Bancários de Juazeiro e região participam do 7º Encontro
da Juventude Bancária da Bahia e Sergipe

Aconteceu nos dias 26 e 27 de outubro, o 7º Encontro
da Juventude Bancária da Bahia e Sergipe. O evento
oi um momento de debates e integração entre os
jovens para tratar de temas relacionados ao futuro da
categoria. Redução dos postos de trabalho,
sobrecarga nas agências, metas inalcançáveis que
levam ao adoecimento, ataques do governo aos
direitos foram pautados.
O presidente do Sindicato da Bahia, Augusto
Vasconcelos, falou sobre os impactos das novas
tecnologias para o trabalho nos bancos. "Participei de
um dos maiores congressos sobre novas tecnologias
do mundo, onde pude constatar os avanços das
ferramentas para automatização dos serviços
bancários", disse.
Para Vasconcelos, os bancários não devem ser contra
a tecnologia, mas contra o uso que se faz dela.

O setor bancário exemplifica bem esta realidade,
com o contraste entre o aumento dos lucros dos
bancos e a diminuição do número de postos de
trabalho.
Para Jadiel Ribeiro, diretor do Sindicato dos
Bancários de Juazeiro e funcionário do Banco Itaú
o encontro foi de suma importância. “Foi um
momento importante para os jovens bancários,
pois tivemos a oportunidade de debater temas
relevantes para nossa categoria com demais
regiões. Um evento muito organizado e
representando a juventude bancária de Juazeiro,
além, disso, pudemos trazer um grande
aprendizado e conhecimento para os demais “,
disse.
Daniela Duarte e Thalita Bezerra/Ascom SEEB Juazeiro

DÍVIDA
PÚBLICA
CRESCE
E BRASILEIRO
PAGA O PATO
Enquanto cerca de 13 milhões de brasileiros
continuam desempregados, a economia
brasileira definha. Prova disso é que a DPF
(Dívida Pública Federal), um dos indicadores de
solvência da economia brasileira, fechou
setembro em R$ 4,156 trilhões. O valor supera
em 2% o registrado em agosto (R$ 4,074
trilhões).
O aumento da dívida se soma à recessão
econômica, que piora diante da incapacidade do
governo de Jair Bolsonaro de retomar o
crescimento. As consequências, como sempre,
caem nas costas do trabalhador, que perde
investimentos em serviços básicos necessários à
sobrevivência, como saneamento básico,
educação e infraestrutura.
O brasileiro ainda é prejudicado com as altas
taxas de juros, tanto em cartões de crédito, como
nas contas de luz, que já foi anunciado aumento
para o mês de novembro. Com isso, a cobrança
extra na conta de luz sairá de R$ 1,50 para R$
4,16 a cada 100 quilowatts-hora consumidos
(kWh). Isso porque o governo faz questão de
tirar dos menos favorecidos para garantir os
privilégios

BANCOS PÚBLICOS SÃO INDUTORES
DE DESENVOLVIMENTO
Na tarde desta terça-feira
(29), o Sindicato dos
Bancários
de
Brasília
recebeu o seminário “O
Brasil é nosso – Em defesa
dos bancos públicos e da
soberania nacional”, uma
iniciativa da Confederação
Nacional dos Trabalhadores
do
Ramo
Financeiro
(Contraf/CUT)
e
da
Federação Nacional das
Associações do Pessoal da
Caixa Econômica Federal
(Fenae).

O debate abordou a defesa
dos bancos públicos e seu
papel fundamental e
histórico no investimento
em
infraestrutura,
agricultura
familiar,
saneamento
básico,
políticas
públicas
e
moradia popular, além de
diversas
outras
atribuições, como a de
levar cidadania bancária
às cidades mais afastadas
do

