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REFORMA TRIBUTÁRIA AO INVÉS DE REFORMA DA PREVIDÊNCIA!
Alegando um suposto déficit e o aumento da dívida pública, o governo
pretende implantar uma reforma da Previdência que tornará o direito à aposentadoria muito mais difícil, rebaixará os
valores das pensões – penalizando principalmente os mais pobres e as mulheres
– e abrirá a possibilidade de o sistema
Previdenciário ser alterado por leis ordinárias, o que facilitará mais mudanças
prejudiciais à população no futuro.

Mas o que a gestão atual não prioriza é o
debate em torno da reforma tributária, que
poderia resolver o rombo das contas públicas
e transferir mais recursos para a Previdência.
O sistema de impostos brasileiro é extremamente injusto e cobra mais tributos dos
mais pobres e dos trabalhadores, enquanto
as pessoas com rendas e patrimônios mais
elevadas pagam taxas proporcionalmente
mais baixas, ou são isentas de tributação.
Confira:

FUTEVÔLEI É NO CLUBE DOS
BANCÁRIOS

Será realizado no dia 23/03, o Primeiro Torneio
de Futevôlei do Clube dos Bancários.
Procure o Sindicato e inscreva a sua dupla!

AJUDEM O ALBERGUE
BEZERRA DE MENEZES
Vamos arrecadar alimentos não perecíveis ou
qualquer outro tipo de donativos até o dia 29 de
março. Vocês podem entregar sua doação na sede
do Sindicato, ou a qualquer diretor que compareça
a sua agência.
Ajudar aos mais necessitados é um ato de amor e
humanidade.

PROJETO EXIGE IGUALDADE SALARIAL
ENTRE GÊNEROS
A fim de assegurar salários iguais para homens e
mulheres, o Senado aprovou projeto de lei que endurece a cobrança sobre os empregadores que não
pagam salários iguais para homens e mulheres na
mesma função e na mesma atividade.
De acordo com a matéria, de autoria do senador
Fernando Bezerra (MDB-PE), cada caso será apurado em ação judicial e, se constatada a ilegalidade, a
empresa será punida com a aplicação de multa. O
valor deve corresponder ao dobro da diferença salarial verificada mês a mês.
A diferença salarial média entre homens e mulheres chega a ser 23% nas micro e pequenas empresas. Nas médias e grandes, pula para 44,5%. Os
dados são da Pnad Contínua (Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílio), do IBGE. (SBBA)
PLANTONISTAS DE HOJE
Manhã: LIVIA
Fonte: SPBancários

Tarde: PAULINHO
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VERSO CULTURAL
HUMOR

Charge do niniu

Joãozinho botou uma placa na porta de casa dizendo CUIDADO COM O CÃO.
Aí a mãe dele viu e disse:
- Meu filho, por que você está colocando esta placa, se o nosso
cachorro é tão pequenininho??
Joãozinho responde:
- ô mãe, é por isso mesmo: pra ninguém pisar nele.

ANIVERSARIANTES
CLASSIFICADOS

Aniversariante

Banco

Agência

Data

BB

Minas

15.03

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

Marcos Vinicius C. da Silva

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

Paulo Sales Duarte

CEF

Itamaraju

15.03

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

Jaqueline Jones Alves

CEF

Itabuna

17.03

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

Renata Maria Santos Ribeiro

CEF

Itabuna

17.03

Alex Lisboa Novais

Bradesco

Itabuna

18.03

Dirson Santos Souza Júnior

Bradesco

Itabuna

18.03

Marcus vinicius C. dos Santos

CEF

Itabuna

18.03

José Valentim dos Santos

CEF

Jequié

19.03

Bradesco

Itabuna

20.03

- 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

José Santos Costa

200m², na rua 3, nº15, no loteamento Monte Líbano, bairro São Roque. Con-

Antonio Carlos Santos Júnior

CEF

Itabuna

20.03

tato: 99184-0884.

Diego Franco da Costa

CEF

Itabuna

20.03

- 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.
- 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,

AGENDA DO CLUBE
DOMINGO (17)
- 7h: Baba dos Bancários
Plantonista: Liamara

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.

QUARTA-FEIRA (20)
- 20h: Baba dos Bancários
Plantonista:Valter

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

