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PUBLICAÇÃO DO SINDICATO DOS BANCÁRIOS DE JUAZEIRO E REGIÃO

PRESIDENTE DO SEEB MARCA PRESENÇA NO 
14º DEBATE DOS PRESIDENTES EM SALVADOR

   O Presidente do 
Sindicato dos Bancários de 
Juazeiro, Maribaldes da 
Purificação, participou no dia 
23 de novembro, na sede da 
Federação, em Salvador, do 
14º Congresso da Federação 
dos Bancários da Bahia e 
Sergipe.

No encontro, ficou defini-
do os últimos detalhes do 
Congresso, que será realiza-
do nos dias 9 e 10 de dezem-
bro, no Hotel Portobello, na 
capital baiana. Ainda assim, 
os presidentes discutiram 
também a conjuntura política 
e econômica do país e 
atualizaram as informações 
sobre a atuação dos sindica-
tos em defesa do emprego e 

dos direitos dos bancários, 
em especial, nos bancos 
públicos, que sofrem com os 
ataques do governo Temer.

O debate continuou no 
dia 24 de novembro, com a 
reunião do Conselho de 
Representantes, que definira 
a Comissão que vai organizar 
a eleição da nova diretoria da 
Feebbase para o próximo 
triênio.

Os bancos que atuam 
no Brasil fecharam 17.801 
postos de trabalho entre 
janeiro e outubro de 2017, 
segundo dados do Cadastro 
Geral de Empregados e 
Desempregados do Minis-
tério do Trabalho (Caged). 
Foram 637 vagas a menos na 
Bahia e 112 em Sergipe 
neste período.

Os “Bancos múltiplos 
com carteira comercial”, cate-
goria que engloba bancos 
como, Itaú Unibanco, Bra-
desco, Santander e Banco do 
Brasil, foi responsável pelo 
fechamento de 10.682 postos 
no  per íodo  anal isado. 
Nesses, já podem estar 
incluídos postos fechados em 
decorrência do PDVE do 
Banco Bradesco, porém, os 

seus impactos podem se 
estender até o final do ano, 
tendo em vista o prazo dado 
de até 180 para a efetivação 
dos desligamentos.

Sob forte ataque do 
governo Temer, a  Caixa foi 
responsável pelo fechamento 
de 6.827 postos, sendo 3.039 
em março e 2.302 em agosto, 
os dois piores saldos apre-
sentados. Meses, estes, 
seguintes às divulgações dos 
PDV's, também, abertos pela 
instituição em 2017. O mês 
de setembro apresentou o 
primeiro saldo positivo na 
Caixa, desde março de 2015 
(56 postos abertos), voltando 
a ser negativo em outubro (-
38).

O  fechamento  dos 
postos bancários concentrou-

se na faixa etária entre 50 a 
64 anos, com 14.643 dispen-
sas. Esse dado é indicativo 
do resultado dos PDV's 
anunciados, por se destina-
rem a bancários aposentados 
ou em vias de se aposentar. 
Os saldos positivos concen-
tram-se na faixa etária entre 
18 e 25 anos (6.422 postos), 
sendo que o saldo positivo se 
es tende  apenas  pa ra 
bancários com até 29 anos 
de idade.

As 10.195 mulheres 
admitidas nos bancos entre 
janeiro e outubro de 2017 
receberam, em média, R$ 
3.468,53. Esse valor corres-
ponde a 71,1% da remunera-
ção média auferida pelos 
10.369 homens contratados 
n o  m e s m o  p e r í o d o . 

Constata-se a diferença de 
remuneração entre homens e 
mulheres  também nos 
desligamentos. As 19.817 
mulheres desligadas dos 
bancos recebiam, em média, 
R$ 6.547,45, o que represen-
tou 77,3% da remuneração 
média dos 18.548 homens 
desligados dos bancos no 
período.

 Os resultados confir-
mam a falta de compromisso 
dos bancos com o Brasil e 
seus funcionário, uma vez 
que têm mantido lucros 
bilionários apesar da crise  
financeira apresentada em 
outros setores da economia.

 
Com informações da Contraf. 
https://www.bancariosjuazeiro.org.br/

single-post/2017/11/27/Bancos-já-cortaram-
17801-empregos-em-2017

Bancos já cortaram 17.801 empregos em 2017
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O evento 
aconteceu na

sede da 
Federação dos

Bancários,
em Salvador.

https://www.bancariosjuazeiro.org.br/single-post/2017/11/27/Bancos-j�-cortaram-17801-empregos-em-2017
https://www.bancariosjuazeiro.org.br/single-post/2017/11/27/Bancos-j�-cortaram-17801-empregos-em-2017
https://www.bancariosjuazeiro.org.br/single-post/2017/11/27/Bancos-j�-cortaram-17801-empregos-em-2017


INFORMATIVO DO SINDICATO DOS BANCÁRIOS DE JUAZEIRO E REGIÃOPÁG 02

EXPEDIENTE: 
JORNAL DA

Maribaldes Silva
Presidente

Daniela Duarte e Thalita Bezerra
Jornalistas

Mário Pires
Diagramação

Gráfica SEEB
Impressão

Nova rodada da pesquisa 
CUT-Vox Populi, realizada entre 
os dias 27 e 31 de outubro, revela 
que  85%  dos  b ras i l e i r os 
d iscordam da  re forma da 
Previdência do governo Temer e 
71% acham que não conseguirão 
se aposentar se a mudança das 
regras for aprovada.

No Sudeste, onde estão os 
maiores colégios eleitorais do 
País – São Paulo, Minas Gerais e 
Rio de Janeiro – foram registra-
dos os maiores percentuais de 
rejeição à reforma e apoiada por 
parlamentares do PSDB, DEM, 
PP, PSD, PRB e PP. Nesta 
região, 91% dos entrevistados 
são contra e 78% acham que se a 
reforma for aprovada, nunca se 
aposentarão.

O  N o r d e s t e  v e m  e m 
segundo lugar, com 85% da 
população contrária à reforma – 
74% acham que não vão se 
aposentar se a reforma for 
aprovada. Em seguida, vem o 

Centro-Oeste/Norte, onde 82% 
são contra e 69% temem não se 
aposentar. E por último, vem o 
Sul, com 70% contra a reforma e 
49% que acham que não vão se 
aposentar.

Para  Vagner  F re i tas , 
presidente da CUT, Temer não 
escuta o clamor do povo. "Ouve 
apenas os empresários, como o 
Nizan Guanaes que o aconse-
lhou a aproveitar a rejeição para 
fazer as reformas Trabalhista e 
Previdenciária, mesmo que seja 
contra o povo".  A reforma 
trabalhista já foi sancionada e 
está em vigor desde o último dia 
11. Já a reforma da previdência 
e m p a c o u  n o  C o n g r e s s o 
Nacional.

"Até agora, o medo das 
urnas vem falando mais alto", 
analisa Vagner. Para o presidente 
da CUT, ao contrário de Temer, 
deputados e senadores temem a 
resposta que o povo vai dar nas 
eleições do ano que vem a quem 

aprovar a reforma da Previdência 
que penaliza principalmente 
os/as trabalhadores/as com 
vínculos mais  precários e 
desconsidera a realidade do 
mercado de trabalho brasileiro.

"Os brasileiros já entende-
ram que milhões perderão o 
direito de se aposentar se for 
aprovado  o  desmonte  da 
Previdência e já sabem o que têm 
de fazer em 2018", avalia.

A rejeição à mudança das 
reg ras  da  aposen tado r i a 
aumenta à medida em que a 
proposta se torna mais conhecida 
e, além de todas as regiões do 
país, atinge todas as classes 
sociais, gêneros e faixas etárias. 
Mais uma notícia péssima para 
os parlamentares.

Segundo a pesquisa CUT-
Vox, são contra a reforma 89% 
dos entrevistados que ganham 
mais de 2 até 5 salários mínimos. 
Entre os que ganham até 2 SM e 
mais de 5 SM, o percentual de 

rejeição foi o mesmo: 82%.
En t re  as  mu lhe res  a 

rejeição é de 86% contra 84% 
entre os homens. Já por faixa 
etária, 87% dos adultos, 84% dos 
jovens e 80% dos maduros 
discordam da reforma proposta 
por Temer. Os altos percentuais 
de discordância se repetem 
quanto a escolaridade: 88% dos 
que completaram o ensino 
médio; 86% ensino superior; e 
82% ensino fundamental.

A nova rodada da pesquisa 
CUT-VOX foi realizada em 118 
municípios. Foram entrevistados 
2.000 brasileiros com mais de 16 
anos de idade, residentes em 
áreas urbanas e rurais, de todos 
os estados e do Distrito Federal, 
em capitais, regiões metropolita-
nas e no interior, em todos os 
segmentos sociais e econômi-
cos. A margem de erro é de 2,2%, 
estimada em um intervalo de 
confiança de 95%.

85% dos brasileiros são contra a reforma da previdência

Para organizar a mobili-
zação contra a proposta de 
Reforma da Previdência do 
Governo Temer, as centrais 
sindicais se reuniram no dia 
24 de novembro, pela manhã, 
na sede da Força Sindical, em 
São Paulo. No encontro, foi 
definida a realização da greve 
nacional no dia 5 de dezem-
bro contra a nova proposta de 
desmonte da Previdência 
Social. Estiveram presentes 
os representantes da CTB, 

CUT, Nova Central, Força 
Sindical, CSB, UGT, Intersin-
dical, CSP-Conlutas e CGTB.

 “Precisamos de uma 
resposta contundente contra 
essa emenda cosmética que 
Temer apresentou e que 
sepulta nossa Previdência 
Social. Sem pudor, o governo 
ilude, através de uma campa-
nha publicitária sórdida e que 
mente descaradamente para 
o nosso povo”, avaliou o presi-
dente da CTB, Adilson Araújo.

As centrais convocam 
todas as entidades sindicais e 
movimentos sociais a realiza-
rem ampla mobilização nas 
bases – assembleias, atos, 
debates e outras atividades – 
como processo de  organiza-
ção da greve Nacional. Além 
disso, reforçam a pressão jun-
to aos parlamentares em 
Brasília, já que o clima no 
Congresso é de constrangi-
mento dos deputados e sena-
dores para votar a proposta às 

vésperas de um ano eleitoral.
Os representantes das 

centrais avaliaram a comple-
xidade da luta tanto contra a 
Reforma Trabalhista como 
c o n t r a  a  R e f o r m a  d a 
Previdência. Entre as estraté-
gias que devem ser utilizadas, 
o movimento sindical deve 
investir pesado em uma 
campanha de conscientiza-
ção social nacional a partir 
das redes sociais.

Com informações da CTB
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