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BANCÁRIA TERÁ CANAL PARA ATENDER
Fonte: Bancários Bahia
VÍTIMA DE VIOLÊNCIA
A categoria bancária obteve uma importante conquista. As mulheres vítimas de violência terão um canal exclusivo de atendimento. A reivindicação
foi do Comando Nacional e a Fenaban
(Federação Nacional dos Bancos) aceitou criar.
Agora, os bancos devem construir uma
proposta e enviar para o Comando Nacional dos Bancários até a semana que
vem, para que seja avaliada. Em caso
de concordância com todos os termos,
será assinado um acordo ainda no mês
de março, com data indicativa para o
dia 11.

3º Censo da Diversidade Bancária que indicam
uma grande desigualdade no setor.

Segundo a Rais (Relação Anual de Informações
Sociais), do Ministério do Trabalho, a diferença da remuneração nos bancos entre homens e
mulheres em 1994 era de 21,1%. Em 2018, mantinha-se o mesmo patamar, tendo aumentado
para 21,7%. Os dados definitivos do Censo da
Diversidade Bancária devem ser apresentados até
Censo da Diversidade
Durante a negociação, a Fenaban tam- o final de março.
Fonte: SBBA
bém apresentou dados preliminares do

FUNCEF DESCONTA 13° SEM
COMUNICAR PARTICIPANTES

Os participantes da Funcef foram surpreendidos com
a chegada do contracheque de fevereiro. É que o desconto da primeira parte da 13ª parcela do equacionamento veio sem aviso prévio.
Não é a primeira vez que a Fundação falta com respeito para com os participantes, não comunicando sobre
a alteração. No ano passado, a Funcef tentou jogar a
responsabilidade da decisão, já tomada, sobre as regras do pagamento da 13ª parcela, sem nem ao menos
avisar sobre a mudança.
Agora, mesmo depois de toda confusão gerada pela
postura arbitrária, o desrespeito continua. (SBBA)

TÁ NA REDE - Por Quinho

GOVERNO CORTA VERBA DE COMBATE À VIOLÊNCIA
Mesmo ciente do quadro crescente de
violência de gênero no Brasil, o governo Bolsonaro não dá a mínima. Dados
da SSP (Secretaria de Segurança Pública) afirmam que os casos de violência
contra a mulher aumentaram 7,6% entre 2018 e 2019. Ao todo, foram 16.549
ocorrências relacionadas à Lei Maria
da Penha (n° 11.340/06) e 15.368 no
ano anterior.
firmar que uma mulher é agredida a cada quatro
Mas, ao invés de promover políticas horas.
públicas e destinar recursos que poderiam ser usados para o combate e pro- No ano passado, por exemplo, a Casa da Mulher
teção das vítimas de violência do país, Brasileira - um dos mais importantes programas
o governo Bolsonaro zerou os repasses criados pela ex-presidente Dilma Rousseff para
previstos na pasta de 2019. Isso mesmo atender as vítimas de agressões físicas e psicológidepois de o Ministério da Saúde con- cas - ficou sem um centavo. (SBBA)

PLANTONISTAS DE HOJE
Manhã: ETINGER
Tarde: AMAURY
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VERSO CULTURAL
HUMOR
Dois malandros entram no ônibus e sentam na parte de trás, um deles
repara que tem um careca sentado duas cadeiras na frente e fala pro outro:
-Aí te dou 50 reais se você der um tapa na cabeça daquele careca!
o cara pensou e concordou, levantou e deu aquele tapão e disse:
-Zé! meu amigo faz quanto tempo que não te vejo...
-Não sou zé coisa nenhuma tá de sacanagem...
-Pô foi mal desculpa é que eu tenho um amigo que é careca que nem você
desculpa...
Chegou lá atrás pegou o dinheiro, e continuou a viagem.
Depois de cinco:
-Aí te dou mais 50 se você der outro tapa na cabeça do careca...
O cara pensou, e aceitou o desafio, chegou na cabeça do careca deu outro
tapão e disse:
-Zé, é você mesmo Zé, para de brincadeira Zé e fala comigo...
-Já te falei que não sou Zé, meu nome é marcos, e se me encostar a mão
de novo vou te meter a porrada...
O careca levantou e foi sentar lá na frente...
O malandro voltou rindo pro lado do colega pegou mais 50. De repente o
novo desafio:
-Aí, te dou mais 500 se você for lá e der outro tapa na careca dele...
O malandro pensou uns 15 minutos e topou.
Chegou lá na frente e “pow” deu uma porrada violenta no careca e disse:
-Zé você não sabe o que aconteceu, dei dois tapas na cabeça de um careca
lá atrás pensando que fosse você.

CLASSIFICADOS
- Vendo: Apartamento, 2 quartos, sala, cozinha , banheiro, varanda ,
primeiro andar , uma vaga garagem descoberta. Condomínio Eco América.
- Alugo: Apartamento, triplex 3 suites, garagem com portão eletronico
Rua Castro Alves - São Caetano. Contato: (73) 98805-3044 Helma/
99849-4020 Lucas.
- Vendo: Casa com 3/4, garagem, duas salas, cozinha, banheiro social,
área na frente. Contato: 99125-6585.
- Vendo - Apartamento com 3/4 (1 suíte), garagem, elevador. Rua Barão do Rio Branco, Centro. Contato: Jonas (Bradesco) - (73) 991128713.
- Vendo - Dois terrenos 14 por 18 (total), na Baixa Fria, no Bairro
Nova Itabuna. Tudo legalizado. Contato: (73) 9132-9932/ 9932-5420
(Bira).
- Vendo: Terreno no Loteamento Parque Verde, nº 3, Qd. K, Rua A,
bairro de Fátima, com 169,00m². Contato: (73) 99123-8130.
- Vendo: Apto: 3/4 (sendo uma suíte), sala, cozinha, vaga para 2 carros.
Rua José Alves dos Reis, Jd.Vitória, à 400 metros do Shopping. Contato:
98869-5626 (Thiago)
- Vendo: Terreno 20x8, loteamento Cleber Gally (Gally), próximo a
Ijreja Congregação Cristã do Brasil, barro Sto. Antônio. (73)988383272 - Alane
- Vendo: Dois terrenos no loteamento Top Park, quadra D3, lote 11 e
12. Contato: (73)98896-5616 - Cid.
- Vendo: Apto no Cond. Jaçanã, bloco 2, apto 203. Contato: (73)988965616 - Cid.

ANIVERSARIANTES
Banco

Agência

Data

Gleicy Evangelista S. Nascimento

CEF

Itabuna

21.02

Edineildes Gonçalves dos Santos

BB

Itabuna

21.02

Lilian Sonia F. L. Galery

CEF

Amazonas

22.02

Rogerio Santana Santos

CEF

Itabuna

22.02

Esmeraldo Breno Fonseca Lima

BB

Camacan

24.02

Kesley Enzo Teixeira

BB

Itabuna

24.02

Edilberto Santana Ferreira

BB

Itabuna

24.02

Helio Carvalho F. dos Santos

Bradesco

Itabuna

25.02

Elcio Rodrigues de S. Junior

CEF

Itabuna

25.02

Ailton Pena Gaspar

BB

Coaraci

25.02

Fagner Lima Silva

Santander

Itabuna

26.02

Fabrine Damião G. dos Santos

CEF

Camacan

27.02

Fernando Barbosa Luz

CEF

Itabuna

28.02

Ney Wagner Alves Rocha

CEF

Itabuna

28.02

Aniversariante
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AGENDA DO CLUBE
DOMINGO (23)
- Baba dos Bancários - Livre

“Árvore plantada com amor ninguém derruba. Quem planta árvores cria raízes. Quem cultiva amizades também.” - Provérbio Chinés

