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PRESIDENTE E PREFEITO
Maribaldes se reúne com Paulo Bonﬁm
para apresentar calendário de eventos

Dia 11 de fevereiro, o
presidente do Sindicato dos
Bancários de Juazeiro,
Maribaldes da Puriﬁcação junto
com Waldenir Britto, representante da FEEB Bahia e Sergipe,
o vereador Agnaldo Meira e
representantes da Central dos
Trabalhadores do Brasil (CTB),
se reuniram com o prefeito
Paulo Bomﬁm em seu gabinete
no paço municipal para apresentar o calendário de eventos,
além de outras ações sindicais.
Na oportunidade, o presidente do sindicato Maribaldes
da Puriﬁcação destacou a
importância da reunião para
que o titular do município
entenda a importância do
feriado oﬁcial referente a São
João. “Foi um momento importante na discussão do feriado
oﬁcial do dia 24 de junho, pois
Juazeiro não está como feriado
oﬁcial no dia 24 de junho,

pedimos ao prefeito para
conceder essa data como
feriado, além de ser uma data
comemorativa é uma questão
de segurança, porque os
bancos funcionam, as lojas e o
risco de assalto é grande nesse
período. Então pedimos na
pauta essa atenção especial a
essa data”, explicou
Maribaldes.
O vereador Agnaldo Meira
também ressaltou a importância
do feriado oﬁcial desta data e
abordou as ações que todos
sindicatos e CTB tem realizado
na região. “O poder municipal é
de extrema importância para
esse alinhamento. Pudemos na
ocasião apresentar o trabalho
que temos feito para garantir os
direitos dos nossos trabalhadores e trabalhadoras. Não
aceitamos nenhum direito a
menos e vamos lutar por todos
eles”, pontuou o vereador.

O Bradesco põe em risco
a vida dos empregados
Um bancário e uma bancária, funcionários do
Bradesco, lotados nas agências de Candeias e
Itapuã, que estavam aposentados por invalidez
tiveram a aposentadoria suspensa pelo INSS e
foram obrigados a retornarem ao trabalho sem a
mínima condição para tanto.
A situação é delicada. A bancária, da unidade
de Candeiras, por exemplo, apresenta lesões
visíveis que chegam a comprometer a locomoção.
O bancário teve de se apresentar nesta segundafeira (04/02) e teve uma crise nervosa na agência
Itapuã e precisou ser socorrido pela Samu. O
banco não fez nada para ajudá-lo.
O diretor de Saúde do Sindicato, Célio
Pereira, considera uma “irresponsabilidade” a
avaliação médica do banco, que determinou a
volta ao trabalho de dois funcionários com várias
patologias. A entidade já agendou uma reunião
com a Diretoria Regional do Bradesco para terçafeira da próxima semana, a ﬁm de debater a
questão.
Além de Célio Pereira, a diretora de Saúde
da Federação da Bahia e Sergipe, Andreia
Sabino, e o diretor do SBBA, Elder Perez, estiveram nas agências e estão acompanhando o caso.
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Fatiar o Banco do Brasil é a pior das decisões
No debate sobre a venda de subsidiárias das
empresas estatais, ﬁcou evidente um descompasso na cúpula do Banco do Brasil. A ideia de fatiar o
BB, do secretário-geral de privatizações, Salim
Mattar, é divergente da do presidente da instituição, Rubem Novaes, mais cauteloso em relação
ao assunto, pois não quer abrir mão de algumas
subsidiárias consideradas "joias da coroa" do
banco.
Salim Mattar tem sido enfático na intenção de
vender as subsidiárias e deixar as empresas
estatais "magrinhas". Desmonte que tem como
maior prejudicado o povo.
As notícias que circulam pelos bastidores são
de que o capital privado quer meter as garras em
empresas como o BBDTVM, braço de gestão de
recursos, a BB Seguridade e as subsidiárias de
cartões e investimentos do banco. Justamente as
subsidiárias que garantem a competitividade da
instituição perante os concorrentes privados,
Bradesco e Itaú.

Pesquisa revela perﬁl do trabalho escravo no país
Após 130 anos da abolição, ainda é possível
encontrar situações análogas à escravidão no Brasil e
negros e pardos representam 86% desses trabalhadores. De acordo com a Detrae (Divisão de
Fiscalização para Erradicação do Trabalho Escravo),
entre os trabalhadores resgatados em 2018 por
grupos móveis de ﬁscalização, 45% dos maiores de
18 anos nunca tiveram emprego formal, 57% tiveram
nenhuma ou no máximo uma admissão e 72% até três
contratações.
Há uma relação direta entre trabalho análogo à
escravidão, informalidade e desemprego. Segundo a
pesquisa, 64% dos trabalhadores foram demitidos por
iniciativa do empregador, o que representa uma
entrada de mão de obra em um sistema de exploração
abaixo dignidade humana.
Sobre a informalidade, em 92% dos casos foram
constatadas trabalhadores inseridos nesta situação,
que é um componente inicial de exploração de
trabalho análogo à escravidão.
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De acordo com o Caged (Cadastro Geral de
Empregados e Desempregados) 87% dos trabalhadores eram homens e 13%, mulheres. Quanta à
escolaridade, 22% tinham até o quinto ano do ensino
fundamental e 18% o fundamental completo, enquanto 11% eram analfabetos.
Após a extinção do Ministério do Trabalho, a área
de inspeção está sob responsabilidade do Ministério
da Economia, que informou que no ano passado
1.113 trabalhadores foram resgatados. Desde 1995,
quando foram criados os grupos móveis de ﬁscalização, cerca de 53 mil pessoas foram resgatadas do
trabalho análogo ao de escravo.
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