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CAMPANHA NACIONAL 2016

Vales alimentação, refeição, 13ª cesta e 
auxílio-creche/babá no valor de R$ 880,00 

ao mês para cada (salário mínimo);
Melhores condições de trabalho 

com o fim das metas abusivas e do 
assédio moral que adoecem os bancá-
rios.

Emprego: fim das demissões, mais 
contratações, fim da rotatividade e 
combate às terceirizações diante dos 

riscos de aprovação do PLC 30/15 no 
Senado Federal, além da ratificação da 

Convenção 158 da OIT, que coíbe dispensas 
imotivadas.

Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS): para 
todos

Auxílio-educação: pagamento para graduação e pós.
Prevenção contra assaltos e sequestros: permanência 

de dois vigilantes por andar nas agências e pontos de 
serviços bancários, conforme legislação. Instalação de 
portas giratórias com detector de metais na entrada das 
áreas de autoatendimento e biombos nos caixas. Abertura 
e fechamento remoto das agências, fim da guarda das 
chaves por funcionários.

Igualdade de oportunidades: fim às discriminações 
nos salários e na ascensão profissional de mulheres, 
negros, LGBTs e pessoas com deficiência (PCDs).

Aconteceu no último final de semana - 
entre os dias 29 e 31 de julho - em 
São Paulo, a 18ª Conferência 
Nacional dos Bancários.

O encontro contou com a participa-
ção de 633 delegados, sendo 233 
mulheres e 400 homens, além de 34 
observadores e 51 convidados.

A plenária final definiu as estratégi-
as de luta da categoria para o próximo 
período e aprovou a pauta de reivindica-
ções da Campanha Nacional 2016. 

Os representantes dos bancários e de 
todo o país também definiram os eixos para a 
organização e mobilização contra a retirada de 
direitos trabalhistas, previdenciários e defesa da democra-
cia.

Entrega da minuta será no dia 09
A pauta de reivindicações será entregue aos bancos no 

dia 9 de agosto. Durante a Conferência, os bancários 
analisaram a atual conjuntura econômica e política, com 
vários ataques aos direitos dos trabalhadores.

Principais reivindicações aprovadas:
Reajuste salarial: 14,78% (reposição da inflação mais 

5% de aumento real)
PLR: 3 salários mais R$8.317,90
Piso: R$3.940,24 (Salário mínimo do Dieese).

EDITAL ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O SINDICATO DOS BANCÁRIOS DE IRECÊ E REGIÃO, inscrito no 

CNPJ/MF sob o nº 13.266.952/0001-01, Registro Sindical, referente ao 
livro 098, folhas 053, ano 1984 (Carta Sindical) por seu presidente, abai-
xo assinado convoca todos os empregados em estabelecimentos bancá-
rios dos bancos públicos e privados, sócios e não sócios, da base territori-
al deste sindicato, para a Assembleia Geral Extraordinária que se reali-
zará dia 08 de Agosto 2016, às 18:30h, em primeira convocação, e às 
19:00h, em segunda convocação, no endereço à Rua da AABB, 850, 
Irecê/BA, para discussão e deliberação acerca da seguinte ordem do dia:

1. Autorizar a diretoria para realizar negociações coletivas, celebrar 
convenção coletiva de trabalho, Convenções/Acordos Coletivos Aditi-
vos, bem como Convenção/Acordos de PLR e, frustradas as negocia-
ções, defender-se e/ou instaurar dissídio coletivo de trabalho, bem 
como delegar poderes para tanto;

2. Deliberar sobre aprovação da minuta de pré-acordo de negocia-
ção e minuta de reivindicações da categoria bancária, data-base 1º de 
setembro definida na 18ª Conferência Nacional dos Bancários;

3. Deliberar sobre desconto a ser feito nos salários dos empregados 
em razão da contratação a ser realizada; 

4. Outros assuntos de interesse da categoria profissional.
Irecê/Bahia, 03 de Agosto de 2016.

Carlos Alberto Rodrigues Bezerra
Presidente

Bancários querem 14,78% de reajuste, PLR maior e Piso do Dieese
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COMUNICAÇÃO

2º Encontro de Comunicação da CTB
A CTB Bahia está convo-

cando o 2º Encontro de 

Comunicação para o dia 20 de 

agosto, em Salvador.
O Encontro é voltado para 

diretores e assessores de 

comunicação dos sindicatos 

filiados e movimentos sociais. 

A presença de presidentes e outros dirigentes sindicais 

também está sendo estimulada pela CTB, devido à importân-

cia do tema, especialmente no momento político que 

estamos vivendo.
O encontro terá debates sobre conjuntura, comunicação 

sindical e política de comunicação da CTB e também oficina 

sobre atuação e gerenciamento de redes sociais.



22

a Cassi deixe de pagar prestadores, o que agravará os 
problemas de atendimento aos funcionários, aposentados e 
seus dependentes”, disse. 

O banco informou que foi creditado um valor de 5 milhões 
referente a despesas de ressarcimento de PAS e outras 
rubricas, recursos que já foram tratados na mesa de 

negociação e cujo repasse de outros 
v a l o r e s  t a m b é m  j á  f o i  f e i t o 
anteriormente.

Sobre a antecipação do SiBet e 
outras formas de antecipação, o BB 
i n f o r m o u  q u e  a i n d a  n ã o  t e m 
segurança acerca dos riscos contábeis 
e jurídicos dessas operações, mas que 

continua estudando as medidas.
O banco solicitou um tempo de cerca de duas semanas 

para concluir os estudos em andamento, quando 
apresentará mais respostas à Mesa de Negociação.

Nova rodada está prevista para meados do mês de agosto, 
em data a ser definida nos próximos dias.

CASSI

 No segundo trimestre deste ano, o 
Itaú registrou lucro líquido recorrente de 
R$ 5,575 bilhões, alta de 8% em relação 
ao resultado obtido nos três meses 
anteriores (R$ 5,162 bilhões). No semes-
tre, portanto, o banco levou aos cofres R$ 
10,737 bilhões. 

Em junho, a carteira de crédito total, 
que considera avais e fianças, somou R$ 
573,003 bilhões. Levando em considera-
ção títulos privados, o total chegou a R$ 
608,606 bilhões.

Quando se trata dos ativos totais, houve elevação de 4,7% 
em um ano. Ao todo, foi R$ 1,396 trilhão. No semestre, o 

CONSULTA

A programação do 5º Encontro da Juventude 

bancária da Bahia e Sergipe já está fechada. O 

encontro acontece nos próximos dias 06 e 07 no 

Hotel Fazenda Recanto, em Jaguaripe, e é 

destinado a bancários de até 35 anos.
A abertura do evento, no sábado conta 

contará com duas exposições muito importantes. 

Na primeira, o jornalista e presidente do Centro 

de Mídias Alternativas Barão de Itararé, Altamiro 

Borges, falará sobre o papel do trabalhador na atual etapa do 

enfrentamento ao golpe. 
No segundo momento, a técnica do Dieese Viviam Machado 

fará uma exposição sobre os reflexos das novas tecnologias no 

trabalho do setor financeiro.
A tarde de sábado será dedicada aos trabalhos em grupo, onde 

serão discutidas questões envolvendo o trabalho 

nos bancos e levantadas as sugestões para 

melhorar a atuação da Federação dos Bancários 

junto à juventude. Às 20h, acontece uma festa de 

confraternização entre os participantes.
No domingo, as atividades começam às 9h, 

com uma exposição sobre a campanha salarial 

2016, a apresentação do resultado dos trabalhos 

em grupo e a plenária final, com a aprovação das 

deliberações do Encontro.
O Encontro da Juventude Bancária é organizado anualmente 

pela Federação dos Bancários da Bahia e Sergipe para aproximar a 

juventude das questões que envolvem a categoria e apresentar o 

movimento sindical, que tem atuação muito além da campanha 

salarial e do setor bancário.

Altamiro Borges abre o 5º Encontro da Juventude Bancária 
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Na rodada de negociações da Cassi desta segunda-feira, 
dia 1º de agosto, as entidades representantes do 
funcionalismo da ativa e aposentados novamente cobraram 
do BB medidas emergenciais para reforço de caixa na Cassi, 
bem como proposta que envolva a sustentabilidade do plano.

As entidades resgataram a fala do banco em mesas 
anteriores, de que não haveria falta de 
recursos para pagar prestadores, 
cobraram um posicionamento sobre a 
antecipação dos recursos do SiBet e 
também o andamento dos projetos de 
ações estruturantes.

Sobre a questão de não deixar faltar 
recursos, o BB afirmou que tem 
procurado estudar todas as possibilidades, como foi 
antecipação do 13º solicitada pelos representantes dos 
funcionários na mesa de negociações. 

Para Wagner Nascimento, coordenador da Comissão de 
Empresa dos Funcionários do BB, a situação é crítica e exige 
que tenhamos respostas mais concretas. “Não queremos que 

Mesa de negociação da Cassi cobra respostas do BB sobre a situação do plano

CASSI

Itaú lucra mais de R$ 10 bilhões no 1º semestre, mas segue demitindo
patrimônio líquido ficou em R$ 110,587 
bilhões, avanço de 9,8% em 12 meses e 
3,7% na comparação com o trimestre 
imediatamente anterior. 

O retorno recorrente sobre o patrimô-
nio líquido médio anualizado (ROE) 
alcançou 20,6% no segundo trimestre 
contra 19,6% no primeiro. Apesar dos 
bons resultados, o maior banco privado 
em atividade no país não investe em 
estrutura nas agências. 

O Itaú demite e não contrata para fazer a reposição. Nas 
unidades, a rotina é de sobrecarga, pressão por batimento de 
metas e assédio moral.              Fonte: SBBA

"Miro" é o presidente do Centro de Mídias 
Alternativas Barão de Itararé


