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PROGRAMAÇÃO ESPECIAL PARA O 8 DE MARÇO –
DIA INTERNACIONAL DA MULHER
O Sindicato preparou uma programação especial para celebrar o 8 de Março Dia Internacional da Mulher. A partir das
7h, haverá o tradicional Café com Poesia,
no Pallace Hotel.
“Além de celebrarmos este dia especial,
o café da manhã é um momento importante pois temos a oportunidade de encontrar
nossos colegas bancários e desfrutar de boa
música e excelente companhia. Contamos
com a presença todos (as)”, convidou Jorge
Barbosa, presidente do Sindicato.
A atração musical ficará por conta da
Banda Manzuá, que está preparando um
repertório especial com composições e intérpretes femininas da MPB.

Ajudem os idosos do Albergue Bezerra de MeneLogo após o café, às 10h, haverá manifestação na Praça Adami, com os trabalhadores e tra- zes que está passando por sérios problemas.
balhadoras do município. O alto índice de vioVamos arrecadar alimentos não perecíveis ou
lência contra a mulher, feminicídio e pontos da
qualquer outro tipo de donativos até o dia 29 de
Reforma da Previdência que são extremamente
março.
nocivas às mulheres, serão abordados neste ato.
Vocês podem entregar sua doação na sede do SinAnotem na agenda e participem!
dicato, ou a qualquer diretor que compareça a sua

REFORMA ATINGE ATÉ QUEM JÁ SE APOSENTOU
Os eleitores de Bolsonaro não foram
enganados. Apostaram em um candidato
que nem sequer mostrou o plano de governo ou como trataria a reforma da Previdência. Agora, todos vão pagar por um
erro grave.
O regime de capitalização proposto
pela equipe econômica do governo pode
levar o INSS à falência e atingir, inclusive,
aqueles que já estão aposentados. O órgão
é responsável por 70% das aposentadorias
no Brasil.
A capitalização propõe que cada trabalhador se torne responsável por poupar
para a aposentadoria, o que resulta em

AJUDEM O ALBERGUE BEZERRA
DE MENEZES

agência.
Ajudar aos mais necessitados é um ato de amor e
humanidade.
Participem!

TÁ NA REDE
uma desidratação da Previdência. O trabalhador de hoje paga o benefício do aposentado,
mas se a reforma passar, a Previdência não terá
como se sustentar.
O RGPS (Regime Geral da Previdência) foi
responsável por 93,5% dos benefícios concedidos em 2017. Desse total, 68,4% correspondem
a aposentadorias do INSS. (SBBA)

BANCO DO BRASIL PAGA PLR NO DIA 7 DE MARÇO
O Banco do Brasil paga a segunda parcela da PLR (Participação nos Lucros e Resultados) no dia 7 de março. Pelo acordo,
o beneficio dos funcionários tem de sair
até 10 dias depois que os acionistas recebem.

Mas, resultado de negociação com os sindicatos, o pagamento é feito no mesmo dia. A
tabela com os percentuais que serão liberados
no dia 7 será divulgada nos próximos dias.
Fonte: SBBA

PLANTONISTAS DE HOJE
Manhã: UILTON
Tarde: SÔNIA
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VERSO CULTURAL
HUMOR

Alterações no Baba de quarta-feira!

Todas as crianças haviam saído na fotografia de final de ano
da classe. A professora, que tinha um trato com o fotógrafo,
resolveu persuadir as crianças a comprar uma cópia da foto do
grupo.
- Imaginem que bonito será quando vocês crescerem e olharem a foto lembrando dos bons tempos! E contarem para seus
filhos, “ Ali é a Catarina, é advogada, ou também “Este é José,
18 horas – Baba dos Bancários
20 horas – Baba dos Bancários e convidados

agora médico”.
E a professora escuta o Joãozinho falar baixinho do fundo da

Os horários foram alterados para melhor comodidade
da categoria. Esclarecemos que os bancários e seus dependentes podem jogar nos dois horários. Participem!

sala:
-“ E ali está a professora. Já morreu.”

CLASSIFICADOS
- 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.
- Vendo: Veículo HB20 Sedan - Comfort Plus 1.6, ano 2015, todo original,
ainda na garantia, único dono. Contato (73) 98824-2846 ou 99141-6065. Florisvaldo (Caixa Econômica Federal).
- Vendo: Terreno no Loteamento Parque Verde, nº 3, Qd. K, Rua A, bairro de
Fátima, com 169,00m². Contato: (73) 99123-8130.

ANIVERSARIANTES
Aniversariante

Banco

Agência

Data

Ana Claudia S. Barra

Bradesco

Itabuna

01.03

Josedna Peixoto dos S. Del Pomo

Bradesco

Itabuna

01.03

Zenaira Pierote G. Santana

Bradesco

Itaju

02.03

CEF

Itabuna

02.03

Marcelle Andrezza da S. Gomes

BB

Itabuna

03.03

Roque Antonio A. de Oliveira

CEF

Itabuna

03.03

Lucas Santana Miranda

Bradesco

Itabuna

04.03

Sany Costa Pereira

Bradesco

Ibicaraí

05.03

Vanclei Santana da Silva

CEF

Itabuna

05.03

Ronald José Rodrigues

CEF

Itabuna

07.03

Washington Luiz de Almeida

CEF

Itabuna

07.03

José Ribeiro de A. Neto

AGENDA DO CLUBE
DOMINGO (3)
Devido ao feriado de Carnaval,
não haverá Baba dos Bancários
QUARTA-FEIRA (6)
- 20h: Baba dos Bancários
Plantonista: Chicão

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

