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PROTAGONISMO E CONSCIÊNCIA MARCAM 4º ENCONTRO DA
JUVENTUDE BANCÁRIA EM SAUBARA
O sábado (22) foi de intenso debate para os
participantes do 4º Encontro da Juventude
Bancária da Bahia e Sergipe, que foi realizado na cidade de Saubara, no Recôncavo Baiano.Organizado pela Federação dos
Bancários da Bahia e Sergipe, o Encontro
contou com a presença de representantes
dos 12 sindicatos filiados, tendo um público majoritário de bancários da base, que
entenderam a importância de participar das
discussões que envolvem a categoria. “Este
é um encontro pensado e organizado para
a juventude. Durante estes dois dias de debates, nós poderemos expressar as nossas
opiniões sobre os temas que interessam os
jovens bancários e vamos fazer isso do nosso jeito e com a nossa linguagem”, explicou
o secretário de Juventude da Federação, Lucas Galindo.

A relevância do evento foi destacada também pelo presidente da Federação, Emanoel
Souza, que lembrou a importância da participação de mais jovens nos debates sobre a
categoria bancária. “Agradecemos muito a
presença de todos vocês. A nossa ideia aqui
é que vocês possam ter contato com o fazer
sindical e entendam como a atuação das entidades são fundamentais para a garantia de
mais direitos e melhores condições de trabalho. Sabemos o quanto isso é fundamental,
não apenas para a renovação, mas também
para a continuidade das lutas do movimento
sindical’.
Mobilização e renovação
O evento foi aberto por exposições enriquecedoras do jornalista e presidentes do Centro de Mídias Alternativas Barão de Itararé,
Altamiro Borges, e da presidente do Conselho Nacional da Juventude e Secretária
Adjunta da Secretaria Nacional da Juventude, Ângela Guimarães, que falaram sobre a
importância da participação dos jovens nas
ações de transformação da sociedade brasi-
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leira.
Outra contribuição muito importante ao debate foi dada por Ângela Guimarães. A presidente do Conselho Nacional da Juventude
percorre o país para falar da situação de
desigualdade ainda enfrentada pelos jovens
no país, mesmo com as políticas públicas
implementadas nos últimos dez anos pelo
Governo Federal.
“Os jovens representam 27% da população e 30% do eleitorado. A participação da
juventude no mercado de trabalho é muito
importante, mas a média de desemprego
entre os jovens é três vezes maior que o da
população adulta, isso porque o jovem é o
primeiro a ser demitido nos momentos de
crise. Precisamos mudar esta situação”, disse.
As discussões seguiram com os debates em
grupo na tarde de sábado e prosseguiu até
o domingo (23), quando as resoluções do
Encontro foram discutidas e aprovadas em
uma plenária final. Dentre elas, a taxação
das grandes fortunas em lugar de ajuste fiscal; Fim do monopólio das comunicações
no Brasil e a garantia de trabalho decente
para a juventude, foram pautas que serão
levadas para a Conferência Nacional da
Juventude, que acontecerá em Brasília, no
mês de dezembro

Realizado no último sábado (22) no Clube
dos Bancários a semifinal do Campeonato
Interno que desde o mês de junho mobilizou atletas e times em busca do título. A
equipe do Bradesco fará a grande final contra o time da Caixa Econômica. Nos jogos
realizados neste final de semana, prevaleceu o empate nos dois jogos. Caixa e Itabuna empataram em zero a zero, enquanto
num jogo mais acirrado, Bradesco e Baba
da Tarde empataram em 3 a 3. A disputa
da terceira colocação (Itabuna x Baba da
Tarde) e a grande final será realizada no
próximo sábado (29).

BANCOS PÚBLICOS COMEÇAM A NEGOCIAR
A semana é intensa para os funcionários
dos bancos públicos com o início das negociações específicas da campanha salarial. BB senta à mesa hoje, em Brasília,
para tratar sobre emprego, contratações e
condições de trabalho.
No mesmo dia, às 10h, em Fortaleza, a direção do BNB recebe a pauta específica e
também realiza a primeira negociação com
o Comando Nacional dos Bancários. Em
debate, emprego.
Amanhã (25), acontece outra rodada com
o BB. Desta vez para tratar de condições
de trabalho e saúde. Na quinta-feira (27) é
a vez de a Caixa negociar sobre segurança
e saúde.
A segunda negociação com a Fenaban (Federação Nacional dos Bancos), sobre saúde
e condições de trabalho, acontece em 2 e
3 de setembro. Os bancários esperam um
posicionamento diferente dos bancos que
negaram todas as reivindicações de emprego na primeira rodada. (O Bancário)

P L A N T O N I S T A S DE HOJE
*Confira as fotos do evento na página
do Sindicato no Facebook.
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