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É amanhã: Confraternização da Campanha Salarial
A noite de amanhã (23) promete ser de
muita festa e alegria. Isso porque toda a
comunidade bancária de Itabuna e região
irá comemorar as conquistas obtidas pela
Campanha Salarial 2014. “Agora é hora
de confraternização. Hora de celebrar e
lembrar que toda conquista é precedida
de muita determinação e de muita luta”,

afirmou Jorge Barbosa, presidente do Sindicato.
A Confraternização da Campanha Salarial 2014 será realizada no espaço Maison
Marie, amanhã (23), a partir das 19h30. A
banda Pastilhas Coloridas e o DJ Nadinho
serão as atrações musicais que prometem
agitar a nossa festa. Você não pode perder!!!

Confraternização da Campanha Salarial 2014
Local: Maison Marie
Data: 23 de Outubro
Horário: A partir das 19h30

Bancario consciente: Luta, conquista e comemora!!!
´
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Voce^ nao pode perder!!!

BNB cede à pressão sobre
dias parados
Graças à pressão dos sindicatos, o BNB voltou atrás e não
vai descontar os quatro dias a
mais de greve dos funcionários
do banco. Se não houvesse conversa, o SBBA já havia anunciado que recorreria à Justiça para
garantir o direito dos trabalhadores.
Pelo acordo, o bancário não
terá falta e quem tem carga de
seis horas têm até o dia 18 de novembro para compensar até uma
hora por dia. Já o pessoal com
jornada de oito horas têm até 28
do mesmo mês. O compromisso
foi firmado nesta segunda-feira
(20), em negociação realizada
em Fortaleza.
Ontem (21), houve a assinatura do acordo aditivo. Entre os
pontos, a convocação de 1,3 mil

Morre José Souza - Presidente do Sindicato de Sergipe
O movimento sindical do país, sobretudo do Nordeste, está de luto. De forma prematura, morreu, ontem (21), o
presidente do Sindicato dos Bancários
de Sergipe (SEEB/SE), José Souza de
Jesus.
Souza foi encontrado desacordado em
um apartamento do Hotel Ministral em
Fortaleza, Ceará. Ele foi participar da
assinatura do aditivo do acordo coletivo
do Banco do Nordeste (BNB).
José Souza atuava no movimento sindical desde a década de 80. Das atividades sindicais e de representação de
funcionários, foi delegado sindical e
membro da Executiva Nacional dos
Funcionários do BB. Sem dúvida, uma
grande perda para os bancários.
Souza fez filosofia na Universidade
Federal de Sergipe (UFS), era dirigente da CTB/SE, da Federação dos Ban-

cários da Bahia /Sergipe e membro do
Conselho Deliberativo da Previ. Filho
de Laudelina de Jesus, nasceu na cidade de Carira, em 31 de março de 1958.
Era casado com a jornalista Niúra Belfort e pai de Wladimir Belfort Souza e
Letícia Belfort Souza.
Nossas sinceras condolências em face
da inestimável perda do nosso camarada colega e companheiro Souza. Jamais nos esqueceremos da sua firmeza,
dedicação e compromisso com a luta
dos trabalhadores e o socialismo.

Fonte: O Bancário

Reclamações, dúvidas e
elogios enviem para o email:
imprensa@bancariositabuna.
com Aguardamos sua opinião!
P L A N T O N I S T A S DE HOJE
Manhã: Sônia
Tarde: Liamara

Caminhada e corrida dos bancários dia 23.11. Não percam!
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Reflexao Classista
Segundo turno das eleições
Quem você é? De que lado você está?
Aproxima-se o dia das eleições e vai tomando forma na sociedade brasileira dois blocos completamente antagônicos esboçados em duas candidaturas: Dilma Roussef e Aécio Neves. De início fica
claro pelo perfil dos candidatos as posições diametralmente opostas. Dilma, militante estudantil
desde a juventude, lutou contra a ditadura, pela redemocratização do país e ocupou cargos públicos
por indicação de partidos progressistas como o PDT e o PT. Aécio, herdeiro político do clã Neves
de Minas Gerais, desde jovem vem ocupando cargos públicos por indicação de parentes influentes
e dos esquemas políticos eleitorais conservadores e neoliberais.
Do ponto de vista político, o lado de Dilma representa a solidariedade aos trabalhadores pobres e
excluídos através da valorização dos salários, do combate ao desemprego, do respeito aos direitos
sociais, dos programas de inclusão social. Além do macro projeto de desenvolvimento nacional soberano materializado na postura independente na política internacional e de iniciativas como o PAC
- Plano de Aceleração do Crescimento, de fortalecimento das empresas estatais, da recuperação
da indústria naval, dentre outras, que como resultado elevaram o Brasil a 7ª economia do mundo.
Potência emergente, protagonista do Mercosul e dos Brics – Brasil, Rússia, Índia, China e África
do Sul. Ideologicamente, Aécio simboliza o individualismo, a supremacia do capital, do lucro do
mercado sobre o social.
Convivemos nas últimas décadas com dois governos de inspiração neoliberal: Color e FHC. A história está a nos dizer acerca das suas realizações. Os planos de Aécio, apesar de toda em toda a sua
retórica enfatizar o futuro, está ancorado no passado, inclusive de forma cabal ao apresentar como
futuro ministro da fazenda Armínio Fraga, ex diretor do megaespeculador George Soros e sócio do
banco norte-americano JP Morgan, que muito lucrou com a nossa desgraça, não faz muito tempo.
O receituário neoliberal é claro: arrocho salarial, desemprego, ataque aos direitos dos trabalhadores, precarização das condições de trabalho, combate aos programas sociais, privatizações, política
econômica e diplomática subalterno aos interesses dos Estados Unidos e da União Européia.
Se você vive de vender a sua força de trabalho, saiba o que está por vir com a possível eleição de
Aécio.
A consciência de classe não acontece espontaneamente, por isso o nosso papel é suscitar o debate e incitar a consciência. Tem muito trabalhador que apesar de duramente explorado pelo capital
financeiro, como o bancário, comporta-se como burguês, diz-se classe média e pretende votar no
candidato dos banqueiros.
Lembro-lhes que, se és classe média (termo incorreto do ponto de vista científico), tua classe média está atrelada a um contrato de trabalho, uma vez desempregado, tu és apenas classe nada.
Portanto, lembro-lhes, em 1989, 1994 e 1998, os trabalhadores e diversos segmentos populares
apostaram nas candidaturas neoliberais e tiveram como resultado o desemprego, o empobrecimento
e o abandono social.
Alerto-lhes, que o voto no candidato das elites conservadoras e preconceituosas é uma decisão,
acima de tudo, contrária aos interesses da classe trabalhadora desse país!
“Está na cara. Você não vê” – Gilberto Gil
Por Jorge Barbosa de Jesus – Presidente do Sindicato dos Bancários de Itabuna e região
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