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CONFERÊNCIA DEFINE OS RUMOS DA CAMPANHA

‘PACOTE DO VENENO’ NÃO É
VOTADO. VITÓRIA!

ocasião, são eleitos os delegados que vão
para congressos nacionais.
A Conferência também será um espaço para fortalecer o debate sobre temas relevantes para manter as conquistas
dos empregados. Dente eles, defesa da
Convenção Coletiva de Trabalho, mesa
única de negociações e defesa dos bancos públicos, manutenção das homologações nos sindicatos e a luta contra a
terceirização.
CONGRESSO DO BNB
Fortaleza (CE) sedia, hoje e amanhã
(18 e 19/05), o 24º Congresso Nacional
dos Funcionários do Banco do Nordeste
do Brasil. Bahia e Sergipe serão representados por 13 delegados, que vão discutir
e aprovar a pauta de reivindicações específicas do banco para a campanha nacional. (SBBA)

Fonte: SBBA

Está tudo pronto para a 20ª Conferência dos Bancários da Bahia e Sergipe, que
acontece neste sábado e domingo, 19 e 20
de maio, em Salvador. O evento reúne trabalhadores dos dois estados para definir a
pauta de reivindicações para a Campanha
Nacional da categoria.
A nossa delegação sai hoje (18), impreterivelmente às 20h, do fundo da FTC (Av.
Amélia Amado). Por isso, os delegados eleitos, devem chegar com 20 minutos de antecedência para cumprir a programação de
viagem.
As atividades do primeiro dia começam
às 8h, com o credenciamento dos participantes. A partir das 10h, o reitor da Universidade Federal da Bahia, João Salles, e o
presidente do Sindicato dos Bancários da
Bahia, Augusto Vasconcelos, abrem os debates sobre Os desafios políticos e econômicos
na contemporaneidade.
A palestra sobre realidade nacional da
categoria bancária é às 14h e será comandada pela supervisora técnica do Dieese Bahia,
Ana Georgina Dias. Os encontros que
constroem a pauta específica da Caixa, BB
e dos bancos privados começam às 15h. Na

Vitória para os brasileiros que são contra a utilização de agrotóxicos em alimentos e na água consumidos. Os deputados da bancada ruralista da Comissão
Especial na Câmara Federal foram vencidos e o ‘Pacote do Veneno’ não passou. É que, após três horas
de intensos debates, os 27 projetos que visam facilitar
ainda mais o registro, venda e utilização dos produtos
não foram votados.
Apesar de tentar manipular informações através
de uma nota técnica da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), o grupo que defende
as substâncias na agricultura não obteve êxito, nesta
quarta-feira (16/05), porque o texto também aponta
problemas relacionados a regras para os registros. O
problema é que o pacote ainda pode ser votado no
próximo dia 29.
O presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia
(MDB-RJ), se comprometeu, depois de receber deputados, especialistas e ativistas contrários ao ‘Pacote
Veneno’, em criar comissão especial para analisar o
SÃO QUASE 28 MILHÕES QUERENDO TRABALHO
PL 6.670/2016. O texto estabelece a Pnara (Política
E 4,6 MILHÕES DESISTIRAM
Nacional de Redução de Agrotóxicos). A publicação
do que tirou do poder a presidenta eleita no Diário Oficial é esperada para os próximos dias.
Dilma Rousseff, a população subutilizada cresceu 73%, ou 11,7 milhões de pessoas.
Ao todo, são 27,7 milhões de pessoas com força de trabalho subutilizada.
A taxa de subutilização da força de Desse total, 13,7 milhões estão desemtrabalho, que inclui desempregados, pes- pregados, o que corresponde a 13,1%.
soas que gostariam e precisam trabalhar Se comparado com 2014, o número de
A diretoria de esporte planeja para o próximo dia
mais e aqueles que desistiram de procu- desempregados cresceu 94,2%, o que sigrar emprego, bateu recorde histórico no nifica que há 6,6 milhões de pessoas a 26/05 mais um Torneio dos Bancários em nosso Clube.
primeiro trimestre de 2018, chegando a mais procurando emprego no país desde Por isso, chamem seus colegas e organizem suas equipes.
24,7% – é mais alta taxa da série iniciada o golpe por meio do qual Michel Temer Haverá premiações, som ao vivo e muita disputa!
(MDB-SP) assumiu o governo.
em 2012.
PLANTONISTAS DE HOJE
Os dados foram divulgados ontem
Se comparado com o primeiro triManhã: ETINGER
mestre de 2014, antes do golpe de Esta- pelo IBGE. (SP Bancários)
Tarde: PAULINHO
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VERSO CULTURAL
CONFIRA!

HUMOR
O professor de ciências do terceiro ano faz perguntas a
um veterano da sala.
- Quantos anos vive o macaco?
- Uns 14 anos aproximadamente.
- O bicho preguiça?
- Uns 30 anos.
-E a cascavel?
- 78 anos, 6 meses e 2 dias.
O professor admirado:
- Como você é esperto, como você soube disso?
- Eu tenho uma sogra em casa...

ANIVERSARIANTES
Aniversariante

CLASSIFICADOS
- 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.
- 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
- Alugo: Apto. 3/4, banheiro social, sala ampla, copa, cozinha, área de
serviço. End.: Travessa Mariá Ferreira, 170, 1° andar, Centro. Valor: R$
1.000,00. Contato: Carol: (73) 9144-4055.
- Alugo/Vendo: Apartamento no prédio Marcela, situado à Rua Glicério Lima nº 165 - 3º andar, com 3 quartos sendo uma suite, play graund,
e garagem para dois carros. Contato - (71) 99988-4264 - Ednaldo
Botelho.
- Alugo: Apto no Condomínio Residencial Jaçanã, bloco 05, apto 102,
com portaria 24h, garagem, poço artesiano. Valor: R$ 550,00. Contato:
Marcela (73) 99133 9896.
- Vendo: Caminhonete F.1000 (92/93), com motor turbo de fábrica, ar,
vidro elétrico, cor branca. Contato: (73) 98852-2153.
- Alugo: Ap. Jd Vitoria, 3 quartos sendo um suíte, sala, banheiro, cozinha,
área de serv e banheiro de serv., garagem. Contato: Nara (73) 991285758/Marcos (73) 99153-7883

Banco

Agência

Data

Lorena Estrela de Senna

CEF

Itabuna

18.05

Isaac Ferreira Gomes

CEF

Itabuna

18.05

Janice Pereira de A. Dias

BB

Camacan

18.05

Joelma Nascimento dos
Santos

BB

Valença

18.05

Lylian Castro de Oliveira

BB

Itapitanga

18.05

Mayanna Santos Oliveira

Bradesco

Coaraci

19.05

Roberto Celestino Alves
Sales

CEF

Itabuna

19.05

Lucas de Mendonça Silva

BB

Itabuna

20.05

Maurício Brito de Campos

BB

Itabuna

20.05

Alexsandro Alcantara
Spinola

Bradesco

Itabuna

20.05

Valeria Borges dos Santos

Bradesco

Coaraci

21.05

Gilvia Simone A. Oliveira

CEF

Itabuna

22.05

BB

Juazeiro

23.05

Leilante M. de O. Benevides

BNB

Itabuna

23.05

Danielle Lisboa N. Oliveira

CEF

Itabuna

23.05

George Viana Fahning

AGENDA DO CLUBE
DOMINGO (20)
- 7h: Baba dos Bancários
Plantonista: Jorge
QUARTA-FEIRA (23)
- 19h: Baba dos Bancários
Plantonista: Uilton

“Lutam melhor os que têm belos sonhos” - Che Guevara

