
O Presidente dos Ban-
cários de Juazeiro Maribal-
des da Purificação se 
reuniu no dia 22 de agosto, 
na sede da Federação dos 
Bancários da Bahia e 
Sergipe, em Salvador, com 
o Conselho de Presidentes 
dos sindicatos filiados para 
planejar as ações dos 
próximos meses.

O Conselho decidiu 
propor ao Comando Nacio-
nal dos Bancários a realiza-
ção de uma campanha 
nacional em torno de quatro 
eixos: defesa dos bancos 
públicos, saúde dos bancá-
rios, defesa do empreso e 
cumprimento da Conven-
ção Coletiva de Trabalho 
(CCT).

O Conselho definiu 
também a realização do 3º 
Encontro das Mulheres no 
dia 14 de setembro e o 7º 
Encontro da Juventude, 
nos dias 5 e 6 de outubro.

 Além do presidente da 
Feebbase, Hermelino Neto, 
participaram do encontro a 
presidenta do Sindicato dos 
Bancários de Feira, Sandra 
Freitas, e de Camaçari, 
Thaíse Mascarenhas; o 
presidente do Sindicato de 
Irecê, Carlos Alberto Bezer-
ra; de Jacobina, Cristener 
Inácio; de Itabuna, Jorge 
Barbosa; o coordenador do 

Sindicato do Extremo Sul 
da Bahia, Carlos Eduardo 
Coimbra; o vice presidente 
do Sindi-cato da Bahia, 
Euclides Fagundes;  o 
diretor do Sin-dicato do 
Oeste da Bahia, Aderbal 
Teixeira Filho, além do vice 
presidente da Federação, 
José Antônio dos Santos; o 
secretário Geral, Emanoel 
Souza, e os diretores 
E d u a r d o  N a v a r r o  e 
Francisco André Vieira.
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Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Juazeiro e 
Região, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 10.669.404/0001-26, Registro sindical 
nº47008.000078/2009-64 por seu presidente abaixo assinado, convoca todos os 
empregados bancários, associados ou não, que prestam serviços no Banco 
Bradesco S/A, na base territorial deste sindicato, para a assembleia extraordinária 
específica que se realizará no dia  03/09/2019, às17:30hr., em primeira convocação, 
e às 18:00 hr., em segunda convocação, no endereço sito. à rua Sete de Setembro 
71- Centro/Juazeiro-Bahia, para discussão e deliberação acerca da seguinte pauta: 
aprovação do Acordo Coletivo de Trabalho sobre Sistema Alternativo de Controle de 
Jornada de Trabalho; Acordo Coletivo de Trabalho referente as áreas de Análise de 
Crédito, de Atendimento e de Suporte do Banco Bradesco Financiamentos; e Acordo 
Coletivo de Trabalho referente ao “Programa de Capacitação Designado CIPA” 
todos com vigência compreendida no período de dois anos contados a partir de 
04/09/2019, a serem celebrados com o Banco Bradesco S/A.

Juazeiro 28 de agosto de 2019.



O Sindicato dos Bancá-
rios de Juazeiro e Região apoia 
a chapa Dignidade Previden-
ciária para a eleição dos 
representantes dos participan-
tes no Conselho Deliberativo e 
Fiscal da Caixa de Previdência 
dos Funcionários do Banco do 
Nordeste do Brasil – Capef. 

Entre as principais pro-
postas da chapa estão a 
redução da taxa extraordinária 
do plano BD para 18%, sem 
comprometer a sustentabilida-
de da Capef; consolidar a 
implantação do plano Família 
CD- contribuição definida para 
abrigar familiares até 2º grau, 
com taxas inferiores às prati-
cadas pelo mercado e defen-
der a aprovação da proposta 
de alteração e regulamentação 
do plano CVI.

O pleito acontece entre os 
dias 2 e 13 de setembro e 
elegerá três membros para o 
Conselho Deliberativo e dois 
para o Conselho Fiscal, além 
de seus respectivos suplentes. 
Poderão votar todos os partici-
pantes que estejam regular-
mente inscritos nos planos de 
benefícios da Capef em 30 de 
junho de 2019. 

A Dignidade Previden-
ciária concorre como chapa 3 
para o Conselho Deliberativo 
(chapa 3) e chapa 1 para o 
Conselho Fiscal. 
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SEEB define apoio à chapa 
Dignidade Previdenciária na Capef

Governo Bolsonaro ataca caráter público do BB
O caráter público do Banco do Brasil 

tem de ser defendido a todo custo. O 
governo anunciou a intenção de vender até 
20,7 milhões de papéis da instituição, o 
que vai resultar o aumento da influência de 
acionistas nas decisões da empresa e, 
consequentemente, enfraquecer seu 
papel social. 

Os bancos dos públicos são de 
extrema importância para o desenvolvi-
mento do país através de oferta de crédito, 
financiamento para a execução de 
políticas públicas em todas as regiões, 
através de programas sociais, obras de 
infraestrutura, saneamento básico e 
esporte. 

Por conta disto, os representantes da 
funcionários enviaram ofício à direção do 
BB expressando preocupação com a 
medida, pois a redução deixa a sociedade 
e os bancários apreensivos. Em 2015, o 
governo federal detinha 57,7% das ações 
do Banco do Brasil e, antes deste anúncio, 
o percentual era de 50,7%.

Mas, no governo Bolsonaro, as 
ameaças às instituições aumentaram, com 
fechamento de postos de trabalho e de 
agências. O Banco do Brasil, por exemplo, 
é responsável por 60% do crédito agrícola, 
financia a agricultura familiar através do 
P r o n a f  ( P r o g r a m a  N a c i o n a l  d e 
Fortalecimento da Agricultura Familiar), o 
equivalente 70% dos alimentos que são 
consumidos pela população brasileira. 
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