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BANCÁRIOS MOBILIZADOS PARA MANTER OS DIREITOS
Manter os direitos já conquistados é a pauta prioritária dos bancários na campanha salarial deste ano.
Com a intenção de levar este item
e outros de extrema importância, os
bancários de todo o país vão até São
Paulo, entre os dias 8 e 10 de junho,
para participar dos debates da 20ª
Conferência Nacional.
A política neoliberal do governo Temer tem contribuído para
reforçar que a luta e a união do empregados serão os únicos caminhos
para garantir que conquistas sejam
mantidas antes que o acordo coletivo vença, em 31 de agosto.
A Conferência Nacional dos

Bancários será o momento para a construção da
minuta de reivindicações, que será levada para
os bancos. Os bancários da Bahia vão defender
proposta de incluir a regulamentação da contribuição sindical na Convenção Coletiva de Trabalho, além da adequação dos fóruns estaduais
e nacionais à realidade financeira dos sindicatos.
Ainda aprovaram o aumento real de 5% nos salários dos empregados. (SBBA)

6º SEMINÁRIO DE IMPRENSA: A COMUNICAÇÃO COMO
SETOR ESTRATÉGICO NA PRÁTICA POLÍTICA SINDICAL

“Fortalecer a comunicação sindical para
enfrentar os ataques do capital”, esse foi
o tema do 6º Seminário Unificado da Imprensa Sindical e do 4º Encontro dos Jornalistas Sindicais, realizado de 31/05 a 02/06,
em Salvador.
O seminário, além de promover debates
e palestras sobre o fortalecimento dos Sindicatos através da imprensa sindical, tratou
da importância desse segmento para as políticas voltadas para a classe trabalhadora e
movimentos sociais.
“Para que haja uma comunicação sindical eficiente, é necessário que haja uma
ação politica da entidade sindical também
eficaz, pois é a ação em conjunto que criará
credibilidade com a categoria e um melhor
andamento nos processos de luta por melhores condições de trabalho”, afirmou Rita
Casaro, Membro do Centro de Estudos da
Mídia Alternativa Barão de Itararé, presen-

te na mesa de abertura “Comunicação
sindical – Fortalecer para o enfrentamento aos ataques do capital”.
Outro aspecto importante levantado
diz respeito ao poder da mídia hegemônica no país ao tentar silenciar pautas e
entidades que representam os trabalhadores.
Ao logo dos três dias de seminário,
profissionais e estudantes de comunicação, dirigentes e militantes sindicais
de todo o país, discutiram e trocaram
experiências sobre o fortalecimento da
comunicação sindical frente aos ataques
do capital e de uma política neoliberal
que tenta acabar com os direitos dos trabalhadores no país.
Em todas as mesas temáticas, houve
o consenso de que a comunicação sindical é um segmento estratégico importante no cotidiano dos sindicatos por
exercerem não só um papel de resistência
frente a mídia hegemônica, como também um papel formador, que organiza
e define a luta dos trabalhadores através
da luta de classes e melhores condições
de trabalho. *Confira as fotos do evento no

NO BRASIL, É UM GOLPE ATRÁS DE
OUTRO. SÓ PERDAS!

A ministra Cármen Lúcia quer colocar em pauta,
no dia 20 de junho, uma ação de 1997, sobre a adoção do parlamentarismo no Brasil, sem nem sequer
fazer um plebiscito, ou seja, deixando os brasileiros
de lado. Esse tipo de votação já ocorreu em 1963 e
em 1993. Assim, somente o povo poderia mudá-lo
novamente. É um verdadeiro golpe dentro do golpe.
A eleição de outubro próximo está comprometida, mais uma jogada da direita, do Judiciário e da
mídia para evitar que a democracia seja retomada no
país.
Diante da perigosa situação, o ex-governador da
Bahia, Jacques Wagner, entrou com um mandado de
segurança questionando a decisão da ministra em excluir a população de uma decisão tão importante e
essencial para o futuro do país. Cármen Lúcia juntamente com Michel Temer anula a soberania do povo.
Não é a primeira vez que o STF atropela a Constituição. Em 2016, ajudou no golpe que tirou da presidência Dilma Rousseff, eleita democraticamente nas
urnas, pelo povo. (SBBA)

CAMPANHA NACIONAL DOS
BANCÁRIOS 2018

facebook do Sindicato.
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