EDIÇÃO DIÁRIA - ANO XXVI - 6300 - SEXTA-FEIRA, 15 DE FEVEREIRO DE 2019

VICE-GOVERNADOR PROMETE EMPENHO PARA
MANUTENÇÃO DO BB GRAPIÚNA
A luta pela manutenção da agência Grapiúna do Banco do Brasil, em
Itabuna, ganhou mais um aliado importante. Ontem, 14 de fevereiro, o
vice-governador e secretário de Desenvolvimento Econômico da Bahia, João
Leão, recebeu representantes da sociedade local e da Federação dos Bancários da Bahia e Sergipe para discutir a
questão.
Os participantes solicitaram que
Leão interceda junto ao prefeito de
Itabuna, Fernando Gomes (DEM),
para que ele volte atrás na decisão de
expulsar a agência do BB do prédio da
prefeitura, onde funciona desde 1998.
A unidade tem 14 funcionários, 12.500
contas ativas e atende a população de
São Caetano, um dos bairros mais populosos da cidade. O contrato do aluguel do espaço tem vigência até janeiro
de 2021, mas o prefeito simplesmente
decidiu pedir o prédio de volta.
“Estamos aqui em mais uma tentativa de intermediação junto ao prefeito
municipal de Itabuna, para garantir a
permanência de um importante instrumento de desenvolvimento econômico,
que é uma agência bancária, ainda mais
sendo de um banco como o Banco do
Brasil, em uma região muito importante da cidade. Uma área de confluência
dos principais bairros de Itabuna e de
localização estratégica”, afirmou o vice-

-presidente do Sindicato dos Bancários de Itabuna, Paulo Eduardo Silva.
O vereador Jairo Araújo (PCdoB) também
falou da importância da agência. “Estamos em
um esforço imenso, reunindo Câmara de Vereadores, igrejas, segmentos patronais, Associação
Comercial e toda a sociedade para tentar sensibilizar o prefeito, para que o banco fique para
cumprir ao menos os dois anos que restam de
contrato. Com isso haveria tempo hábil para o
banco instalar uma nova agência. Se o prefeito
não se sensibilizar, o prejuízo para a sociedade e
para os trabalhadores será muito grande. Mesmo
que haja uma construção em dois anos, o prejuízo será imenso com a interrupção dos serviços à
população”, concluiu.
Na reunião, o presidente da Federação dos
Bancários da Bahia e Sergipe, Hermelino Neto,
solicitou o auxílio do governador para a manutenção não apenas do BB Grapiúna, mas das
agências bancárias nas cidades do interior do
estado, onde são essenciais para o comércio e a
economia local.
O vice-governador João Leão se mostrou preocupado e atento à situação e prometeu se empenhar para a manutenção BB na prefeitura de
Itabuna e também das agências de bancos públicos e privados nas cidades do interior.
Participaram também da audiência o diretor
Jurídico do Sindicato da Bahia, Fábio Lêdo; o
representante do PCdoB Wenceslau Júnior e o
gerente de Administração do Banco do Brasil
Romeu Teles Júnior. (Feeb Ba/Se)

TST FERE DIREITO LEGÍTIMO DO
TRABALHADOR DE FAZER GREVE

O brasileiro está perdendo tudo. Até o direito legítimo de se manifestar. O pior é que a determinação vem do Judiciário. O TST (Tribunal Superior do
Trabalho) decidiu que as greves contra privatização
das estatais são abusivas.
Os trabalhadores que pararem contra a venda
das empresas podem ter os salários descontados ou
outras consequências. Na prática, a sentença quer
impedir que bancários, petroleiros e outros trabalhadores lutem contra a privatização das empresas,
facilitando o caminho para o governo vender tudo.
A decisão tenta intimidar os funcionários mesmo
antes de qualquer resistência. Para completar, o ministro Ives Gandra Martins, responsável pelo voto
vencedor, disse que “o Estado é que vai decidir se vai
privatizar ou não”, desconsiderando o direito de o
cidadão lutar em defesa do emprego.
A greve é um direito assegurado pela Constituição
federal de 1988. (SBBA)
DESVIO - O anúncio feito com estardalhaço na mídia, de que Bolsonaro está indignado e vai demitir o
ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Gustavo
Bebianno, por causa do escândalo dos candidatos
laranjas do PSL, passa longe de uma conduta ética
rigorosa do presidente. Na real, o objetivo é tirar o
Bolsogate de foco. Esfriar o caso Queiroz. (SBBA)
PLANTONISTAS DE HOJE
Manhã: AMAURY
Tarde: LIVIA
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VERSO CULTURAL
HUMOR

Adquira já e caia na folia!
Mendigos de Gravata na
Lavagem do Beco do Fuxico

O professor de Matemática levanta uma folha de papel em uma
das mãos e pergunta para Joãozinho:

Sábado, 23 de fevereiro, a partir das 15h, em frente ao Sindicato
dos Bancários.

- Se eu dividir essa folha de papel em quatro pedaços, Joãozi-

Atrações: Ilé Axé Odara e Banda Nova Era

- Quatro quartos, professor!

Camisas a venda no Sindicato – Edição Ltda

- E se eu dividir em oito pedaços?

Participem dessa alegria!

nho, com o que eu fico?

- Oito oitavos, professor!
- E se eu dividir em cem pedaços?
- Papel picado, professor!

ANIVERSARIANTES
Aniversariante

- 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: 99970-1030.
- 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.
- Vendo - Apartamento com 3/4 (1 suíte), garagem, elevador. Rua Barão do
Rio Branco, Centro. Contato: Jonas (Bradesco) - (73) 99112-8713.
- 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.
- Vendo: Palio Attractive (2013/2014), branco, 1.4 - completo, 26.500 Km.
Valor: R$ 28.500,00. Todo original. - Único dono. Contato: 98847-28-91/
99124-9203.
- Vendo: Apto, 4º andar, Cond, Jorge Amado, em frente ao Colégio Ciomf, com
3/4 (um suíte e closet), todos com varanda coberta. Banheiro social, área de
serviço, cozinha e duas salas. Contato: (73) 98844-0387/ 98123-8469.
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Itabuna

21.02
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AGENDA DO CLUBE
DOMINGO (17)
7h: Baba dos Bancários
Plantonista:Valter
QUARTA-FEIRA (20)
- 19h: Baba dos Bancários
Plantonista: Lívia

“Onde reina o amor, o impossível pode ser alcançado.” - Provérbio Indiano

