
a manhã da quinta-feira (15/02), o 

NPresidente dos Bancários de Juazeiro, 
Maribaldes da Purificação participou de 

programa de rádio local e destacou que os bancos 
de Juazeiro vão mudar seu horário tradicional de 
funcionamento e continuar atendendo o público em 
horário de verão, das 10h às 15h, a partir da próxi-
ma segunda-feira, 18 de fevereiro.

A decisão foi tomada durante uma reunião 
entre gerentes dos bancos de Juazeiro e Sindicato 
dos Bancários do município na Agência Banco do 
Brasil, mais conhecida como Agência São 
Francisco. 

Durante a entrevista, o presidente do Sindicato 
dos Bancários de Juazeiro, Maribaldes da 
Purificação destacou os pontos que foram decisi-
vos nessa medida. “Esse novo horário é melhor 
para a segurança do cliente e para o trabalhador. O 
cliente da zona rural ganha porque, abrindo as 
agências às 11h, eles tinham uma dificuldade no 
horário em resolver suas pendências”, disse.

Dessa forma, mesmo com o término do horário 
de verão, as agências vão abrir às 10h e permane-
cerão abertas até às 15h, horário de fechamento.
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CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

Presidente do SEEB de Juazeiro participa de programa de rádio
e fala do novo horário de funcionamentos dos bancos no município.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA 
GERAL EXTRAORDINÁRIA

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL – EXERCÍCIO 2018

O SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS 
BANCÁRIOS DE JUAZEIRO E REGIÃO), entidade sindical inscrita no CNPJ 
sob o n. 10.669.404/0001-26, com sede na Rua Sete de Setembro 71- 
Centro, CEP: 48.903.670, considerando que a Lei 13.467/2017 prevê o 
desconto da Contribuição Sindical através de autorização prévia e expressa 
dos que participarem de uma determinada categoria profissional, 
CONVOCA todos os membros da categoria Bancária, na base territorial de 
Juazeiro, Casa Nova, Sobradinho, Senhor do Bonfim, Pilão Arcado, Curaçá, 
Sento Sé, Jaguarari e Remanso para a realização de Assembleia Geral 
Extraordinária, a ser realizada no dia 22/02/2018, no endereço – Rua Sete de 
Setembro 71 – Centro Juazeiro, às18h,  em primeira convocação, com a 
presença de 1/3 dos associados presentes e às 18:30h em segunda 
convocação, com qualquer número de presentes, para deliberação acerca 
da seguinte Ordem do Dia: autorização coletiva prévia para o desconto da 
contribuição sindical, independentemente de associação ou sindicalização, 
conforme prevê o artigo 578, 579, 582 e 592 da CLT, e o  artigo 8º da 
Constituição Federal, bem como o artigo 1º da Convenção 98 da OIT. A 
decisão da AGE por ser soberana passará a ter validade para todos os 
membros das categorias representadas pelo Sindicato dos Empregados em 
Estabelecimentos Bancários de Juazeiro e Região, portanto não haverá 
distinção entre associados e não associados, nos termos do Artigo 513, 
alínea “e” da CLT. 

Juazeiro/BA, 15 de fevereiro de 2018.

FORTALECENDO A CATEGORIA
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NEM AÍ PARA O BRASILEIRO
Michel Temer se aposentou 

aos 55 anos pelo governo do 
Estado de São Paulo e em 2018 
completa 22 anos de aposenta-
doria, que lhe rende, mensal-
mente, R$ 30 mil. Mesmo assim, 
tem o desplante de afirmar que, 
caso não haja a reforma da 
Previdência, nem ele conseguirá 
receber o benefício. Pior ainda, 
insiste em um rombo que só 
existe nas contas do governo e 
da mídia.

Em público, o presidente, 
que garante não temer a impo-
pularidade de 97%, discursa 
sem medo de ser desmascara-
do. E não pode ser diferente, 

afinal só vai a ambientes com 
públicos que apoiam a reforma 
da Previdência.

Alega que as despesas 
públicas, em algum momento, 
vão tirar o dinheiro do aposenta-
do. Mas, não explica porque 
gastou dezenas de bilhões de 
reais para comprar votos e se 
salvar de duas denúncias da 
PGR (Procuradoria Geral da 
República).

Temer mente e não está nem 
aí para o povo. Só tem compro-
misso mesmo é com o mercado, 
com o grande capital, com o 
rentismo. Danem-se o Brasil e os 
brasileiros.

Os sindicatos são o principal 
instrumento de luta e organiza-
ção dos trabalhadores contra a 
exploração do grande capital. 
Fundamentais para garantir con-
quistas e assegurar o cumpri-
mento da legislação por parte 
das empresas. 

A Constituição de 1988 re-
conheceu as entidades enquanto 
representantes dos trabalhado-
res. Em 2007, com a regulamen-
tação das centrais sindicais, 
muitas das ações passaram a ser 
conjuntas em benefício da classe 
trabalhadora. 

Muito além das questões 
econômicas, como os salários, 
os sindicatos negociam e fecham 
acordos coletivos em busca de 
melhorias nas condições de 

trabalho. Férias, 13º salário, 
licença-maternidade de seis 
meses são só alguns dos exem-
plos dos direitos assegurados.

Só um sindicato forte e 
organizado é capaz de garantir 
vitórias à categoria. Por isso, a 
importância da contribuição 
sindical que, além de ajudar a 
manter a entidade e ampliar a 
estrutura, contribui para o fortale-
cimento da base. 

Portanto, a defesa da conti-
nuidade dos sindicatos enquanto 
ferramenta de luta é uma tarefa 
de cada trabalhador. "Defender e 
fortalecer o movimento sindical é 
condição para o equilíbrio na luta 
entre o capital e o trabalho", 
afirma o presidente nacional da 
CTB, Adilson Araújo.

O fim do país 
em 2018 é 
imprevisível

A sorte está lançada. A falência da 
nova república e a aposta na interdição 
da candidatura de Lula permeiam as 
incertezas de um ano que teve a chegada 
tão esperada, mas que agora se instau-
ram muitas dúvidas. 

A dita recuperação econômica ainda 
não é sentida pela sociedade. A taxa de 
desemprego segue alta, 12,6% e vai 
continuar subindo, devido aos efeitos da 
reforma trabalhista, que libera empregos 
informais e o trabalho intermitente. A lei 
vai continuar gerando postos cada vez 
mais precários e salários menores, 
impedindo a ampliação da massa 
salarial.

A economia encontra vários obstá-
culos para sair da recessão, ao contrário 
do que é discursado por Michel Temer. 
Os dados revisados do ano apontam que 
o PIB cresceu 1,3% no primeiro trimestre, 
0,7% no segundo e 0,1% no terceiro. No 
acumulado dos últimos quatro trimestres, 
o número ainda é negativo (menos 
0,2%). Os números indicam um cresci-
mento próximo a zero neste ano. A 
política de austeridade é a mesma que 
assombra 2018.

Fonte: Bancários Bahia
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