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J O R N A L 

PUBLICAÇÃO DO SINDICATO DOS BANCÁRIOS DE JUAZEIRO E REGIÃO

MOBILIZAÇÃO EM DEFESA
DOS BANCOS PÚBLICOS

NÃO À PRIVATIZAÇÃO!
NÃO À TERCEIRIZAÇÃO!

O
 Presidente 
do Sindicato 
dos Bancá-

rios de Juazeiro, Maribal-
des  da  Pur ificação, 
participou no dia 23 de 
abril de uma reunião com 
a Secretaria da Seguran-
ça Pública (SSP-BA) e o 
Sindicato dos Bancários. 
O encontro foi realizado 
no Centro de Operações 
e Inteligência, localizado 
no Centro Administrativo 
da Bahia e contou com a 
presença do Secretário 
da SSP-BA Maurício 
Barbosa.

Na pauta foram dis-
cutidas as propostas de 
como tornar obrigatórios 
investimentos em dispo-

s i t i vos  para  ca ixas 
eletrônicos, instalação de 
sistema de câmeras 
dentro e fora das agênci-
as, além de padronizar a 
segurança patrimonial 24 
horas  em todas  as 
agências da Bahia, que 
serão colocadas em um 
Projeto  de Lei  (PL) 
Estadual.

Apesar de reconhe-
cem as reduções, nos 
últimos dois anos, nos 
roubos a banco na Bahia, 
os sindicalistas destaca-
ram que, ainda assim, 
em alguns locais, os ban-
cários se sentem insegu-
ros e que um trabalho em 
conjunto com os bancos 
pode melhorar  esta 

situação.
“Estamos buscando 

investimentos para com-
bater os ataques, que 
afetam toda a sociedade. 
Precisamos de mais 
seguranças e para isso é 
preciso um investimento 
nesta área", destacou 
Maribaldes.

Maurício Barbosa 
lembrou que é preciso, 
antes de qualquer coisa, 

de um parecer da Procu-
radoria Geral do Estado 
sobre a constitucionali-
dade do PL. “Todos os 
tópicos conversados são 
plei tos ant igos e já 
expostos para os ban-
cos. A criação de uma 
leg is lação  estadual 
voltada para esta área 
seria fundamental para o 
trabalho da polícia”, 
enfatizou o secretário.

REUNIÃO COM A SECRETARIA DA 
SEGURANÇA PÚBLICA DE SALVADOR

Presidente do Sindicato dos Bancários 
de Juazeiro participa de reunião com a 
Secretaria da Segurança Pública de Salvador
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ÚLTIMOS DETALHES PARA A 
20ª CONFERÊNCIA DOS BANCÁRIOS

O Presidente dos Bancá-
rios de Juazeiro, Maribaldes da 
Purificação, esteve reunido no 
dia 20 de abril, no Fórum dos 
Presidentes dos Sindicatos. Na 
oportunidade foi definido os 
últimos detalhes para a realiza-
ção da 20ª Conferência dos 
Bancários da Bahia e Sergipe, 
que acontece nos dias 19 e 20 
de maio, no hotel Portobello, 
em Salvador.

A expectativa é mobilizar 
grande número de trabalhado-
res para participar da Confe-
rência, que tem uma importân-
cia ainda maior este ano, 
devido à séria de ataques aos 
direitos trabalhistas que estão 
em curso no país. Para partici-
par, os bancários devem procu-
rar o sindicato de sua base e se 
inscrever até o dia 15 de maio.

Os presidentes debateram 
também os impactos da refor-
ma trabalhista na Campanha 
Nacional 2018, uma vez que a 
nova lei atinge 43 cláusulas da 
Convenção  Co le t i va  de 
Trabalho dos bancários, corres-
pondendo a 61% dos direitos 
regulamentados no documen-
to.

Conjuntura,  emprego, 
salários, defesa da democracia 
e dos bancos públicos também 
estiveram na pauta do encon-
tro, que contou com a presença 
do presidente do Sindicato da 
Bahia, Augusto Vasconcelos, 
de Sergipe, Ivânia Pereira; de 
Irecê, Carlos Alberto Bezerra; 
de Jequié, Marcel Cardim; de 
Ilhéus, Rodrigo Santos; de 
Barreira, Aderbal Teixeira Filho; 
d e  C a m a ç a r i ,  R o n a l d o 
Nascimento; de Vitória da Con-
quista, Paulo Barrocas; do 
diretor do Sindicato de Jaco-
bina Luiz Raimundo Azevedo; 
do vice presidente do Sindicato 
da Bahia, Euclides Fagundes; 
do diretor do Sindicato de 
Sergipe Adênito Santos; do 
vice-presidente da Federação, 
José Antônio Santos, e do 
diretor para Assuntos Jurídicos 
Claudevir Moraes Filho.

Os diretores do Sindicato 
da Bahia Fábio Lêdo e Jeane 
Marques, também participaram 
da reunião para dar informa-
ções sobre os encontros do 
Banco do Brasil e Banco do 
Nordeste, respectivamente.

O Presidente do Sindicato 
de Juazeiro participa de 
reunião que definiu os 
últimos detalhes para 
o evento.

Os interessados em participar da 20ª Conferência 
dos Bancários da Bahia e Sergipe devem ficar atentos 
ao calendário de mobilização para o evento, que 
acontece nos dias 19 e 20 de maio, no Hotel Portobello, 
em Salvador, e terá duas novidades.

A primeira será a realização do encontro específico 
por banco durante a tarde de sábado, 19. Esta parte do 
evento será aberta a todos os bancários, que poderão 
participar dos encontros da Caixa, Banco do Brasil, 
Bradesco, Itaú ou Santander, nos quais serão construí-
das as pautas de reivindicações específica em cada 
empresa.

A segunda novidade, é a necessidade de inscrição 
prévia para Conferência. Os interessados em participar 
como delegado ou delegada devem procurar o sindica-
to de sua base até o dia 15 de maio, prazo final para 
inscrição no evento.

A 20ª Conferência Interestadual é o principal 
espaço de debate da Campanha Nacional dos bancári-
os 2018. É o momento para que o trabalhador traga sua 
colaboração para a construção da pauta de reivindica-
ção, que os delegados da Bahia e Sergipe defenderão 
na Conferência Nacional, que acontece em junho, em 
São Paulo.

20ª Conferência Bahia e Sergipe 
será no Hotel Portobello

O Sindicato dos Bancários de 
Juazeiro participou de ato conjunto 
do Dia do Trabalhador/a 1º de 
Maio, no clube do Sinserp, as 8h. 
Este ano além de celebrar o dia do 
trabalhador o encontro fará a 
defesa da democracia e em defesa 
dos direitos.

O Presidente dos Bancários 
de Juazeiro,  Maribaldes da 
Purificação, destacou a importân-
cia dos trabalhadores participarem 
do evento. “Estamos vivendo um 
momento de muita dificuldade no 
país, nossa democracia está 
ameaçada, então neste dia 1 de 
maio, vai ser mais que uma 
celebração, convocamos todos 
para defender o estado democráti-
co de direito e liberdade do povo, o 

1º de Maio precisa refletir isso. 
Nosso papel  é defender os 
trabalhadores”, declarou.

Por sua vez, o diretor da 
Federação dos Bancários da Bahia 
e Sergipe e funcionário do BNB, 
Waldenir Brito, lembrou que é um 
1º de maio que acontece em uma 
conjuntura de forte ataque aos 
direitos dos trabalhadores e à 
democracia. “Quiseram acabar 
com nossas aposentadorias, mas 
tiveram de recuar diante da nossa 
pressão. E é isso que vamos 
continuar fazendo na terça 1º: 
vamos lutar contra esse desmonte 
que os golpistas estão promovendo 
no país e pela democracia”, 
concluiu.

Sindicato convocou trabalhadores 
para ato no dia 1º de Maio
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