
Representantes  do 
Sindicato dos Bancários de 
Juazeiro e Região foram às 
Ruas no dia 22 de março, 
para participar da agenda de 
mobilização nacional contra 
a proposta de reforma da 
previdência do governo 
Bolsonaro. As atividades 
começaram com panfleta-
gem no ponto das barqui-
nhas e em seguida, ocorreu 
o ato com discursos da 
população, contrários à 
proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) 06/2019, 
que prevê a modificação do 
sistema de previdência 
social, que pode prejudicar 
diretamente a população 
brasileira.

A  r e f o r m a  d a 
Previdência impõe a obriga-
toriedade da idade mínima 
de 65 anos (homens) e 62 
anos (mulheres) se aposen-
tarem, aumenta o tempo de 
contribuição de 15 para 20 
anos para receber benefício 
parcial. Para receber 100% 
do benefício o tempo de 
contribuição será de 40 anos.

Além disso, a reforma 
de Bolsonaro prevê que a 
idade mínima aumentará a 
cada quatro anos a partir de 
2024. Ou seja, a regra para 
que um trabalhador possa se 
aposentar no futuro poderá 
ficar ainda pior.

 “Milhares de trabalha-
doras e trabalhadores não 
vão conseguir se aposentar e 
muitos se aposentarão com 
benefícios de menos de um 
salár io  mínimo.  O Dia 
Nacional de Luta foi um 
esquenta para a greve geral 
que os trabalhadores vão 

fazer se o governo Bolsonaro 
insistir em aprovar essa 
reforma perversa”, afirmou o 
Presidente dos Bancários de 
J u a z e i r o  e  R e g i ã o , 
Maribaldes da Purificação.

Entre as propostas mais 
c r u é i s  d a  r e f o r m a  d a 
Previdência está a que 
diminui de um salário mínimo 
(R$ 998,00) para apenas R$ 
400,00 o valor do Benefício 
de Prestação Continuada 
(BPC) pago aos idosos que 
v ivem em s i tuação  de 
extrema pobreza.

Além do Sindicato dos 

Bancários de Juazeiro e 
Região, participaram do ato o 
representante da FEEB 
Bahia e Sergipe - Waldenir 
Britto, o Sintagro, o STRJ, a 
CTB, a CUT, representantes 
da igreja católica, sindicato 
dos servidores públicos de 
Sobradinho, sindicato dos 
comerciários, Simposba, 
S INTASE,  FETAG-BA, 
UABES, Sinergia e lideran-
ças partidárias do PT e 
PCdoB. 

A PEC ainda acaba com 
a  v incu lação  ent re  os 
benefícios previdenciários e 
o salár io  mínimo.  Isso 
significa que os reajustes dos 

aposentados serão menores 
do que os reajustes dos 
salários mínimos. 
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O  P r e s i d e n t e  d o s 
Bancários de Juazeiro e Região 
Maribaldes da Purificação 
visitou no dia 28 de março, a 
s e d e  d o  S i n d i c a t o  d o s 
Bancários da Bahia para 
conversar com o  presidente do 
Sindicato da Bahia, Augusto 
Vasconcelos, sobre a saúde 
dos bancários e a reforma da 

previdência. Esteve presente 
também a Presidente dos 
Bancários de Feira de Santana 
Maria Sandra.“Foi uma tarde 
bem produtiva e com certeza 
tratamos de assuntos importan-
tes e que são de interesses dos 
bancários. Em breve vamos 
colocar em prática o que foi 
discutido”, disse o presidente.
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Sindicato dos bancários de Juazeiro sindicato em 
Salvador para tratar sobre reforma da previdência 

Aumenta a desigualdade 
de renda no Brasil

As desigualdades no 
país são gritantes. O estudo 
do Ipea, com dados da Pnad 
Contínua (Pesquisa Nacio-
nal por Amostra de Domicílio) 
do IBGE, aponta crescimen-
to nas diferenças salariais. 
As famíl ias  mais  r icas 
ganham mais do que já 
ganhavam, ao contrário das 
famílias de renda média e 
baixa.

Os que recebem maio-
res salários sentem menos o 
efeito da inflação. Com 12,7 
milhões de desempregados 
e mais de 37 milhões na 
informalidade, os brasileiros 
ficam no limbo financeiro.

Os ganhos dos trabalha-
dores de baixa renda são 
corroídos de forma mais rá-
pida pela inflação, agonizam 
a cada centavo que aumenta 
nos produtos da cesta bá-
sica. Assim como serviços, 
educação e saúde. 

No quarto trimestre de 
2014, os mais ricos tiveram 
renda média domiciliar 27,8 
vezes maior do que a média 
recebida pelas famílias da 
faixa de renda muito baixa. 
Já no último trimestre de 

2018, os mais abastados 
conseguiram ganhar 30,3 
vezes mais do que os mais 
pobres. 

Diretor da AFBNB Waldenir Brito se 
reúne com superintendente do BNB

 

O Diretor da Asso-
ciação dos Funcionários do 
Banco do Nordeste do 
Brasil - AFBNB Waldenir 
Brito juntamente com os 
representantes da Federa-
ção dos Bancários da 
Bahia e Sergipe, do Sindi-
cato da Bahia e do Sindi-
cato de Jequié se reuniram 
com o superintendente do 
Banco do Nordes-te na 
Bahia, José Gomes da 
Costa, e a gerente Execu-
tiva da Super-Ba, Daniela 
Graziane Maciel de Assis, 
no dia 26 de março, em 
Salvador, para tratar de 
demanda dos funcionários 
do BNB nas duas bases.

Os bancários relata-
ram problemas como falta 
de funcionários nas agên-
cias e o Sindicato da Bahia 
cobrou também solução 
para os problemas da 
agência do Comércio.

 Par t ic iparam  da 
reunião o presidente da 
Federação dos Bancários 
da  Bahia  e  Serg ipe, 
Hermelino Neto; o presi-
dente do Seeb Bahia, 
Augusto Vasconcelos, e a 
diretora Jeane Marques e o 
diretor do Seeb Jequié, 
Celso Argolo. 

 
Com informações FEEB

Maribaldes na sede do Sindicato dos Bancários da Bahia.
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