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BANCÁRIOS REALIZAM A 17ª CONFERÊNCIA NACIONAL
ENTRE 31 DE JULHO E 2 DE AGOSTO
“Unidade nacional para garantir direitos e
avançar nas conquistas”, este é o mote da 17ª
Conferência Nacional dos Bancários, que definirá a estratégia e a pauta de reivindicações
da Campanha Nacional 2015. O encontro será
realizado entre os dias 31 de julho e 02 de
agosto, na cidade de São Paulo.
A Conferência terá a participação de 635 delegados e delegadas, que foram eleitos em
conferências regionais por todo o País, além
de 61 observadores, vindos também de outros
países. O Sindicato dos Bancários de Itabuna
será representado por Francisco Alves (Chicão), diretor da entidade, e Roberta Lílian
Dias, bancária do Santander.
Programação
Sexta-feira - 31 de julho
8h30 às 18h - Credenciamento
10h às 12h Painel: Terceirização . “As consequências dos processos de terceirização - Estudo de Caso no México”:- Eugenio Narcia
Tovar - Advogado, especialista em relações
de trabalho no México;
“O Brasil frente aos riscos da PLC 30/2015”:Maximiliano Nagl Garcez - Especialista em
Relações de Trabalho, advogado membro da
Associação Latino-Americana dos Advogados Laboralistas - ALAL
14h às 16h - Painel:Reforma Tributária e Desenvolvimento Econômico
- Paulo Gil - Auditor Fiscal e Membro do Instituto Justiça Fiscal
- Vagner Freitas - Presidente da CUT Nacional
16h às 18h - Painel: Estrutura do Sistema Fi-

CLASSISTAS DE TODA BAHIA PRESENTES
NO 2º CONSELHO DA CTB

1º - Caixa Econômica Federal: 4.535 reclamações procedentes e índice de 60,11;
2º - Bradesco: 4.373 queixas e índice de
57,98;
3º - HSBC: 587 queixas e índice de 57,49;
4º - Santander: 1.297 queixas e índice de
40,61;
5 º - Itaú: 1.728 queixas e índice de 29,52.

Defender a democracia e o projeto de país
que ajudaram a eleger. Esta foi tarefa definida como prioritária pelos cetebistas que
participaram do 2º Conselho Estadual da
CTB Bahia realizado nesta quarta-feira
(29/7), em Salvador. O auditório do Hotel Vilamar, em Amaralina, ficou lotado
e ao final do dia, 257 lideranças sindicais
tinham se credenciado para participar dos
debates.
A discussão sobre a conjuntura política
e econômica foi o tema central do Conselho. O tema foi abordado em diversos
momentos do evento, a começar pelo ato
de abertura, quando o deputado federal e
presidente do PCdoB na Bahia, Daniel Almeida, falou sobre as articulações golpistas
em curso no Congresso Nacional e de suas
consequências nefastas para a esquerda e
setores progressistas do país.
O assessor político da CTB Humberto
Martins aprofundou o enfoque do assunto,
falando também da crise financeira internacional, que tem atingido nações nos quatro
cantos do mundo, servindo como instrumento para enfraquecimento de governos
e favorecendo ofensivas golpistas, a exemplo do que acontece no Brasil, Venezuela,
Argentina e Uruguai.
No Brasil, a instabilidade ganhou contornos ainda maiores com a eleição de um
grande número de empresários, fazendeiros
e outros representantes dos setores econômicos para o Congresso Nacional, além da
redução da bancada sindical e de defensores das minorias. O resultado é aprovação
de medidas prejudiciais aos trabalhadores,
como o Projeto de Lei 4330, que amplia a
terceirização, a redução da maioridade penal e a institucionalização do financiamento empresaria da campanha eleitoral.
Diante de todos os argumentos expostos, as
lideranças presentes assumiram o compromisso de montar uma ampla frente de resistência a qualquer tentativa de golpe que
ocorra no país. A primeira tarefa já está
definida: a construção de um grande ato em
defesa da democracia nas principais cidades do estado no dia 20 de agosto.

Fonte: Uol via Feeb Ba/Se
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nanceiro Nacional
- Prof. Dr. Fernando Nogueira da Costa - Instituto de Economia da Unicamp/SP
- Sergio Nobre - Secretário Geral da CUT Nacional e coordenador dos Macrossetores
- Alci Matos - Presidente da Conf. Trabalhadores no Comércio e Serviços da CUT
- Paulo Cayres - Presidente da Conf. Nacional dos Metalúrgicos da CUT
18h - Votação do Regimento Interno
19h - Abertura Solene
Sábado- 1º de agosto
08h30 às 11h30 - Credenciamento
09h - Apresentação da Consulta Nacional
09h30 às 14h - Trabalho em Grupos:
Grupo 1 - Emprego;
Grupo 2 - Saúde do Trabalhador, Segurança
Bancária e Condições de Trabalho;
Grupo 3 - Remuneração;
Grupo 4 - Estratégia para Organização da
Luta.
16h - Debates das Correntes Políticas
Domingo - 02 de agosto
9h30 às 10h - Apresentação da campanha de
mídia
10h às 13h - Plenária Final e Encerramento.
Fonte: Contraf

CAIXA LIDERA RANKING DE RECLAMAÇÕES CONTRA BANCOS NO 1º SEMESTRE, DIZ BC
A Caixa Econômica Federal foi o banco com
mais reclamações no primeiro semestre, entre as instituições com mais de 2 milhões de
clientes. O levantamento, divulgado mensalmente, foi divulgado esta semana pelo Banco Central (BC).
O BC tem um critério para montar esse
ranking. O número de reclamações procedentes é dividido pelo número de clientes
e multiplicado por 1 milhão. A partir dessa
conta, chega-se a um índice. As reclamações procedentes são aquelas que infringem
normas do Conselho Monetário Nacional
(CMN) ou do próprio BC.
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Veja os cinco grandes bancos com mais
reclamações de janeiro a junho:

Visite o novo site dos bancários: www.bancariositabuna.com
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