
O dia nacional de lutas 
em Juazeiro foi organiza-
do pela Frente Brasil 
Popular, pelos movimen-
tos sociais, as centrais 
sindicais e por entidades 
estudantis. 

Cerca de 5 mil pesso-
as participaram do ato, 
que  teve  iníc io  pela 
manhã, em frente ao 
INSS ,  pe rco r reu  as 

principais ruas da cidade e 
e n c e r r o u  n a  P o n t e 
Presidente Dutra.   O 
Presidente do Sindicato 
dos Bancários de Juazeiro 
e Região, Maribaldes da 
Purificação, ressaltou a 
importância da união de 
todas as centrais sindicais 
em torno de uma só pauta, 
neste caso, o posiciona-

mento contra a Reforma 
da Previdência. 

"É um ato importante 
primeiro por ser um ato 
unificado.  Não é tão 
comum você ter todas as 
centrais sindicais reunidas 
com um só objetivo. Isso 
reforça a importância do 
movimento sindical e mais 
do que nunca o Brasil todo 

está dizendo que é contra 
a reforma da Previdência. 
", afirmou.

O  S i n d i c a t o  d o s 
Bancários de Juazeiro e 
Região juntamente com as 
demais categorias de 
Trabalhadores cruzaram 
os braços no dia 14 de 
junho e foram às ruas de 
Juazeiro, protestar contra 
o desmonte da previdên-
cia, os cortes na educa-
ção, além dos ataques do 
governo  federa l  aos 
direitos sociais. O ato de 
apoio  a  greve  gera l 
aconteceu em todo país e 
contou também com a 
participação de estudan-
tes, entidades sindicais e 
movimentos sociais.  
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Mesmo com maioria 
dos votos a favor, a propos-
ta estatutária da Cassi não 
alcançou o número neces-
sário para a mudança do 
estatuto. A alteração na 
forma de custeio e gover-
nança só seria aprovada 
caso tivesse 2/3 dos votos.

A sustentabilidade da 

Caixa de Assistência é 
fundamental para o funcio-
nalismo. O Banco do Brasil 
precisa reabrir as negocia-

ções. Até a instituição 
retomar as discussões e 
apresentar uma proposta 
sobre a Cassi que atenda 

os interesses dos emprega-
dos, a mobilização não 
pode parar.

Os funcionários do 
Banco do Brasil devem 
pressionar a instituição para 
que as negociações sobre a 
Cassi sejam reabertas. A 
proposta para as mudanças 
estatutárias da Caixa de 
Assistência não foi aprova-
da na recente eleição.
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Bancários do BB mobilizados em defesa da Cassi

Trabalhadores sofrem com a lentidão do INSS

Os mais de 100 mil 
pedidos na Bahia com 

status “em análise” deixam 
a todos com a cabeça 
quente e desalentados com 
a lentidão. Os líderes em 
número de requerimentos 
são as aposentadorias, 
especialmente por tempo 
de contribuição, pensões e 
os benefícios assistenciais. 

Como se não bastasse 
o processo a passos de 
tartaruga, a população 
enfrenta um pente-fino do 
governo, que visa cortar 
auxílios previdenciários e 
assistenciais. 

O INSS tem um prazo 
legal de 30 dias para 
analisar solicitações de 
bene f í c ios ,  podendo 
prorrogar por mais 30 dias, 
segundo previsto em Lei 
9.784/99. Entretanto, em 
Salvador e região o prazo 
médio chega a 150 dias. Há 
casos em que os solicitan-
tes já aguardam 240 dias. 
Um descaso com a popula-
ção pobre e carente de 
recursos do governo. 

Bancários se preparam 
para Conferência Nacional

Ao todo, 635 trabalha-

dores de todo o país 
participam do evento, que 
tem abertura no dia 2, às 
18h. Entre os itens da 
pauta, conjuntura nacio-
nal, emprego, defesa dos 
bancos públicos, campa-
nha nacional e atualização 
das mesas de negocia-
ções permanentes. 

Passada a etapa 
regional, os 29 delegados 
que representam a Bahia 
e  Serg ipe  levam as 
demandas para a 21ª 
Conferência Nacional dos 
Bancários, que acontece 
entre os dias 2 e 4 de 
agosto, em São Paulo.  
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