bahia (UFBA), em Salvador.
Com mais de 1.300 atividades o evento
pretende reunir em torno de 60 mil pessoas
durante cinco dias.
Com o tema central “Povos, Territórios e
Movimentos em Resistência”, e o slogan “Resistir é criar, resistir é transformar”, o Fórum
Social Mundial (FSM) deve ser um evento de
resistência contra os retrocessos e os ataques à
democracia no Brasil.

Confira parte da programação:
Terça-feira (13)
Já tradicional desde o primeiro FSM, o
evento deste ano se inicia na terça, a partir das
15h, com a Marcha de Abertura. O percurso
sairá da praça do Campo Grande, passando
pela Avenida Sete, até a Praça Castro Alves, conhecida como “Praça do Povo”, palco de grandes manifestações de luta e resistência baiana.
Ali será montado um palco para apresentações
culturais, performances artísticas e musicais.
Quarta-feira (14)
Pela manhã será realizado o Tribunal contra os Despejos, na Faculdade de Arquitetura
da UFBA.
Às 9h, ocorre o Tribunal Popular para Julgamento dos Crimes de Feminicídio contra
as Mulheres Negras, no auditório do IFBA;
à tarde, a partir das 14h, Marcha das MulheVERGONHA: O Banco do Brasil está
com edital para contratação de 30 escriturários. Mas, o documento já é discriminatório, pois não prevê plano de saúde nem
odontológico aos aprovados.
A medida é mais um ataque do gover-

res Contra o Racismo, com concentração no Largo do Campo Grande;
no mesmo horário será realizada a
Assembleia Mundial da Juventude,
no Acampamento Intercontinental
das Juventudes, que será montado no
Parque de Exposições de Salvador.
Quinta-feira (15)
Às 17h, ato em Defesa da Democracia, no Estádio de Pituaçu, com
as presenças dos ex-presidentes Lula,
Dilma, Lugo (Paraguai) e Mujica
(Uruguai).
Sexta-feira (16)
Assembleia Mundial dos Povos,
Movimentos e Territórios em Resistência, às 14h, no Acampamento dos
Povos Indígenas, no Centro Administrativo da Bahia
Sábado (17)
Pela manhã, será realizada a Ágora
dos Futuros, com a apresentação dos
resultados das atividades do FSM, na
Praça das Artes, campus de Ondina
da UFBA.
Fonte: Portal Vermelho

no de Michel Temer contra a classe trabalhadora, que tem negado um direito
básico, o de assistência à saúde. Este é
o primeiro documento de contratação
que não inclui a concessão dos benefícios em anos. (SBBA)

FUNCEF: SINDICATO APOIA CHAPA DO
PARTICIPANTE

O Sindicato dos Bancários de Itabuna e Região apoia a Chapa do Participante na eleição dos
membros da Diretoria Executiva, do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal da Funcef. O pleito
acontece entre os dias 2 e 4 de abril. A participação
é fundamental.

Confira algumas considerações importantes sobre a chapa:
A CHAPA DO PARTICIPANTE é composta
por representantes de diversos segmentos de trabalhadores da Caixa, que reúne as forças capazes de
restituir o poder de voz e voto de todos os participantes dentro da Funcef.
Para nós, o lugar de representação do participante é indissociável da defesa de uma Caixa 100% pública, e de conquistas hoje ameaçadas.
Para a Chapa do Participante ambos são direitos
inegociáveis. Só assim é possível tornar a gestão da
Funcef verdadeiramente sustentável para todos os
participantes.
A Chapa do Participante trabalhará para manter
e ampliar os direitos de todos os beneficiários, como
historicamente tem feito.
A Chapa do Participante é apoiada por um Movimento plural de pessoas e entidades dedicadas à
luta pelo interesse dos trabalhadores.
PLANTONISTAS DE HOJE
Manhã: ETINGER
Tarde: AMAURY
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