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MANIFESTAÇÃO EM HOMENAGEM AO 1º DE MAIO

A luta de qualquer categoria passa,
primeiro, pela defesa e ampliação dos direitos dos trabalhadores como um todo.
Por isso, o lema do Dia Internacional do
Trabalhador deste ano foi “1º de Maio da
Resistência”, tema escolhido pelas centrais
sindicais que demonstra a união de toda a
classe trabalhadora mediante aos constantes ataques aos direitos dos trabalhadores
e trabalhadoras do país.
Em Itabuna, foi realizado um ato na
Praça Adami, centro da cidade, com o intuito de fazer uma homenagem ao dia internacional do trabalhador e denunciar os
ataques constantes sofridos pela categoria.
Nunca antes na história deste país a
classe trabalhadora brasileira viveu um 1º
de maio tão triste. O último levantamento
da Pnad, pesquisa nacional do IBGE, divulgada na semana passada, mostrou que
o Brasil perdeu 1,5 milhão de postos de

trabalho em apenas um trimestre, e 1,3
milhão de brasileiros ficaram desempregados no mesmo período.
Some-se à tragédia do desemprego,
a prisão do ex-presidente Lula, maior
liderança da classe trabalhadora, que
ganhou protagonismo nacional por sua
atuação no movimento sindical e se tornou o primeiro operário a conquistar
a presidência da República - e a deixou
com 87% de aprovação popular. O ex-presidente está preso há 24 dias, vítima
de uma feroz perseguição política.
Neste cenário dramático, brasileiros e
brasileiras em todo o país saíram às ruas
com uma missão: transformar a data em
um marco histórico de resistência e luta
da classe trabalhadora em defesa do emprego, dos direitos, da democracia e da
liberdade de Lula.
*Da redação com Portal CTB

A CHAPA 2 - PREVI PARA OS ASSOCIADOS, VENCE ELEIÇÃO
A Chapa 2 - Previ para os associados,
venceu com folga a eleição para escolha
dos representantes dos participantes nos
conselhos deliberativo, fiscal, consultivo
do plano de benefícios 1 e consultivo do
Plano de benefícios Previ futuro e na diretoria executiva.
A Chapa, que teve o apoio do Sindicato, obteve 38.154 votos, 32,31% do
total.
Em segundo lugar ficou a Chapa
1 - Mais União, que teve 33.222 votos,
28,12%. A terceira posição é ocupada

pela Chapa 4 - Autonomia e Inovação,
que registrou 18.668 votos (15,81%).
O pleito, que contou com 118.102
votos, elegeu a nova diretoria de Planejamento pela Previ para os associados, Paula Goto, funcionária do BB há 19 anos.
Agradecemos a todos os colegas
a confiança hipotecada na Chapa 02
apoiada pelo Sindicato. Temos a certeza que os representantes eleitos saberão
honrar cada voto que recebeu com trabalho e dedicação.
Sempre valerá lutar!!

ENTIDADES SE MOBILIZAM EM DEFESA
DO SAÚDE CAIXA Fonte: SBBA

Um campanha nacional será lançada para conter
os ataques da Caixa e do governo ao plano de assistência. No dia 8 de maio, entidades representativas se
reúnem, em Brasília, para discutir o tema.
Não é de hoje que o banco tenta enfraquecer o
Saúde Caixa. A instituição financeira quer, de todas
as formas, convencer os empregados de que o modelo
de custeio do plano é insustentável. Pura mentira. O
próprio banco já divulgou números que mostram que
a assistência não só se sustenta como registra superávitis.
A ofensiva não para. Vale lembrar que as determinações da CGPAR (Comissão Interministerial de
Governança Corporativa e de Administração de Participações Societárias da União) reduzem a participação das empresas no custeio dos planos e restringem
o número de dependentes.
O novo Estatudo da Caixa também impôs um limite para os gastos com o plano. O índice ficou em
6,5% da soma do valor da folha de pagamento e dos
proventos pagos pela Funcef aos aposentados.
FICÇÃO - Consciente de não dispor de um candidato competitivo e na certeza de que uma ruptura
com o calendário eleitoral poderá provocar fortes
reações internacionais e agravar as contradições internas, o golpismo está na chamada sinuca de bico.
No desespero, começa a usar a mídia associada para
soltar balões de ensaio sobre uma possível negociação
com as forças progressistas. Em troca da liberdade,
Lula abriria mão da candidatura. Isso não existe.
PLANTONISTAS DE HOJE
Manhã: UILTON
Tarde: EVERILDO
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