Sindicato dos Bancários de Juazeiro e Região participa de
reunião com a Direção da Feebbase

O presidente do Sindicato dos Bancários de Juazeiro
e Região, Maribaldes da Silva participou entre os dias
12 e 13 de março das reuniões do Sistema Diretivo da
Federação dos Bancários da Bahia, em Salvador.
Analisar as atividades de 2019 e planejar as ações de
2020 foram um dos principais objetivos.

Já no dia 13 de março aconteceram outras duas
reuniões, onde a diretoria plena se reuniu para
avaliar as atividades e as contas de 2019, além de
planejar as ações de 2020. Logo em seguida, o
Conselho de Representantes avaliou as contas de
2019 e o plano de ação para este ano.

Os debates começaram no dia 12 de março, com a
reunião do Conselho de Presidentes, formado pelos
presidentes dos sindicatos filiados. No mesmo horário,
os membros do Conselhos Fiscal se encontram em
outro espaço para analisar e elaborar o parecer que
será sobre a prestação de contas da entidade em
2019.

Na ocasião, o Presidente do Sindicato dos
Bancários de Juazeiro e Região, Maribaldes da
Purificação ressaltou a importância de participar
das reuniões. “São nas reuniões que debatemos
as melhorias para a categoria bancária e
planejamos as ações para o futuro. É de grande
importância esses eventos e é através deles que
iremos começar a planejar o que iremos fazer
daqui para a frente”, ressaltou.
Ascom SEEB Juazeiro
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BANCÁRIOS COBRAM
POSICIONAMENTO
SOBRE CORONAVÍRUS
Preocupado com o aumento de
casos de coronavírus no Brasil,
o Comando Nacional dos
Bancários cobra da Fenaban
(Federação Nacional dos
Bancos) a criação de um
comitê bipartite de crise para
acompanhamento
e
a
implementação
de
uma
comunicação preventiva em
todos os locais de trabalho. A
intenção é conscientizar a
categoria sobre a prevenção ao
Covid-19.
O foco principal são os grupos
de risco, como idosos,
gestantes, diabéticos e doentes
cardíacos.
O
Comando
também quer saber sobre os
planos de contingência das
empresas para o caso de
propagação do vírus. O
movimento sindical solicita
um posicionamento para evitar
a propagação de notícias falsas
nas redes sociais.
O texto do Comando chama
atenção para o aumento no
número
de
casos
de
coronavírus
o
mundo,
inclusive por te feito a OMS
(Organização Mundial da
Saúde) decretar o status de
pandemia. Ainda foi solicitada
antecipação da campanha de
vacinação contra a gripe.
A quantidade de pessoas
infectadas não para de crescer,
o que gera maior apreensão
entre a sociedade.

Presidente do Sindicato dos Bancários de
Juazeiro prestigia Prêmio Alice Botas
O prêmio Alice Botas aconteceu na última sexta-feira
(11/03), no Cine Glauber Rocha, em Salvador. O evento,
na segunda edição, homenageia oito mulheres ativistas
que lutam pela igualdade de gênero. A iniciativa é do
Sindicato dos Bancários da Bahia e faz parte das ações do
mês da mulher. O Presidente do SEEB de Juazeiro,
Maribaldes da Purificação foi prestigiar o evento.
Entre as prestigiadas, a bancária Celeida Fernandes, pelo
trabalho na categoria, Maria Adna Aguiar, de destaque de
direitos humanos, Maria das Neves, pela atuação entre a
juventude.
Tem ainda Angelina Nascimento da Silva, destaque do
esporte, Ametista Nunes (cultura e arte), Aline Castelo
Branco (comunicação), Graciela Natansohn (pesquisa
acadêmica) e Angela Guimaraes, destaque na política.
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