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PUBLICAÇÃO DO SINDICATO DOS BANCÁRIOS DE JUAZEIRO E REGIÃO

ANIMAÇÃO MARCA O FORRÓ
DOS BANCÁRIOS DE JUAZEIRO
O clube dos Maçons em Juazeiro
ﬁcou pequeno na noite do dia 03 de junho,
para caber tanta alegria e diversão em
mais uma edição do Forró dos Bancários.
O lugar ﬁcou lotado por bancários, seus
familiares e amigos que compareceram
em peso para abrilhantar ainda mais a
festa.
Este ano, o evento contou com a
participação do Presidente do Sindicato
dos Bancários da Bahia Augusto
Vasconcelos e do Vereador Agnaldo
Meira. A animação da festa ﬁcou por
conta de duas atrações musicais que
garantiram o arrasta pé durante toda a
festa. A banda Trio Granah abriu a noite e
em seguida veio o cantor JC que diversiﬁcou a animação musical dos bancários.

“Agradeço o convite e parabenizo
toda a diretoria do Sindicato dos
Bancários de Juazeiro. A festa está linda e
bastante animada. Este ano sem dúvida
nenhuma será um dos mais difíceis para a
nossa categoria, os bancos estão
endurecendo e já disseram que querem
terceirizar grande parte das atividades
bancárias e nós não vamos aceitar. Por
isso que a gente tem que forrozear, se
divertir e ter consciência de fortalecer o
Sindicato dos Bancários de Juazeiro”,
frisou.
Ainda sim, Vasconcelos alertou a
categoria com relação à campanha
salarial 2018. “A categoria tem que está
comprometida e unida neste momento. A
gente corre muito risco nesta convenção
coletiva com esta nova reforma trabalhista que veio prejudicar nós trabalhadores e

MOBILIZAÇÃO EM DEFESA
DOS BANCOS PÚBLICOS

por conta disso temos que estar unidos
para que a nossa convenção possa ser
aprovada”, destacou.
O bancário Adenilton Matos, trabalha
no banco Santander foi com a esposa
curtir o Forró dos Bancários e reencontrar
os colegas de trabalho. “Eu sou bancário
e sou um participante ativo dessa festa.
Fico feliz de fazer parte de um Sindicato
que, em suas atividades, integra toda a
categoria com mais uma edição de um
evento que já é tradicional.”, disse.
Para o presidente do Sindicato
Maribaldes da Silva, o evento superou a
expectativa de público, reforçando o bom
momento vivido pelo Sindicato, com
muito respeito na categoria e na sociedade. “Para nós da diretoria, é uma imensa
satisfação ver amigos, colegas de
trabalho e familiares confraternizando ao
som do forró. Mesmo com tantas adversidades, ataques à classe trabalhadora e
aos sindicatos, mantemos o compromisso de organizar a festa mais tradicional
dos bancários da região. Que o Forró dos
Bancários 2018 tenha renovado as

energias dos companheiros, aﬁnal é
sempre bom contar com a união da
categoria, seja nos momentos de mobilização e nos momentos de lazer”.

Por ﬁm, Maribaldes pediu o apoio
dos bancários em ajudar o Presidente do
Sindicato dos Bancários da Bahia em se
eleger nas eleições de outubro. “Augusto
sairá como candidato a Deputado nesta
eleição e nós bancários temos o comprometimento de eleger o bancário que
sempre vem lutando por nossa categoria,
portanto, conto com a ajuda de todos”,
concluiu.

NÃO À PRIVATIZAÇÃO!
NÃO À TERCEIRIZAÇÃO!
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Copa do Mundo altera horário das agências
Imagem Ilustrativa

Não tem jeito. O futebol
contagia os brasileiros que estão
em contagem regressiva para a
Copa do Mundo da Rússia. E
mesmo do outro lado do mundo,
vai alterar o funcionamento do
comércio e serviços. As agências
bancárias, por exemplo, vão
funcionar em horário especial nos
dias de jogos da seleção brasileira.
Os dias em que a partida
acontecer às 9h, horário do
segundo jogo do Brasil na competição, dia 22 de junho, as unidades
das capitais e do interior abrem
das 13h às 17h.
Já os jogos marcados para
11h o funcionamento será das
8h30 às 10h30 e das 14h às 16h.
Na primeira fase da competição,
não há partida da seleção nesse
horário. Quando acontecer às
15h, caso do terceiro jogo na fase
de grupos, dia 27 de junho, as
agências abrem às 9h e fecham
às 13h.

O comunicado foi feito pela
Febraban (Federação Brasileira
dos Bancos), depois de deliberação do Banco Central. Segundo
circular do BC, contudo, as
agências devem aﬁxar nas
dependências aviso sobre o
horário de atendimento nos dias
dos jogos, com antecedência
mínima de dois dias úteis.

SEEB Juazeiro participará da Conferência
Nacional dos Bancários este ﬁnal de semana
O Sindicato dos Bancários de
Juazeiro e Região participará entre
sexta e domingo (08/06 e 10/06),
em São Paulo, da Conferência
Nacional dos Bancários. Os
bancários estarão com as reivindicações da campanha salarial bem
deﬁnidas. A prioridade é a manutenção dos direitos conquistados.
Nos três dias, bancários de
todo o país discutem ações para
enfrentar a difícil conjuntura nacional e as negociações com a
Fenaban (Federação Nacional dos
Bancos) e o governo.
A nova legislação trabalhista é
muito ruim para os brasileiros, pois
coloca em risco direitos importantes. Portanto, traçar boas estratégiJORNAL DA
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as será fundamental.
O processo de negociação
com os bancos deve ser duro e a
categoria deve se manter unida. A
entrega da pauta de reivindicações
também já foi deﬁnida. Será no dia
13 de junho, em São Paulo.
Maribaldes Silva
Presidente

EDITAL ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA
===============================
O Sindicato dos Empregados em
Estabelecimentos Bancários de Juazeiro e Região,
inscrito no CNPJ/MF sob o nº10.669.404/0001-26,
Registro sindical nº 947008.000078/2009-64 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 dia
12.06.2018, às 18:00h, em primeira convocação, e
às18:30 h, em segunda convocação, no endereço
situado à Rua Sete de Setembro nº 71, para
discussão e deliberação acerca da seguinte ordem
do dia:
1. Autorizar à diretoria para realizar negociações coletivas, celebrar Convenção Coletiva de
Trabalho, Convenções/Acordos Coletivos Aditivos,
bem como Convenção/Acordos de PLR 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, deﬁnida na 20ª Conferência
Nacional dos Bancários;
3. Deliberar sobre desconto a ser feito nos
salários dos empregados em razão da contratação
a ser realizada;
4. Outros assuntos de interesse da categoria
proﬁssional
Juazeiro 04 de Junho de 2018.
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