
Nos dias 15 e 16 de dezembro, os bancários
sindicalizados da base de Juazeiro e região
participaram da eleição da nova diretoria que
assumirá o Sindicato dos Bancários de Juazeiro no
quadriênio de 2021 a 2025.

A Chapa 1 – Força e União, única concorrente ao
pleito, foi eleita com 98,9% dos votos válidos.

Após a divulgação do resultado da ata de apuração
eleitoral, entregue pelo Presidente da comissão
eleitoral, Marcos Navarro, o presidente eleito da
entidade, Maribaldes da Purificação, agradeceu a
participação dos bancários nas eleições e ao voto
de confiança a mais um mandato. 

“Aos bancários e bancárias de Juazeiro e região, o
meu agradecimento especial pela participação
democrática e o reconhecimento no processo
eleitoral.

CHAPA 1 – FORÇA E UNIÃO É ELEITA COM 98,9% DOS VOTOS

Temos feito um trabalho pensando sempre no
melhor da categoria e mais uma eleição
vitoriosa é a reposta de um trabalho que tem
sido reconhecido pelos bancários. Estamos
felizes e vamos à luta que o trabalho continua”.
concluiu Maribaldes.

ATENÇÃO BANCÁRIOS!
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O diretor escolhido pelos funcionários para ocupar a Diretoria de
Planos de Saúde e Relacionamento da Cassi está contra quem o
colocou no cargo. Carlos Flesch emitiu uma nota defendendo
que os associados continuem pagando valores adicionais de
coparticipação para consultas médicas e outros procedimentos.

A argumentação do diretor eleito é que o cenário exige prudência
da diretoria, o que impossibilita rever a coparticipação, até que a
Cassi esteja saudável no julgamento da própria diretoria.
Enquanto isso, milhares de beneficiários terão de arcar com
parte dos procedimentos necessários para assistência à saúde.

Os percentuais de coparticipação para os participantes do Plano
de Associados da Cassi foram definidos em janeiro de 2019 em
40% para consultas médicas, sessões de psicoterapia,
acupuntura e visitas domiciliares e em 20% para os exames de
laboratórios, diagnose e terapia. 

Na mesa de negociação em novembro do ano passado,
ocorreram reuniões para a mudança do estatuto da Cassi. Foi
firmado um acordo com as entidades representativas dos
funcionários do BB e a diretoria, para que a cobrança da
coparticipação retornasse aos percentuais anteriores, caso a
proposta de estatuto fosse aprovada pelo corpo social.

PREÇO DA CESTA BÁSICA FICA AINDA MAIS CARO. RUIM
A situação da população mais carente e
que precisa escolher o que comprar
com pouco dinheiro que tem no final do
mês piorou com o governo Bolsonaro.
Os preços dos alimentos essenciais da
cesta básica continuam aumentando
cada vez mais, junto com a inflação. 

Já a cesta básica mais barata no mês
passado, calculada em R$ 451,32, foi a de
Aracaju (SE).

Enquanto as mais caras foram registradas
em São Paulo e Rio de Janeiro, R$ 629,18 e
R$ 629,63, respectivamente. De janeiro a
novembro, subiu 35,39% em Salvador.
 

Em novembro, houve aumento 16 das 17
capitais do país. No ano, a elevação chega
até a 35%.Segundo pesquisa do Dieese
(Departamento Intersindical de
Estatística e Estudos Socioeconômicos),
os alimentos que apresentaram altas
expressivas na maioria das cidades foram
arroz, óleo de soja, tomate, batata e
carne. 

DIRETOR DA CASSI DEFENDE VALOR EXTRA NA
COPARTICIPAÇÃO

Diante do desinteresse do governo em cuidar
das mazelas sociais do povo, as entidades
representativas estão cobrando propostas
consistentes para o desenvolvimento do país.
No lugar de privatizar e entregar o patrimônio
público ao mercado, Bolsonaro deveria
apresentar um programa para a melhoria da
qualidade de vida da população, geração de
emprego e para desenvolver a indústria
nacional.

Na prática, o Conselho do PPI (Programa de
Parcerias e Investimentos) apresentou uma
carteira com 115 ativos para leilões e projetos
de concessão à inciativa privada em 2021. A
expectativa é arrecadar R$ 367 bilhões para os
cofres do governo. São 10 estatais na mira.
Desde o início do governo, o socorro só tem isso
para grandes empresas, ricos e grandes
apoiadores, como aconteceu com os bancos
privados, que receberam R$ 1,2 trilhão de ajuda
este ano. 

O Brasil inteiro está sofrendo com os efeitos
econômicos e sanitários da pandemia de Covid-
19 e o setor público tem mostrado o quanto é
importante para a sociedade. O atendimento
prestado pelo SUS (Sistema Único de Saúde) tem
sido essencial no combate ao novo coronavírus
e os bancos públicos, como a Caixa, que tem
realizado os pagamentos dos benefícios
emergenciais.


