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NÃO À PRIVATIZAÇÃO!
NÃO À TERCEIRIZAÇÃO!

Forró e muita animação 
estão garantidos no Forró 
dos Bancários 2018. O 
evento será realizado no dia 
2 de junho, a partir das 21h, 
no Clube da Maçonaria, 
localizado no Bairro Pedra 
do Lorde, em Juazeiro.  

A festa será animada 
pelas bandas Trio Granah e 
Jota Carlos. “A festa prome-
te muita animação. Além 
das atrações musicais, tere-
mos também uma quadrilha 
improvisada, barracas de 
comidas e bebidas típicas, 
fogueira, fogos e muita 
alegria”, disse o Presidente 
dos Bancários de Juazeiro, 
Maribaldes da Purificação.

Forró dos Bancários de Juazeiro e 
Região acontece neste sábado (02)

Santander faz chantagem com festa de fim de ano
O Santander está empolgado com 

os lucros altíssimos, alcançado às 
custas dos mais diversos tipos de 
pressão no ambiente de trabalho. Em 
apenas três meses de 2018, o banco 
espanhol lucrou R$ 2,86 bilhões, 
resultado do trabalho árduo nas agênci-
as, a base de assédio moral. 

A pressão acontece de todas as 
formas, inclusive sutis, sem que funcio-
nários percebam. Em carta enviada aos 
bancários, o Santander faz menção à 
festa do fim de ano como uma espécie 
de chantagem. Assedia, incentiva a 
competição entre colegas. Um ambiente 
muito ruim, que gera doenças. Tudo para 

alcançar o lucro estimado para 2018, de 
R$ 12 bilhões, 20% a mais do que em 
2017.

No ano passado, a empresa fez um 
evento com estrutura megalomaníaca. 
As convidadas foram Ivete Sangalo e 
Fafá de Belém. Uma festa para mais de 
40 mil pessoas, realizada em um estádio 
de futebol de São Paulo. 

É muito cinismo do banco mostrar o 
quanto está bem financeiramente e 
continuar demitindo funcionários, como 
acontece. Quer dizer, o Santander 
enxuga o que pode e explora o máximo 
que consegue. 
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Funcionário do BNB 
de Casa Nova se filia ao 
Sindicato dos Bancários 
de Juazeiro e Região

SEEB Juazeiro presente na 20ª Conferência
os Bancários da Bahia e Sergipe

O Sindicato dos Bancários de 
Juazeiro esteve presente na 20ª 
Conferência dos Bancários da Bahia e 
Sergipe, entre os dias 19 e 20 de maio, 
no Hotel Portobello, na Orla de 
Salvador. O evento reuniu trabalhado-
res dos dois estados para definir a 
pauta de reivindicações para a 
Campanha Nacional da categoria.

Organizada pela Federação dos 
Bancários, a Conferência teve uma 
programação repleta de temas de 
interesse da categoria. Logo na 
abertura, aconteceu um painel sobre 
“Os desafios políticos e econômicos na 
contemporaneidade”, que teve como 
expositores o reitor da Universidade 
Federal da Bahia, João Salles, e o 
presidente do Sindicato da Bahia, 
Augusto Vasconcelos.

Já a tarde começou com a 
palestra da Supervisora técnica do 

Dieese Bahia, Ana Georgina Dias, 
sobre a realidade nacional da categoria 
bancária. Logo em seguida, aconteceu 
os encontros por bancos, nos quais os 
funcionários de cada instituição se 
reuniram para construir uma pauta 
específica de reivindicações e eleger 
os delegados para os encontros e 
congressos nacionais.

O dia 20 de maio foi totalmente 
dedicada aos debates sobre a 
Campanha Nacional dos Bancários. 
Defesa da Convenção Coletiva de 
Trabalho (CCT), da manutenção de 
direitos e dos bancos público são 
alguns dos temas que serão discutidos 
no evento. A categoria definirá também 
a pauta de reivindicações e a delega-
ção da Bahia e Sergipe para a 
Conferência Nacional.

Com informações FEEB

O funcionário do BNB de Casa Nova  
Agnaldo Honório Barbosa, se filiou ao 
Sindicato dos Bancários de Juazeiro e 
Região. Ele era filiado ao Sindicato dos 
Bancários de Pernambuco.

O Presidente do Sindicato dos 
Bancários de Juazeiro comemorou a 
filiação e deu boas vindas. “Estamos 
contente em ter um camarada aguerrido na 
luta em nosso sindicato. Parabéns Agnaldo 
e obrigado por nos honrar com sua presen-
ça”, disse.

SEEB Juazeiro participou do XXIV Congresso 
Nacional dos Funcionários do BNB

O Diretor da Federação dos 
Bancários da Bahia e Sergipe Walde-
nir Britto e o Diretor do Sindicato dos 
Bancários de Juazeiro e Região 
Jackson Henrique participaram entre 
os dias 18 e 19 de maio, do XXIV Con-
gresso Nacional dos Funcionários do 
BNB, em Fortaleza. A pauta foi campa-
nha nacional dos bancários de 2018.

A mesa de abertura contou com as 
presenças do secretário geral da 
Contraf-CUT, Gustavo Tabatinga, do 
coordenador da Comissão Nacional 
dos Funcionários do BNB, Tomaz de 
Aquino; do representante do Sindi-cato 
dos Bancários de Alagoas, Ale-xandre 
Timóteo; da Federação Bahia/Sergipe, 
Waldenir Brito; da presidenta do Sindi-
cato dos Bancários de Pernambuco, 
Suzineide Medeiros; do presidente do 
Sindicato dos Bancários do Ceará, 

Carlos Eduardo; da representante da 
CTB, Raphaela Castro; e representan-
te da direção do BNB, o superintenden-
te de RH, Marcos Marineli.

Waldenir Britto frisou que é impor-
tante a categoria se manter unida. 
“Quem quer fazer luta, tem que fazer 
movimento com unidade, precisamos 
disso para garantir nossos direitos. 
Temos que manter o que está ameaça-
do de perdermos.  Este ano temos que 
lutar para assegurar o que até aqui foi 
conquistado. É tudo por todos até dia 
31 de agosto”, disse.

Já no período da tarde teve o 
segundo debate sobre A Nova Lei 
Trabalhista e os Impactos na Vida dos 
Trabalhadores, teve a participação da 
economista Bárbara Vasques do 
Dieese, sediada na Contraf-CUT, em 
São Paulo.
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