
Aumento real de 10%
A pauta foi aprovada por unani-

midade pela plenária final, com a 
proposta de um índice de reajuste 
que recomponha as perdas com a 
inflação e garanta um aumento real 
de 10% nos salários; uma PLR 
melhor, com a distribuição 25% dos 
lucros dos bancos de forma linear 
entre os funcionários; a equipara-
ção do piso da categoria ao piso do 
Diese, além de muitas outras 

propostas que buscam garantir a saúde, a segurança e a 
melhoria nas condições de trabalho dos bancários.

Como novidade ao debate geral, os delegados aprovaram 
ainda a inclusão na minuta de uma cláusula de valorização do 
dirigente sindical, com a possibilidade de que ele possa ter 
uma carreira funcional no banco, mesmo sendo liberado para 
o sindicato.

Moção e homenagem
Após proposta da diretora de Gênero da Feebbase, Grassa 

Felizolla, os participantes da Conferência aprovaram uma 
Moção de apoio à presidenta Dilma Rousseff, que está sendo 
vítima de adesivos com imagens ofensivas na internet, numa 
clara demonstração de machismo e de apologia à violência 

contra as mulheres.
Ao final do encontro, a Conferência prestou 

uma justa homenagem a José Souza, presiden-
te do Sindicato de Sergipe, que faleceu em 
outubro de 2014, em Fortaleza, enquanto 
participava da negociação da campanha 
salarial com o BNB. Muitos participantes se 
emocionaram ao lembrar-se do dirigente 
sindical, que foi uma liderança inconteste da 
luta pelos direitos dos Bancários. Uma grande 
salva de palmas homenageou Souza.

Conferência Nacional em São Paulo
A proposta de Minuta aprovada na 

Conferência Interestadual será levada a debate 
na 17ª Conferência Nacional dos Bancários no 
final do mês de Julho em São Paulo. A delega-
ção da Bahia e Sergipe contará com 29 delega-
dos, 03 observadores e 04 convidados. O 

presidente do Sindicato, Carlos Alberto Bezerra, representará 
a Região de Irecê no evento.

LUTA BANCÁRIO!
Informativo do Sindicato dos Bancários de Irecê e Região

Diretor Responsável e Redação: CARLOS ALBERTO BEZERRA
Contatos: Telefone: (74) 3641-3544 - www.bancariosirece.com.br
Ano XX - Ed. 670 - Quarta-feira - 15 de Julho de 2015

FEEB
FEDERAÇÃO DOS BANCÁRIOS
DOS ESTADOS DA BAHIA E SERGIPE

FILIADO À:

Aconteceu no último final 
de semana - dias 11 e 12 
d e  j u l h o  -  n o  H o t e l 
Portobello em Salvador, a 

XVII Conferência Interestadual dos 
Bancários da Bahia e Sergipe. 

O  resultado da Conferência 
reforçou a unidade da categoria em 
torno de pautas prioritárias. O 
encontro contou com a participação 
de 297 pessoas, sendo 225 homens 
e 72 mulheres, com representação 
de todos os sindicatos da base da Federação dos Bancários da 
Bahia e Sergipe (FEEB/BA-SE). A unidade esteve presente 
também nos debates sobre a conjuntura política e econômi-
ca do país, demonstrando a disposição da categoria de lutar 
pela ampliação de seus direitos sem se descuidar com as 
questões que envolvem toda sociedade, como a defesa da 
democracia.

“Esta é a maior conferência que já realizamos e, se 
olharmos proporcionalmente, será a maior conferência 
preparatória para campanha em todo o país. Por isso só, já 
seria uma conferência  vitoriosa, mas, o mais importante foi a 
qualificação dos debates. Nós conseguimos dar um salto 
neste ponto. A participação de um quadro da envergadura de 
Haroldo Lima (ex-Deputado Federal e ex-
presidente da ANPA) na questão de conjuntura 
foi absolutamente enriquecedora, tanto que 
30 pessoas interviram no debate. Isso mostra o 
quanto a categoria está disposta a participar da 
luta política”, afirmou Emanoel Souza de Jesus, 
presidente da FEEB/BA-SE.

Para Emanoel, o prioritário na campanha 
deste ano não será a pauta de reivindicações, 
mas sim a mobilização. “Nós temos que 
entender que no momento em estivermos em 
campanha salarial, nós teremos a possibilidade 
de estar em votação o projeto de terceirização 
que acabaria com todas as categorias à médio 
prazo. Estará em discussão também toda uma 
crise política institucional e um golpe branco 
que a direita e a mídia ameaçam dar na presi-
denta da República. A nossa campanha não 
pode estar distante de tudo isso. É fundamental que haja 
muita mobilização”, ressaltou.

Encontro definiu pauta da Bahia e Sergipe à Conferência Nacional

CTB

XVII CONFERÊNCIA INTERESTADUAL

O palestrante, Haroldo Lima ao lado
do vice-presidente do Sindicato, 

Gilvaneto Almeida

A Conferência foi uma das maiores da história
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Com o PAI, contratações no BB são ainda mais urgentes
EMPREGO

O prazo de adesão ao PAI (Plano de 
Aposentadoria Incentivada) do Banco 
do Brasil terminou na sexta-feira 
(10/07) e o número de empregados 
que vão se aposentar é de cinco mil 
funcionários em todo o Brasil. 

Com a redução do quadro em 4,5%, 
a sobrecarga de trabalho aumenta, o 
que é muito prejudicial para um 
ambiente já em péssimas condições. 
Por isso, os Sindicatos cobram a 
s u b s t i t u i ç ã o  d e  t o d o s  o s 
t ra b a l h a d o re s  q u e  d e i xa m  o s 
empregos.

A pressão também é forte para que a direção do BB 

cumpra o aditivo à Convenção 
Coletiva de Trabalho e contrate os 1 
mil funcionários previstos. O processo 
de convocações dos aprovados em 
concurso público tem de ser ágil, 
assim como foram as definições do 
PAI. 

Cargos comissionados
M u i t o s  d o s  q u e  e s t ã o  s e 

aposentam por meio do PAI devem 
deixar cargos comissionados nas 
unidades. Os Sindicatos permanecem 
atentos em relação à ocupação dessas 
vagas, que devem ser feitas da forma 

mais democrática, igualitária e transparente possível. 

06 de Agosto - Dia de Luta por mais contratações na Caixa
MOBILIZAÇÃO

No próximo dia 06 de agosto, acontece o Dia Nacional de 
Luta, para chamar atenção sobre a necessidade de aumentar 
o número de funcionários da Caixa.

O quadro de empregados, ao invés de subir, como ocorre 
com o número de correntistas, tem caído. Em 2014, eram 
mais de 100 mil bancários. Agora, 97.975. Em junho, a Caixa 
fechou 1.961 postos de trabalho. Mas, segundo a direção da 
empresa, a redução se deve à adesão dos empregados ao PAA 
(Plano de Apoio à Aposentadoria), o que não explica a 
estagnação das convocações.

Estratégia
Bancários e população devem produzir cartazes com a 

frase "Mais Empregados para a Caixa, Mais Caixa para o 
Brasil" e também fazer protestos nas redes sociais com a 
hashtag #MaisEmpregadosJá.

Além de beneficiar trabalhadores e clientes, as novas 
admissões colaboram com os concursados da Caixa, que 
estão na lista de espera há bastante tempo.

A instituição tem a faca e o queijo na mão para melhorar a 
situação das unidades. Não tem desculpa para não contratar. 
O lucro, só no primeiro trimestre, chegou a R$ 1,5 bilhão.

Congresso Nacional do BNB acontece nos dias 24 e 25 de Julho
ORGANIZAÇÃO DO MOVIMENTO

 Os funcionários do Banco do Nordeste da 
Bahia e Sergipe se preparam para a definição 
da pauta específica, a ser entregue à direção 
da empresa. Os debates acontecem nos dias 
24 e 25 de julho, em Recife (PE).

A programação já foi divulgada e inclui 
discussões sobre remuneração e emprego, 
jornada de trabalho, PLR Social, saúde e 
Previdência, além de trabalhos em grupos. 
No último dia, os delegados se reúnem para 
apreciar e votar as propostas. 

Os bancários devem ficar de olho em 
todos os encaminhamentos e se preparar 
para a campanha salarial. Os funcionários do 
BNB sabem que a direção do banco costuma enrolar. Por isso, 
a participação em todo o processo é fundamental para 

garantir os avanços necessários.
"Temos pendências históricas como o 

Vale-Cultura, ponto eletrônico, PCS, PLR, 
entre tantos outros. Portanto, é fundamental 
que no Congresso definamos com clareza a 
Minuta específica que será entregue ao 
Banco e, principalmente é preciso estar 
atentos na negociação para que o BNB não 
nos enrole mais uma vez como tem feito nos 
últimos anos", reclama Edson Gonçalves, 
Diretor do Sindicato dos Bancários de Irecê e 
Região e funcionário do BNB.

Participam do Congresso, representando a 
Região de Irecê, o presidente do Sindicato, 

Carlos Alberto Bezerra, como convidado e Edson Gonçalves 
será o delegado.

Edson Gonçalves e Carlos Alberto 
estarão no Congresso do BNB

Curta a funpage do
Sindicato no Facebook,
acesse o novo site
bancariosirece.com.br
e fique sempre bem
informado!


