
Alberto Bezerra, presidente do 
Sindicato dos Bancários de Irecê e 
Região.

Além dos bancários, outros 
trabalhadores participaram do ato, 
a exemplo de comerciários e 
representantes da CTB.

“ Temos nos bancários um 
verdadeiro exemplo de luta e de 
mobilização em busca de novas 
conquistas. A categoria organizada 

tem enfrentado com altivez a sanha capitalista do ramo 
financeiro. Por isso, nós da CTB estamos sempre dispos-
tos a apoiá-los em todas as frentes, afinal eles não fazem 
apenas a reivindicação economicista mas, sim a defesa 
de toda a sociedade”, lembra Rafael Sydartha, coorde-
nador da CTB Regional Irecê e presidente do Sindicato 
dos Comerciários de Irecê e Região.

Próximos atos de Lançamento
Os atos de lançamentos promovidos pelo Sindicato 

serão realizados em mais três cidades, conforme o 
calendário abaixo:

- 19/08 – 09:00h – Lançamento da Campanha em 
Barra – em frente ao Banco do Brasil

- 20/08 – 09:00h – Lançamento da Campanha em 
Xique-Xique – em frente à Caixa

- 21/08 – 09:00h – Lançamento da Campanha em 
Morro do Chapéu – em frente ao Banco do Brasil
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FEDERAÇÃO DOS BANCÁRIOS
DOS ESTADOS DA BAHIA E SERGIPE

FILIADO À:

A
A p ó s  a  e n t r e g a  d a 
Minuta no último dia 11 
de Agosto, o Sindicato 
dos Bancários de Irecê e 

Região realizou na manhã desta 
sexta-feira (14), em frente a agên-
cia do Bradesco de Irecê, o ato de 
l a n ç a m e n t o  d a  C a m p a n h a 
Nacional dos Bancários 2015.

O evento que teve a participa-
ção de bancários de várias agênci-
as, foi animado pelo forrozeiro Zé Bigode e contou com 
performance teatral representando o “banqueiro” e a 
sua ganância.

Na ocasião os sindicalistas denunciaram à sociedade 
os sete pecados do Capital: irresponsabilidade; ganân-
cia; discriminação; assédio; mentira; ostentação; e 
terceirização. Ao tempo que gritaram em alto e bom 
tom o tema da Campanha deste ano: “Exploração não 
tem perdão”.

“O lançamento da nossa Campanha tem por finalida-
de expor para a sociedade que as nossas reivindicações 
são totalmente justas, afinal estamos lidando com o 
segmento mais rentável da economia. O sistema finan-
ceiro tem passado à margem da crise econômica com a 
lucratividade nas alturas, tudo isso às custas da socieda-
de e dos trabalhadores. Essa ramo certamente vem se 
usufruindo dos sete pecados do capital”, destaca Carlos 

Sindicato realizou ato de lançamento da Campanha em Irecê

CTB

Primeira rodada de negociação acontece hoje. O tema será EMPREGO
CAMPANHA NACIONAL

A primeira rodada de negociação da 
Campanha Salarial 2015 entre os 
bancários e a Fenaban acontece nesta 
quarta-feira (19). Emprego será o tema 
dessa rodada.

A pauta tem como pontos centrais o 
reajuste de 16%, valorização do piso 
salarial no valor do salário mínimo 
calculado pelo Dieese (R$ 3.299,66 em 
junho), PLR de três salários mais R$ 

7.246,82, defesa do emprego, combate às 
metas abusivas e ao assédio moral, 
melhores condições de trabalho, fim da 
terceirização e vales-alimentação e 
refeição maiores.

Na base da Bahia e Sergipe, ocorreram 
nesta semana o lançamento da campanha 
salarial em várias cidades, quando os 
bancários demonstraram disposição para 
lutar por seus direitos e conquistas. 

CTB

CAMPANHA NACIONAL 2015



22

Encontro da juventude bancária acontece no próximo fim de semana
ORGANIZAÇÃO DO MOVIMENTO

Esta tudo pronto para o 4º Encontro 
da Juventude Bancária da Bahia e 
Sergipe, que acontece sábado e 
domingo, 22 e 23 de agosto, no Águas 
Claras Beach Resort, em Saubara, no 
Recôncavo Baiano. Na pauta, o debate 
sobre  conjuntura ,  mercado de 
trabalho nos bancos e outros temas 
importantes.

O evento reúne trabalhadores de até 35 anos da base dos 
sindicatos filiados à Federação dos Bancários da Bahia e 
Sergipe. O painel de abertura contará com o jornalista e 
presidente do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão 
de Itararé, Altamiro Borges, que vai falar sobre "A juventude 

enquanto mola propulsora das 
grandes transformações".

E m  s e g u i d a ,  s e r á  a  v e z  d a 
presidenta do Conselho Nacional de 
Juventude (CONJUVE) e Secretária-
adjunta da Secretaria Nacional de 
Juventude (SNJ), Ângela Guimarães, 
fazer um balanço dos dez anos de 

reconhecimento da juventude como sujeito de direitos no 
Estado Brasileiro.

As falas dos palestrantes serão o ponto de partida para os 
debates em grupo, que acontecem na tarde de sábado, 
primeiro dia do Encontro. O resultado das discussões será 
apresentado na plenária final na manhã de domingo.

PLANO DE SAÚDE

Representantes dos trabalhadores da 
ativa e dos aposentados voltam a discutir 
com a direção do Banco do Brasil 
soluções para a Caixa de Assistência dos 
Funcionários, a Cassi. A reunião ocorre 
na sexta-feira 21 e a expectativa é de que 
a instituição financeira apresente 
proposta à situação deficitária da 
entidade.

Em reunião no final de julho, o representante do BB disse 
que o banco tem a intenção de criar um fundo de R$ 5,83 
bilhões – que seria uma antecipação mensal feita pelo banco 
referente aos 4,5% pagos pelos aposentados – e de fazer uma 
contribuição adicional de 0,99% sobre a folha de pagamento 
dos funcionários ativos. A instituição também reiterou a 

Minuta específica do BNB será entregue no próximo dia 24/08
NEGOCIAÇÃO ESPECÍFICA

O  C o m a n d o  N a c i o n a l  d o s 
Bancários, entrega no próximo dia 
24 de Agosto, a pauta específica de 
reivindicações dos funcionários do 
Banco do Nordeste do Brasil (BNB), 
d a  C a m p a n h a  N a c i o n a l  d o s 
Bancários de 2015. 

A reunião será às 10h, na sede 
administrativa do Passaré, em 
Fortaleza, e contará com a participa-
ção de membros da Comissão 
Nacional dos Funcionários do BNB. 
Na mesma reunião ocorrerá a 
primeira rodada de negociação, com o tema Emprego.

A pauta específica, definida pelo XXI Congresso Nacional 
dos Funcionários do BNB, realizado em Recife (PE) nos dias 24 
e 25 de julho, tem ao todo 77 cláusulas, doze a mais que na 
minuta aprovada no ano passado.

Principais pontos da Minuta
A revisão do PCR, isonomia, 

ponto eletrônico,  combate à 
terceirização, melhorias na Camed e 
Capef, luta por aumento real, 
escolha de diretor representante no 
Conselho de Administração (Caref), 
estão entre as principais demandas 
apontadas pelo funcionalismo.

"Temos pendências históricas a 
serem resolvidas pela Direção do 
BNB nesta Campanha Salarial. Não é 
possível que todos os anos vejamos 

prolongada a nossa paralisação em detrimento dos demais 
Bancos e ainda assim não consigamos ver atendidas tantas 
reivindicações que vem sendo sempre postergadas", reclama 
Edson Ferreira Gonçalves, Diretor do Sindicato dos Bancários 
de Irecê e Região e funcionário do BNB.

disposição de fazer aporte para as ações 
estruturantes do Modelo de Atenção 
Integral à Saúde, bem como de participar 
do rateio de eventuais déficits futuros, 
desde que consiga se desvencilhar da 
obrigação de fazer as provisões previstas 
pela Comissão de Valores Mobiliários 
(CVM) em sua resolução 695.

"Com a lucratividade nas alturas, fruto do trabalho 
abnegado do seu funcionalismo, temos clareza que o Banco 
do Brasil tem todas as condições de apresentar uma proposta 
que atenda a todos os participantes. Para nós é fundamental 
o respeito ao princípio da solidariedade, não vamos aceitar 
que isso seja quebrado", afirma Carlos Alberto Bezerra, 
presidente do Sindicato dos Bancários de Irecê e Região.

Cassi volta a debate com Banco do Brasil na sexta-feira, dia 21

Minuta específica foi aprovada no XXI Congresso do BNB


