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Atenção: Diga não a Precarização!
Bancários de Juazeiro presentes na 19ª Conferência Interestadual dos bancários da
Bahia e Sergipeimpactos da abertura de capital da Caixa

Bancários de Juazeiro com delegação de 14 diretores
participaram entre os dias 15 e 16 de julho, em Aracaju, da
19ª Conferência Interestadual dos Bancários da Bahia e
Sergipe. Com o tema ‘A defesa de um projeto nacional de
desenvolvimento para o Brasil’, a solenidade de abertura
aconteceu no dia 15, no Mercure – Delmar Hotel, localizado
na Avenida Santos Dumont 1500, na Orla da Atalaia.
Conjuntura, reformas trabalhista e previdenciária, impactos
da terceirização, reestruturação das instituições financeiras
foram temas discutidos na Conferência. Além disso, as
reivindicações dos bancários dos dois estados para a
Campanha Nacional dos Bancários 2017.
Presente no evento, o Presidente do Sindicato dos Bancários
de Juazeiro, Maribaldes da Purificação avaliou a
conferência. “A Conferência Interestadual é um passo
extremamente importante na construção das nossas ideias
em debater as reformas trabalhistas além de discutirmos a
Campanha Salarial. É importante unir todas as forças,
independentemente de siglas, para discutir um novo projeto
para
o Brasil.
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só com partidos, mas principalmente com o povo”, disse.

Os bancários de Sergipe, grandes anfitriões, acolheram os
bancários com mais 66 delegados. No total, os 264
delegados se dividiram entre 187 homens e 77 mulheres,
aumentando, mais uma vez, a participação feminina na
Conferência.

Delegados
Agora, os bancários da Bahia e Sergipe se preparam para a
Conferência Nacional dos Bancários, que ocorre entre os
dias 28 a 30 de julho, em São Paulo. Serão 29 delegados e 3
observadores entre os sindicatos de Sergipe, Vitória da
Conquista, Feira de Santana, Itabuna, Ilhéus, Jequié,
Jacobina, Juazeiro, Extremo Sul e Bahia, que terá 10 vagas.
A luta continua.
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Seeb Ceará
Em abril, as novas regras do rotativo
Os bancos fazem o que querem com as tarifas bancárias no Brasil. Segundo o
Procon-SP, a diferença entre as empresas para a cobrança de pagamento de
contas utilizando a função crédito do cartão chega a 444,44%. A diferença entre
o menor valor, do Banco do Brasil, e o maior valor, Santander, é gritante.
Enquanto os públicos cobram R$ 4,50 (BB) e R$ 7,50 (Caixa), empresas privadas
como o banco espanhol extorquem os trabalhadores em valores como R$ 24,50.
Um completo absurdo.
A pesquisa do Procon mostra ainda aumento em diversas taxas entre 2016 e
2017. Em todos os quatro pacotes padronizados pelo Banco Central houve
aumento médio, com ápice de alta de 9,13% entre um ano e outro (R$ 16,99 em
2016 contra R$ 18,54 em 2017) no pacote II.
É bom lembrar aos consumidores que existem serviços gratuitos antes de se
comprometerem com os pacotes absurdos oferecidos pelo sistema financeiro.
Entrar em dívidas com o setor privado é cair em armadilha. Se ligue.

Abertas as inscrições para o 6º
Encontro da Juventude Bancária da
Bahia e Sergipe

Presidente do Sindicado dos Bancários de Juazeiro
participará da 19ª Conferência Nacional dos Bancários em
São Paulo
O Presidente do Sindicado dos Bancários de Juazeiro, Maribaldes da
Purificação, participará da 19ª Conferência Nacional dos Bancários, que
acontece no próximo fim de semana (28ª 30/07), em São Paulo.
O momento é de fortalecer a unidade na luta em defesa dos direitos dos
trabalhadores, tirados pela agenda neoliberal do Temer. Os bancários da
Bahia e Sergipe estarão representados por 29 delegados e três observadores.
Do Sindicato dos Bancários da Bahia, 10 dirigentes sindicais participam dos
debates e levam o tema da garantia do emprego em todos os bancos na
bagagem.

Grávida
demitida
onfira a programação:
no BB,
Dia 28 de julho: sexta-feira
A partir das 15h – Check- in no hotel
sem mo15h às 19h – Credenciamento de delegados e delegadas
17h às 18h – Painel Expositivo: Defesa dos Bancos Públicos
tivação,
20h às 22h – Abertura Solene
Com o tema “Desafios do novo mundo do trabalho”,o 6º Encontro da Dia 29 de julho: sábado
será reinJuventude Bancária da Bahia e Sergipe já estão com as inscrições 08h30 às 18h – Credenciamento
abertas, o evento acontece nos dias 5 e 6 de agosto, no Águas Claras 18h às 19h - Prazo para substituição de delegados por suplentes
tegrada
Beach Resort, no município de Saubara, no Recôncavo Baiano. Os 09h às 9h30 – Votação do Regimento Interno
C

bancários de Juazeiro devem fazer a inscrição pelo telefone 3611. 3312. 09h30 às 11h30 – Análise de conjuntura nacional e internacional
11h30 às 13h30 – Defesa do Emprego frente às novas tecnologias
Participam do evento, bancários de até 35 anos das bases. Além dos 13h30 às 14h30 – Almoço
bancários de Juazeiro irão participar bancários de: Jequié, Irecê, 14h30 às 17h – Reforma Trabalhista
Camaçari, Feira de Santana, Vitória da Conquista, Jacobina, Barreiras, 17h às 18h30 – Reforma Previdenciária
Ilhéus, Itabuna e do Extremo Sul da Bahia. Os interessados devem entrar 18h30 às 20h – Reunião de Correntes Políticas
em contato com o sindicato dos bancários de Juazeiro, que informará 20h às 21h30 – Jantar
22h às 02h – Confraternização
sobre as condições de deslocamento até Saubara.
O presidente do Sindicato dos Bancários de Juazeiro, Maribaldes da
Purificação destacou que o evento é importante para integrar os jovens
e debater as dificuldade e melhorias da categoria. “Temos apenas 10
vagas disponíveis para Juazeiro, é de suma importância que nossos
jovens bancários participem do encontro e discutam diretrizes do
momento atual que o país está vivendo, sobre os direitos trabalhistas a
reforma, a terceirização. O Evento é um momento de interação entre
esses jovens e de debates com novas visões”, disse Maribaldes.
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Dia 30 de julho – domingo
10h às 13h – Plano de Lutas
12h – Início do check-out do hotel
13h às 14h – Almoço

Acesse: www.bancariosjuazeiro.com.br

