
Logo em seguida, começa a 
discussão das questões especí-
ficas da categoria bancária, 
com uma mesa sobre emprego 
e remuneração. Ainda no 
sábado começa a construção 
da pauta de reivindicações de 
baianos e sergipanos para a 
Campanha Salarial 2015.

A proposta de Minuta final 
será discutida, avaliada e 
aprovada no domingo pela 
manhã, quando serão defini-
dos o índice de reajuste e todas 
as demais reivindicações da 

categoria, além da eleição da delegação dos dois 
Estados para a Conferência Nacional dos Bancários.

Delegação da Região de Irecê
A Região de Irecê estará representada por oito 

Delegados e de Delegadas na Conferência. São eles: 
Carlos Alberto Bezerra (Presidente do Sindicato) e 
Raquel Santana do Banco do Brasil; Lucélia Batista de 
Oliveira, José Carlos Oliveira de Carvalho, Sara 
Aparecida Neiva, Iamar Raquel Freire e Gilvaneto 
Pereira de Almeida do Bradesco e Edson Ferreira 
Gonçalves do Banco do Nordeste. 
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FEEB
FEDERAÇÃO DOS BANCÁRIOS
DOS ESTADOS DA BAHIA E SERGIPE

FILIADO À:

Com o tema "Unificar a 
luta por mais direitos 
e  d e m o c r a c i a " , 
acontece no próximo 

final de semana, dias 11 e de 12 
de Julho, no Hotel Portobello, 
e m  S a l v a d o r ,  a  X V I I 
Conferência Interestadual dos 
Bancários da Bahia e Sergipe. 

O evento que contará com 
ampla participação de traba-
lhadores bancários da base e 
lideranças sindicais dos dois 
Estados, definirá a proposta de 
Minuta de Reivindicações da 
Campanha Salarial 2015 e que será defendida na 
Conferência Nacional dos Bancários entre os dias 31 de 
Julho e 02 de Agosto em São Paulo.

Programação
A expectativa para o encontro é muito grande, 

devido ao momento vivido pelo país. Por isso mesmo, a 
Conferência Interestadual começa com um debate 
sobre a conjuntura política e econômica do Brasil, com 
exposição do ex-presidente da Agência Nacional do 
Petróleo (ANP) e ex-Deputado Federal pela Bahia, 
Haroldo Lima.

17ª Conferência Interestadual BA/SE neste final de semana

CTB

Sindicato realiza consulta à categoria para definir reivindicações
CONSULTA

Participação, mobilização, organização. Essas 
são as palavras-chave para manter direitos e 
avançar rumo a novas conquistas. Os bancários 
sabem bem disso e chegou a hora de colocar em 
prática mais uma vez. Está no ar a consulta que 
vai ajudar a construir a pauta de reivindicações 
da Campanha Nacional Unificada 2015.

Você pode imprimir a Consulta no site do 
Sindicato (www.bancariosirece.com.br) na nova 
coluna BOLETINS ou preencher o formulário que 
já está sendo distribuídos pelos Diretores do 
Sindicato. Nos próximos dias os dirigentes 
sindicais estarão recolhendo as Consultas que 

podem ser entregues até o dias 22 de Julho.
Qual o reajuste a ser pleiteado, a PLR, ques-

tões fundamentais como emprego, condições de 
trabalho e segurança fazem parte da pesquisa 
que será respondida por trabalhadores de todo o 
Brasil. Essa opinião expressa pelos trabalhadores 
vai balizar os debates das conferências regionais 
e da nacional – realizada entre 31 de julho e 02 de 
agosto –, responsável por definir a pauta final de 
reivindicações que será entregue à Fenaban.

Participe! A sua opinião é extremamente 
importante para definir os rumos da nossa 
Campanha Salarial.

CAMPANHA NACIONAL 2015
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Novo site do Sindicato já está no ar, acesse e confira
NOVA PÁGINA

Durante a solenidade de 
posse da nova Diretoria do 
Sindicato dos Bancários de 
I r e c ê  e  R e g i ã o ,  f o i 
apresentado o lay-out do 
novo site da entidade. 

Assim, está no ar desde o 
dia 20 de junho a nova 
pág ina  da  ent idade na 
i n t e r n e t .  O  e n d e r e ç o 
c o n t i n u a  o  m e s m o : 
www.bancariosirece.com.br  

Muito mais interativo e com pleno acesso às 
principais redes sociais (Facebook, Twitter, Google+ e 
WhatsApp), o site está bem mais leve e também 

disponibiliza acesso a vídeos  
(TV Classista) e informativos 
de outras entidades.

"A ideia é buscar uma 
plena interação com a nossa 
c a t e g o r i a ,  m a n t e n d o 
atualizações cotidianas com 
os principais assuntos que 
envolvem os bancários e os 
d e m a i s  s e t o r e s  d a 
sociedade. O site anterior 

estava completamente deslocado da realidade atual. 
Vale a pena conferir a nova página, acessem!", destaca 
Carlos Alberto Bezerra, Presidente do Sindicato dos 
Bancários de Irecê e Região.

Ataques a bancos na Bahia chegam a 120 casos em 2015
(IN)SEGURANÇA BANCÁRIA

Mais três cidades baianas foram alvo da ação de 
quadrilhas especializadas em ataques a bancos. Das 120 
ocorrências registradas até esta segunda-feira (06/07), 90 
são em municípios do interior e 30 em Salvador.

O último registro aconteceu nesta madrugada. Cerca de 
dez suspeitos explodiram o autoatendimento e o cofre do 
Banco do Brasil de Sátiro Dias. Parte do grupo furou os pneus 
das viaturas da polícia, enquanto a outra realizava as 
explosões. A quantia levada não foi revelada.

No sábado (04/07), foram dois ataques. Em Mansidão, 
oeste do Estado,  dois  suspeitos  explodiram um 

autoatendimento do BB. A detonação feita com uma bomba 
artesanal deixou o equipamento parcialmente destruído, 
mas o dinheiro não foi levado.

No mesmo dia, mais explosão em Conceição do Almeida. 
De novo, o alvo foi o BB. Homens armados detonaram os 
caixas eletrônicos da agência, deixando o local parcialmente 
destruído. Não há informações sobre o valor levado.

A explosão é a prática mais usada nos ataques a bancos, 
com 77 registros. Outros métodos são os arrombamentos 
(10) e assaltos (10). As tentativas frustradas já somam 23 
casos.            Fonte: SEEB/BA

O novo site está mais leve e muito mais interativo

Após negociação, BB altera IN sobre jornada e ponto eletrônico
BANCO DO BRASIL

Após solicitação de negociação, a Comissão 
de Empresa dos Funcionários do BB e o Banco do 
Brasil se reuniram na quarta-feira (01/07) para 
discutir as alterações feitas na Instrução 
Normativa nº 361, cuja interpretação tem 
causado transtornos nos locais de trabalho e 
foram objeto de muitas reclamações dos 
funcionários de todos os locais do País.

O Banco do Brasil, através dos diretores 
Carlos Netto (Diretoria de Pessoas) e Carlos Nery 
(D i retor ia  de  Re lac ionamento  com os 
Funcionários), atendeu a solicitação dos 
representantes dos funcionários, que foram 
apresentar os pontos de divergência e reivindicar alterações 
na redação. O banco fez as argumentações em relação aos 
aspectos legais e, após a negociação, as questões mais 
polêmicas foram alteradas.

Foi preservado o costume dos funcionários de fazer as 
refeições nas suas dependências de trabalho. Foi modificado 
também o texto que considera fraude a permanência no local 

de trabalho, em casos em que o funcionário 
trabalhe fora do ponto eletrônico.

O texto que regulava em cinco minutos o 
limite de tolerância para registro do ponto 
eletrônico será suprimido da IN,ficando o limite 
como era anteriormente.

"Mais uma vez o Banco do Brasil havia feito 
alterações nos normativos internos visando 
intimidar e imputar culpa no funcionalismo, tudo 
isso sem dialogar com os representantes da 
categoria. Foi importante o Banco ter voltado 
atrás, mas é fundamental que os funcionários 
imprimam o Acordo que está disponível na IN 

361, e assinem junto com o Gestor da dependência. Assim os 
funcionários ficam resguardados de uma possível tentativa 
de instauração de processo disciplinar", esclarece Carlos 
Alberto Bezerra, Presidente do Sindicato dos Bancários de 
Irecê e funcionário do BB.

A reedição da Instrução Normativa 361 com as alterações 
negociadas já foi publicada na última quinta-feira (dia 2).
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