
SINDICATO DOS BANCÁRIOS DE JUAZEIRO PARTICIPA DA 22ª
CONFERÊNCIA  DOS BANCÁRIOS DA BAHIA E SERGIPE

O Sindicato dos Bancários de Juazeiro e Região participou no último  (04), da 22ª
Conferência dos Bancários da Bahia e Sergipe. Este ano, a conferência foi totalmente
virtual e transmitida pelo canal do Youtube (/FEEBBASE ) e na página do Facebook da
Federação (https://www.facebook.com/feebbase/).   O evento contou com a participação de
689 bancários e bancárias ( 433 homens e 256 mulheres), que se inscreveram para
participar dos debates sobre conjuntura e cenário econômico, relações de trabalho
durante a pandemia, campanha nacional 2020, saúde e condições de trabalho. Os inscritos
participaram ainda da construção da pauta de reivindicações, da eleição da delegação
para a Conferência Nacional, além dos encontros específicos dos funcionários do Banco
do Brasil,  Caixa, BNB, Banese e rede privada.
Durante a conferência, os bancários da Bahia e Sergipe aprovaram as reivindicações para
a campanha salarial 2020 e elegeram a delegação que participará da 22ª Conferência
Nacional, que acontecerá nos dias 17 e 18 de julho.
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APÓS SEIS PESSOAS DO BANCO NORDESTE TESTAREM
POSITIVO PARA COVID-19, SINDICATO DOS BANCÁRIOS DE
JUAZEIRO PEDE O FECHAMENTO DA AGÊNCIA COM URGÊNCIA

O Sindicato dos Bancários de Juazeiro comunica
que seis pessoas ao todo estão infectadas com o
coronavírus na agência do Banco do Nordeste  que
continua atendendo normalmente à população de
Juazeiro.( 2 semana passada e 4 hoje testaram
positivo).“Cobramos do banco a responsabilidade
para conter o avanço do coronavírus dentro da
agência.

Pedimos o fechamento da agência nesse
momento para o bem da saúde de todos, caso o
  BNB não tenha condições de substituir os
funcionarios que trabalham dentro da unidade,
por outros, logicamente, depois de realizado a
devida higienização da unidade, que deve ser
feito imediatamente ”, disse o Presidente do
Sindicato dos Bancários de Juazeiro,
Maribaldes da Purificação.

 Estamos preocupados com a saúde dos
clientes e demais funcionários. O banco do
Nordeste está   agindo de forma irresponsável
arriscando a vida dos servidores e   da
população. É inaceitável que o atendimento ao
público continue normalmente.

Convenção Coletiva sobre Participação dos Empregados
nos Lucros e/ou Resultados dos Bancos, Convenção
Coletiva de Trabalho sobre Relações Sindicais e Acordos
Coletivos de Trabalho aditivos à CCT e, frustradas as
negociações, defender-se e/ou instaurar dissídio coletivo
de trabalho, bem como delegar poderes para tanto; 2.
Deliberar sobre aprovação da minuta de pré-acordo de
negociação e minuta da Pauta de Reivindicações da
categoria bancária, data-base 1º de setembro, definidas na
22ª Conferência Nacional dos Bancários que inclui desconto
a ser feito nos salários dos empregados em razão da
contratação a ser realizada (contribuição negocial);

Juazeiro 14 de julho de 2020.
Presidente
MARIBALDES DA PURIFICAÇÃO SILVA

PARABÉNS, 

JUAZEIRO!

PELOS SEUS 142 ANOS!

Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários
de Juazeiro e Região, inscrito no CNPJ/MF sob o nº
10.669.404/0001-26, Registro sindical nº
47008.000078/2009-64 por seu presidente abaixo assinado,
convoca todos os empregados em estabelecimentos
bancários dos bancos públicos e privados, sócios e não
sócios, da base territorial deste sindicato, para a assembleia
geral extraordinária que se realizará de forma
remota/virtual durante o período das 18:00 horas do dia 20
de julho até às 22:00 do dia 21 de julho de 2020, na forma
disposta no site: www.bancariosjuazeiro.org.br onde estarão
disponíveis todas as informações necessárias para a
deliberação acerca da seguinte pauta: 1. Autorizar a diretoria
do Sindicato a negociar e celebrar Convenção Coletiva de
Trabalho, 

EDITAL ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Sindicato dos Bancários de Juazeiro informa que a
superintendência do Banco do Nordeste autorizou

funcionários trabalharem Home Office


