Associado recebe Chester neste Natal!
O Natal é uma grande
oportunidade de reunir a
família em um clima de
fraternidade,
troca
de
presentes, muita alegria e
diversão. E nada junta
melhor uma família do que
aquela mesa farta! Pensando

nisso, o Sindicato resolveu
inovar e presentear cada
associado com um Chester
neste Natal! Nossos diretores
entregarão seu ticket nas
agências, que deverá ser
trocado no Giassi da Dr. João
Colin nos dias 10, 15 e 20/12.
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Feliz
Natal,
caros
Bancários e Financiários
de Joinville, Garuva,
Itapoá, São Francisco do
Sul, Araquari, Balneário
de Barra do Sul e Barra Velha! Sê bemvindo ao nosso Info Bancários Especial
de Natal, com Retrospectiva 2018. Este
foi um ano muito especial para a nova
gestão do Bancários Joinville, pois
tendo resolvidas praticamente todas as
questões burocráticas que ainda nos
cerceavam dos anos anteriores,
pudemos durante todo o ano
finalmente visitar as agências in loco e
conhecer a realidade de nossos
bancários. Foram quase setenta
reuniões onde ouvimos e anotamos
todas as sugestões e sabemos mais do
que nunca que rumo seguir. Além dos
novos convênios, das lutas incessantes,
das atividades de integração e
confraternização, do atendimento
diário aos bancários e financiários, seja
jurídico e previdenciário, seja na saúde
e condições de trabalho, estamos
desenvolvendo projetos novos e
interessantes e estamos ansiosos para
compartilhar com nossos bancários, em
breve. Vocês merecem muito mais e
valem cada esforço que realizamos no
sentido de suavizar suas vidas, sete dias
por semana – vinte e quatro horas por
dia. Minhas cordiais saudações!
Valdemar Luz - Presidente

O Banco do Brasil, no ano de 2014,
possuía 111.628 funcionários. E
encerrou o terceiro timestre de 2018
com 97.232 trabalhadores. A Caixa
Federal, que em 2014 possuía 101.484
empregados, hoje conta com apenas
86.427 trabalhadores. Em doze meses
(maio de 2017 a maio de 2018) a oferta
de crédito pelos bancos públicos
apresentou queda de 3,6%. Além de
lucrativos, os bancos públicos são de
extrema importância para o combate
à desigualdade. Nestes bancos operam

políticas públicas como o FGTS; Minha
Casa, Minha Vida; Pronaf; Fies; Prouni. Por
exemplo, as loterias da Caixa [Lotex],
ameaçadas de privatização, repassaram
em 2017 quase metade (48%) do seu
faturamento para educação, saúde,
esporte, seguridade e infraestrutura. Caso
seja privatizada, esse repasse cairá para
16,7%. Não perde somente o país, perdem
também os bancários dessas instituições,
cada vez mais sobrecarregados e
adoecidos. Lutar pelos bancos públicos é
também defender os seus trabalhadores!

