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FEDERAÇÃO DOS BANCÁRIOS
DOS ESTADOS DA BAHIA E SERGIPE

CAMPANHA NACIONAL 2019

Bancários da Bahia e Sergipe realizam
grande Conferência Interestadual
e aprovam plano de lutas

B

ancários da Bahia e Sergipe realizaram
uma grande Conferência no último sábado, dia 1º, em Salvador. No evento foram
debatidos os temas mais importantes para
os trabalhadores brasileiros neste momento. A plenária final aprovou inclusive a participação da categoria na greve geral convocada pelas centrais sindicais para o dia 14 de junho.
A unidade foi a grande marca do evento, que reuniu 355 delegados e delegadas, oriundos das bases
dos 13 sindicatos de bancários da Bahia e de Sergipe.
Pela manhã, foram debatidas a conjuntura e a
reforma da previdência, com um auditório lotado e
Neto, Presidente da Federação defende a participação dos bancários na Greve Geral
atento. Após o almoço, os participantes voltaram
Na plenária final, os delegados e delegadas aprovaram,
para discutir campanha nacional, emprego, defesa dos
por
unanimidade, uma moção de repudio à reestruturação
bancos públicos e impactos das novas tecnologias no setor
anunciada pela Caixa Econômica. Decidiram também
bancário.
ampliar
a luta em defesa do emprego e das conquistas; a
Encontros por Banco - Foram realizados também
encontros para debater as demandas específicas dos defesa dos bancos públicos para construção de um projeto
empregados da Caixa, Banco do Brasil e BNB, com eleição de soberania nacional; contra o funcionamento das agênda delegação para os encontros nacionais, além de uma cias bancarias nos fins de semana , além da participação na
greve geral no dia 14 de junho.
reunião dos empregados dos bancos privados.
BANCOS PÚBLICOS

Empregados vão reforçar a luta em defesa do Banco do Nordeste
Intensificar a luta em defesa do Banco do Nordeste.
Esta foi a principal deliberação do Encontro do funcionários do BNB realizado na tarde de sábado, em Salvador.
A luta se dará através de ações de mobilização nas
Câmaras de vereadores nos municípios com agência do
BNB, na área de atuação da Federação dos Bancários da
Bahia e Sergipe, além de fazer contato com a União dos
Prefeitos da Bahia, pedindo que a entidade divulgue uma
carta em defesa do BNB.

“É necessário reforçarmos a luta em defesa do BNB. O
Banco é um dos principais vetores de desenvolvimento
do Nordeste e se vê agora sob forte ataque da equipe
econômica do Governo Federal que parece odiar a
Região", desabafa Edson Gonçalves (Boka), vicepresidente do Sindicato dos Bancários de Irecê e Região.
O 25º Congresso dos Funcionários do BNB, será realizado nos dias 12 e 13 de julho, em Fortaleza, e terá como
pauta principal, a defesa da Instituição.
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PROCESSOS JUDICIAIS

Intertíscio do BB: Sindicato de Irecê ganha Ação na Justiça
Os funcionários pré-98 do Banco do Brasil na Região
de Irecê já podem comemorar mais uma vitória do
Sindicato dos Bancários, na Justiça Trabalhista.
Desta vez trata-se da Ação 006470025.2000.5.05.0291 (Revisão do PCCS em função da
redução unilateral do interstício), que teve seu trânsito
em julgado, no Tribunal Superior do Trabalho (TST), no
último dia 20/05/2019.
Mais de duzentos colegas do Banco do Brasil que
trabalharam nas Agências da Região de Irecê e estavam
associados ao Sindicato, terão direito ao pagamento
retroativo e para os que estão na ativa, à revisão salarial
em função do ajuste do interstício que é garantido a
cada três anos de serviço.
Processo entra na fase de cálculos
O processo agora entra na fase de liquidação, quando
o Sindicato precisa apresentar os cálculos individuais de
cada trabalhador para, em seguida, o Banco apresentar
as impugnações que achar devidas.
Nessa fase, o Sindicato vai pedir à Justiça que
determine ao BB que apresente os históricos funcionais
e também os holerites (Espelhos) de todos os
empregados envolvidos na lide, portanto não haverá
necessidade de nenhum empregado apresentar
documentação.
Entenda o caso
Em 30 de setembro de 1997 o Banco do Brasil
publicou, a Carta-Circular 97/0493, que reduziu o
interstício trienal para 3% (três por cento), a partir de
31.07.1997, conforme conteúdo aqui reproduzido, do
item 1.1 da supra-citada Carta: "a diretoria, em reunião
de 23.09.97, decidiu fixar em trê spor cento o
percentual incidente sobre o vencimento-padrão,

quando das promoções entre os níveis do plano de
cargos e salários, conforme tabela inclusa no anexo 01,
com vigência a partir de 01.08.97, em substituição ao
percentuais anteriorimente previstos no acordo
coletivo denunciado / doze ou dezesseis por cento / e
que tiveram vigência até 31.07.97".
Desse modo, a Diretoria do Banco do Brasil no
Governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso,
reduziu de forma unilateral os interstícios para 3% (três
por cento), em detrimento dos 12% (doze por cento)
para os funcionários dos níveis E-1 ao E-9 e de 16%
(dezesseis por cento) para aqueles dos níveis do
Intertíscio do BB: Sindicato de Irecê ganha Ação na
Justiça, o que violou a legislação trabalhista.
Maiores informações:
Telefone: (74) 3641-3544 / 3246
Celular: (74) 99995-5286, inclusive WhatsApp
E-mail: bancarios@bancariosirece.com.br
Sítio: www.bancariosirece.com.br (Aba Processos
Jurídicos)

BANCOS PÚBLICOS II

Empregados em defesa da Caixa e contra a reestruturação
Reunidos no último sábado (1/6),
metas e contra o adoecimento dos
durante a 21ª Conferência Bahia e
funcionários.
Os trabalhadores vão cobrar
Sergipe, em Salvador, os empregados
também o fim da utilização da GDP
da Caixa debateram os principais
como critério para promoção por
problemas que atingem o funcionalismérito, além da redução do equacionamo e definiram ampliar a companha
mento na Funcef, participando da
em defesa do banco, com ações para
campanha no site da Fenae.
impedir o seu desmonte e garantir a
Os bancários definiram ainda os
manutenção da Caixa 100% pública.
Ficou definido ainda que os sindica- Empregados da Caixa realizaram encontro específico delegados e delegadas que participadurante a 21ª Conferência dos bancários
rão do 35º Congresso Nacional dos
tos vão acompanhar de perto o
Empregados da Caixa - CONECEF, que acontecerá nos dias 1 e
processo de reestruturação no banco, além de fazerem uma
2 de agosto, em São Paulo.
Fonte: FEEB/BA-SE
campanha de enfrentamento ao assédio na cobrança por

