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A QUEM INTERESSA UM PRIVATISTA NO COMANDO DO BB
Fonte: SP Bancários

O futuro ministro da Economia, Paulo
Guedes, escolheu mais um colega da Universidade de Chicago, centro propagador
do neoliberalismo, para integrar o próximo
governo. Segundo veículos de imprensa,
Rubem Novaes foi indicado para presidir o
Banco do Brasil. O nome ainda deverá passar pelo crivo do presidente eleito.
Em um exemplo óbvio da importância
dos bancos públicos e da ação do Estado na
Economia, o Banco do Brasil e o Banco do
Nordeste (BNB) são responsáveis por financiar a agricultura familiar por meio do Pronaf (Programa Nacional de Fortalecimento
da Agricultura Familiar), que responde por
70% da produção de alimento consumido
pelos brasileiros, a juros que variam entre
2,5% e 5,5% ao ano.
Sem essa taxa mais baixa, os agricultores
teriam de tomar empréstimos nos bancos
privados, que cobram até 70% de juros ao
ano, o que, invariavelmente, iria encarecer o
custo dos alimentos.

HOJE TEM CONFRATERNIZAÇÃO
EM COARACI

Mas Novaes parece não reconhecer essa
atuação. Em artigo de 2015, publicado no
jornal Estado de S. Paulo e no site do Instituto Millenium, o economista escreveu que
“poucos se dão conta de que a intervenção
estatal pode estar criando mais problemas
que os que pretende resolver”.
O movimento sindical vai continuar lutando contra os ataques aos bancos públicos
representados pela privatização de ativos, fechamento de agências e planos de demissão.
Mas é preciso que os trabalhadores integrem
essa campanha, participando dos atos e conscientizado amigos, vizinhos e familiares sobre a importância dos bancos públicos.

REFORMA TRABALHISTA: O QUE É RUIM PODE PIORAR
As relações de trabalho estão bem mais precárias no Brasil depois da reforma trabalhista. As
modalidades de trabalho legalizadas pela nova
lei, como o trabalho intermitente e o teletrabalho, tem feito os brasileiros perderem mais direitos. Agora, por exemplo, é possível contratar
sem a garantia do 13º salário, sem férias e FGTS.
E quem pensa que a situação pode melhorar
com o governo que inicia em janeiro, está en- minuiu em 40%.
ganado. O presidente eleito Jair Bolsonaro re- De janeiro a setembro de 2017, o número
afirmou nesta semana que é “difícil ser patrão de reclamações foi de 2.013.241. No mesmo
no Brasil”, garantindo que vai aprofundar a re- período deste ano, os processos caíram conforma trabalhista. Ou seja, vem chumbo grosso sideravelmente, 1.287.208. Isso porque um
por aí.
dos novos pontos da legislação estabelece
Para piorar, a pressão psicológica gerada com multa e pagamento dos honorários advocaas mudanças impede que os trabalhadores bus- tícios à empresa, caso o trabalhador perca
quem reparação na Justiça. Não é a toa que o a ação.
volume de ações trabalhistas em todo o país diFonte: SBBA

Hoje (7), na AABB, em Coaraci, a partir das 21h,
será realizado mais uma edição da Confraternização
dos Bancários 2018.
Esta é a penúltima edição da nossa confraternização este ano. Todos os bancários e bancárias estão
convidados a participarem deste encontro que será
bem animado.
A atração musical da noite será a banda Nova Era
que terá como convidados musicais Aline Kalil e Ninete.

Esperamos todos (as) vocês!
LÍNGUA DE FOGO
MINIMALISMO - Como prometeu na campanha
eleitoral, o futuro governo materializa a opção pelos
ricos. Totalmente. Para a democracia, para a soberania popular, Estado minimalista, o mais anêmico
possível. Ao povo, apenas as migalhas. A função estatal vai se resumir a facilitar o fluxo do capital e
ajudar na maximização dos lucros. A nação refém do
poder econômico. Plutocracia com viés neoliberal.
Bem coerente com o pensamento raso e de submissão que sempre caracterizou a extrema direita nativa.
ESCANCARADO – Mais uma medida anunciada
que reafirma a decisão do futuro governo de desmontar toda e qualquer rede estatal de amparo ao
trabalhador e ao povo. O INSS (Instituto Nacional
de Seguro Social) sai do Ministério de Desenvolvimento Social e vai para Economia. Passa para o comando de Paulo Guedes, aquele que defende vender
tudo e responde processo justamente por fraudes
nos fundos de pensão. Não precisa nem ser um bom
entendedor. Está na cara.
PLANTONISTAS DE HOJE
Manhã: LIVIA
Tarde: PAULINHO
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VERSO CULTURAL
HUMOR

Evento

O Boletim Escolar
O Pai com ar pensativo, segurando o boletim escolar do filho
em uma das mãos, diz para ele:
“É uma pena que não dêem nota de coragem. Você teria nota
10 por trazer isto para casa...”

confraternização em
itabuna
Data: 14.12
Local: AABB
Atrações: Banda Boogie Oogie + Banda
Caput Rock + Dj
Horário: 21:00

CLASSIFICADOS
- Vendo: Apartamento com ¾, sendo uma suíte, duas salas, copa, cozinha, sala

ANIVERSARIANTES

de jantar, banheiro social, duas salas; Terreno com aproximadamente 200m²,

Aniversariante

com escritura individual e garagem para 2 carros. Rua Ramiro Nunes de Aqui-

Thales Carvalho Messias

no, nº 442-A, bairro Pontalzinho. Contato: 99970-1030.

Agência

Data

BNB

Itabuna

08.12

Herivelton da Fonseca Lopes

CEF

Itacaré

08.12

- Vendo: Casa com ¾, garagem, duas salas, cozinha, banheiro social, área na

Erica Souza de Oliveira

Itaú

Itabuna

09.12

frente. Contato: 99125-6585.

Priscila Ariane I. S. Barbosa

BB

Itabuna

10.12

- Vendo: Casa com 4/4, com duas suítes, garagem para 4 carros, piscina, de-

Gileade Souza S. Rocha

CEF

Itabuna

10.12

Cristiana Cardoso Mota

Bradesco

Buerarema

10.12

Geraldo Alipio M. Hage

BB

Itabuna

10.12

Bradesco

Itabuna

11.12

BNB

Itabuna

11.12

BB

Itabuna

12.12

CEF

Itabuna

12.12

pendência 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.

Aldenice silva Cruz
Eliane dos Santos A. Almeida

- Vendo - Apartamento com 3/4 (1 suíte), garagem, elevador. Rua Barão do

Raymundo Tanajura e Silva Neto

Rio Branco, Centro. Contato: Jonas (Bradesco) - (73) 99112-8713.

Esdras Simões Leão

- Vendo - Dois terrenos 14 por 18 (total), na Baixa Fria, no Bairro Nova Itabuna. Tudo legalizado. Contato: (73) 9132-9932/ 9932-5420 (Bira).
- Vendo: Chalé na Praia dos Leçóis (Após a Ilha dos Desejos), com um quarto
(reversível para dois), sala ampla, banheiro, cozinha e área de serviço. Contato:
(73) 98833-8895.
- Alugo: Apto. no Condomínio Jaçanã, Bloco 2, apto 203. Contato: (73)
98896-5616.

Banco

AGENDA DO CLUBE
DOMINGO (9)
7h: Baba dos Bancários
Plantonista: Jorge
QUARTA-FEIRA (12)
- 19h: Baba dos Bancários
Plantonista: Wendel

“Três coisas devem ser feitas por um juiz: ouvir atentamente, considerar sobriamente e decidir imparcialmente.” - Sócrates

