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TRABALHADORES REALIZAM ATO EM DEFESA DA
DEMOCRACIA EM ITABUNA

como objetivo entregar o tesouro nacional ao capital e acabar com os direitos
dos trabalhadores. O momento agora é
de resistência e esperamos o apoio da
população para vencermos esta batalha”,
declarou Valter Moraes, diretor da Federação dos Bancários da Bahia e Sergipe.
Os trabalhadores precisam se mobilizar para defender o país. Por isso, é necessário resistência e luta!
Trabalhadores em defesa do Brasil!
Fora Temer! Ditadura Nunca mais!

FUNCEF QUER PARTICIPANTE FORA DA REVISÃO
DO ESTATUTO
A Funcef insiste em ignorar as reivindicações dos participantes e demonstra a intenção de deixá-los de fora da reformulação
do estatuto. Mesmo com a solicitação para
ampliar o prazo em 90 dias para que as entidades representativas analisem a proposta
de revisão do documento, o Conselho Deliberativo da Fundação aprovou a extensão de
apenas 45 dias.
Os empregados reivindicaram, em ofício, ajustes na metodologia de revisão para
que seja assegurada a representatividade dos
participantes, além de dar mais transparência ao processo.
A proposta da Funcef prevê a redução
do espaço dos trabalhadores na gestão e
compromete participação dos aposentados.
Para piorar, as entidades não sabem se as sugestões serão analisadas e debatidas.

A revisão só deve ser concretizada se
ao menos um conselheiro eleito votar a
favor. Esta é uma conquista dos empregados da Caixa, desde 2006, e que foi
levada em consideração no atual estatuto
em vigor.
Seria um retrocesso que as mudanças
estatutárias e de regulamento sejam aprovadas com voto de Minerva, ou voto de
desempate, cuja prerrogativa no Conselho Deliberativo é do presidente.
Fonte: SBBA

Fonte: SP Bancários

A luta pelos direitos do povo, a redução nos preços dos combustíveis, em apoio
aos petroleiros, não a intervenção militar
e por eleições livres e democráticas, foram
as temáticas principais levantadas pelos trabalhadores na última quarta-feira (30), em
manifestação, realizada na Praça Adami,
centro de Itabuna.
Com o cenário da greve dos caminhoneiros, ficou iminente a mobilização dos
trabalhadores em denunciar que as atuais
atrocidades cometidas pelo presidente ilegítimo, Michel Temer, foram anunciadas pelos movimentos sociais durante o golpe jurídico-midiático-parlamentar, que destituiu a
presidenta eleita, Dilma Roussef.
“Nós avisamos que todas as mazelas cometidas pelo atual governo iriam acontecer.
Nós denunciamos o golpe e lutamos contra
as medidas anti-democráticas que só têm

ITAÚ GASTA MILHÕES COM A
CBF, MAS SE RECUSA A PAGAR
APOSENTADOS

Em 2008, o Itaú aceitou pagar 105 milhões de
dólares para patrocinar a CBF durante sete anos. Em
2013, o contrato foi renovado até 2022 sem que os
novos valores tenham sido revelados.
Mas o mesmo banco que gasta uma fortuna com
uma entidade que tem vários de seus dirigentes investigados e condenados por corrupção, e que lucrou
R$ 25 bilhões apenas em 2017, se recusa a pagar uma
ação judicial movida por funcionários aposentados.
Hoje apenas 15 reclamantes continuam vivos.
Quando o processo começou a tramitar na Justiça,
ainda nos anos 90, eram mais de 50 litigantes. Quem
deve receber os valores devidos aos já falecidos são os
parentes – viúvos e viúvas, filhos e até netos.
Esse episódio também evidencia mais uma vez a
mesquinharia dos controladores do Itaú, que recorrem eternamente de um processo judicial envolvendo
pessoas idosas. Com essa demora, muitos deles faleceram antes de receber o que lhes é de direito.

CAMPANHA NACIONAL DOS
BANCÁRIOS 2018

PLANTONISTAS DE HOJE
Manhã: LIVIA
Tarde: CHICÃO
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VERSO CULTURAL
Tá na Rede

HUMOR
Joãozinho chamou o táxi e perguntou:
– Moço, quanto o senhor cobra para me levar
para o aeroporto??
E o taxista respondeu:
– R$ 15,00.
– E as malas?
– As malas eu não cobro nada.
– Então leve as malas que eu vou a pé!

ANIVERSARIANTES
Aniversariante

Banco

Agência

Data

Josivaldo Batista da Silva

BB

Camacan

01.06

Andrea Barros Santana

CEF

Salvador

01.06

Luciano Viana Gomes

Itapé

03.06

BNB

Itabuna

04.06

Arthur Malaquias Andrade

Bradesco

Itabuna

04.06

Antônio Rodrigo Dias
Carvalho

Bradesco

Itabuna

04.06

Graciela Matos Moreira

Bradesco

Camacan

04.06

Catarine Santos Haum

CEF

Salvador

05.06

Priscila André de Oliveira Bradesco

Itororó

06.06

Luiz Fonseca Alves

BB

Uruçuca

06.06

CEF

Itabuna

06.06

Reinan Couto de Souza

- 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.
- Vendo: Apartamento com ¾, sendo uma suíte, duas salas, copa, cozinha,
sala de jantar, banheiro social, duas salas;Terreno com aproximadamente
200m², com escritura individual e garagem para 2 carros. Rua Ramiro
Nunes de Aquino, nº 442-A, bairro Pontalzinho. Contato: 99970-10-30.
- Vendo: Casa com ¾, garagem, duas salas, cozinha, banheiro social, área
na frente. Contato: 99125-6585.
- Vendo: Casa com 4/4, com duas suítes, garagem para 4 carros, piscina,
dependência de empregada, sauna a vapor, com área na frente e fundo
com 200m², na rua 3, nº15, no loteamento Monte Líbano, bairro São
Roque. Contato: 99184-0884.

02.06

BB

Danielle Sousa Silva

CLASSIFICADOS

Bradesco Buerarema

Yara Maria Jovita Soares

AGENDA DO CLUBE
DOMINGO (3)
- 7h: Baba dos Bancários
Plantonista: Valter
QUARTA-FEIRA (6)
- 19h: Baba dos Bancários
Plantonista:Valter

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

