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1º DE MAIO – DIA DE LUTA E RESISTÊNCIA
Nada a comemorar. Esse foi o discurso de ordem dos trabalhadores nos atos em celebração
ao 1º de Maio – Dia Internacional dos Trabalhadores. Em tempos de ameaças de retiradas
de direitos, principalmente com a Reforma da
Previdência que dificulta o acesso aos benefícios e pensões, os trabalhadores foram às ruas
protestar e alertar a população sobre o descaso
do atual governo.
“Hoje, infelizmente, não é um dia de celebração, mas de resistência. Mais uma vez, estamos a beira de perdermos direitos, de sermos
impedidos, após uma vida dura de luta e muito
trabalho, de nos aposentar. Esta é a prova de-

sumana e cruel de uma proposta que vai
aumentar a fome e o desespero da maioria
da população. Não podemos concordar
com essa proposta, por isso, estamos aqui,
alertando a todos sobre a crueldade deste
governo despreparado e que não tem compromisso com a classe trabalhadora”, declarou Jorge Barbosa, presidente do Sindicato.
Em Itabuna, a manifestação ocorreu de
forma unificada entre a Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras (CTB), Central
Única dos Trabalhadores (CUT) e União
Nacional dos Estudantes (UNE).

AMANHA TEM MANIFESTAÇÃO NO BB
Em decorrência do fechamento da agência do Banco do Brasil que ficava no Centro
Administrativo Firmino Alves, bairro São
Caetano, e a transferência da agência para o
prédio que fica na Praça Olinto Leone, por
determinação do prefeito da cidade, houve a
demissão de trabalhadores terceirizados.

Foram três vigilantes, uma telefonista e
uma de serviços gerais (16 anos de trabalho).
Por isso, haverá manifestação em frente ao
banco, amanhã (3), a partir das 10h, em repúdio a tais demissões.
Participem!

NOVA DIRETORIA DO SINDICATO DOS VIGILANTES TOMA POSSE
O Sindicato esteve presente na posse da
nova diretora do Sindicato dos Vigilantes,
para o triênio 2019/2021, na pessoa de
Paulo Eduardo, vice-presidente do Sindicato, que reforçou a aliança e o compromisso entre as categorias na luta e ampliação de direitos da classe trabalhadora!
#TodosUnidos #UniãoClassista
#TrabalhadoresNaLuta

FUNCIONÁRIOS REPUDIAM O VALE
DO SANTANDER

Logo no primeiro dia de uso do novo vale alimentação e refeição do Santander, o Ben Vale, os funcionários do banco sentiram dificuldade de uso, pois não
acharam lugares cadastrados no novo sistema. A questão já tinha sido debatida, mas a empresa manteve a
implantação do sistema.
Na última reunião do COE com o Santander, no
dia 25, foi pautado o assunto. Os funcionários, inclusive chamaram atenção para possíveis problemas
e solicitaram o adiamento da implantação do novo
cartão, para que novos postos fossem incluídos.
Mas, a direção do banco informou que tinha cadastrado 123 mil pontos de atendimentos e até o fim do
ano seriam 300 mil. Alegou ainda que, por questões
contratuais, não poderia prorrogar, mantendo a data
de início do Ben Vale.
Entretanto, em Itabuna, os bancários têm tido dificuldades para utilizar o cartão, as grandes redes de
mercados da cidade ainda não estão aceitando o novo
sistema.
O Movimento Sindical entrou em contato com o
banco, questionando os problemas e solicitando listas de postos que aceitam o Ben Vale, mas ainda não
obteve resposta.
A Comissão de Organização dos Empregados
(COE), está em constante contato com o Santander,
exigindo melhora no atendimento do serviço. Enquanto isso, os funcionários ficam desassistidos, inviabilizados de utilizar o benefício.
*Com informações do SBBA
PLANTONISTAS DE HOJE
Manhã: ETINGER
Tarde: AMAURY
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