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CAMPANHA NACIONAL 2016

(09/08), a categoria se mobiliza e 
oficializa a Campanha Nacional 
promovendo atos e manifesta-
ções por todo o país.

A primeira rodada de negocia-
ção acontece nos dias 18 e 19 de 
agosto, em São Paulo.

“Nos últimos anos a categoria 
bancária tem travado verdadeiras 
batalhas para conseguir avançar 
nos acordos e desta vez não será 
diferente. A mobilização, unidade 
e resistência será fundamental 
para conseguirmos manter 

nossos direitos e garantir novas conquistas. Convidamos 
todo o funcionalismo para o ato de lançamento, que é o 
pontapé inicial para nossa Campanha", destaca Carlos 
Alberto Rodrigues Bezerra, presidente  do Sindicato dos 
Bancários de Irecê e Região.

Com a entrega da pauta 
de reivindicações aos 
banqueiros, os bancári-
os de Irecê vão às ruas 

p a r a  o  L a n ç a m e n t o  d a 
Campanha Nacional 2016.

O Ato será realizado nesta 
sexta-feira (12/08), às 09:00h, em 
frente à agência do banco 
Bradesco no centro da cidade, 
com muito samba, animação e 
disposição para a luta, afinal “Só a 
luta te garante”!

Negociação dias 18 e 19
Ao longo do ano, os bancários se preparam para a sua 

campanha nacional, que tem como data-base 1º de 
setembro. Com a aprovação da pauta de reivindicações 
construída na 18ª Conferência Nacional dos Bancários no 
dia 31 de julho e entregue à Fenaban na última terça-feira 

DESCASO

Prefeito de Irecê VETA Projeto de Lei sobre segurança bancária
Com grande decepção, os bancári-

os do município de Irecê receberam 

na tarde desta segunda-feira (08), a 

notícia do VETO TOTAL, por parte do 

Prefeito da cidade, Sr. Luiz Pimentel 

Sobral, do Projeto de Lei (PL) 06/2016 

que versa sobre mais um item de 

segurança para clientes e funcionários 

dos bancos.
O Projeto
Protocolado em 15 de abril de 

2016, de autoria do Vereador, Pascoal 

Martins (PCdoB) e  proposto pelo 

Sindicato dos Bancários de Irecê e 

Região, o PL havia sido aprovado por 

unanimidade no dia 16 de junho deste ano, pelos membros 

daquela Casa.
O PL tinha a intenção de estabelecer a obrigatoriedade da 

instalação de biombos, tapumes ou estruturas similares nas 

agências bancárias, nos locais de atendimento ao público, 

como forma de preservar a segurança dos clientes.
“Havíamos solicitado ao Legislativo Municipal um projeto 
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LANÇAMENTO

Sexta, dia 12/08, 9:00h
Bradesco de Irecê

Lançamento acontece nesta sexta, dia 12 às 09:00h 

que visa impedir a famigerada prática 

da “saidinha bancária”, tão comum no 

cotidiano como amplamente divulga-

da pela imprensa. A implantação dos 

biombos garantiria a privacidade do 

atendimento facilitando a vida dos 

bancários e dos usuários. Não há 

outro adjetivo ao veto que não seja o 

da frustação”, lamenta Carlos Alberto 

Bezerra, presidente do Sindicato dos 

Bancários de Irecê e Região.
O s  n ú m ero s  a la rm a ntes  d e 

ataques às instituições financeiras e a 

clientela, é cada vez mais crescente na 

Bahia e no País, gestos adotados como 

o do Gestor Municipal, não contribuem para a redução 

dessas estatísticas.
O presidente do Sindicato dos Bancários de Irecê e Região, 

insiste: “Vamos lutar firmemente pela derrubada do VETO, 

afinal vários municípios já aprovaram medidas semelhantes. 

A decisão do Prefeito, ao nosso ver é pouco razoável e merece 

reparação imediata”. 
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p r ó x i m a  s e m a n a ,  s e r ã o 
p ro m o v i d o s  m a i s  a to s  d e 
Lançamentos nas demais cidades 
da base do Sindicato.

Principais reivindicações da 
minuta:

Reajuste salarial: 14,78% 
(incluindo reposição da inflação 
mais 5% de aumento real)

P L R :  3  s a l á r i o s  m a i s 
R$8.317,90

Piso: R$3.940,24 (equivalente 
ao salário mínimo do Dieese em 
valores de junho último).

Vale alimentação no valor de 
R$880,00 ao mês

Vale refeição no valor de R$880,00 ao mês
13ª cesta e auxílio-creche/babá no valor de R$880,00.
Além de reivindicações por melhores condições de 

trabalho, emprego, saúde e segurança bancária.
CAIXA e Banco do Brasil
A pauta específica dos empregos da Caixa também foi 

entregue nesta terça-feira (9) à direção do banco, após a 
reunião com a Fenaban. Os pleitos dos trabalhadores foram 
definidos no 32º Congresso Nacional dos Empregados da 
Caixa realizado entre os dias 17 e 19 de junho, em São Paulo.

A minuta de reivindicações específicas dos funcionários 
do Banco do Brasil será entregue nesta quinta-feira, dia 11 de 
agosto, ao presidente do BB, Paulo Cafarelli, em São Paulo. A 
pauta contempla as propostas aprovadas no 27º Congresso 
Nacional dos Funcionários do Banco do Brasil, também em 
São Paulo, entre os dias 17 e 19 de junho.

CAMPANHA NACIONAL

ORGANIZAÇÃO DO MOVIMENTO

Na manhã desta quinta-feira (11/08), o Sindicato dos 

Bancários de Irecê e Região, promoveu reunião com o 

funcionalismo da agência do Itaú em Irecê. O “Café & Debate 

– Desafios e expectativas para categoria bancária”, contou 

com a participação do Secretário Geral da FEEB BA/SE e 

membro da COE, Hermelino Neto. 
Na abertura do evento, Carlos Alberto, presidente do 

Sindicato, apontou os principais pontos da Campanha 

Nacional deste ano, destacando a difícil conjuntura em 

função da crise política e institucional vivenciada pelo País.
Durante o debate, foram abordados vários temas específi-

cos, como emprego, PCR (Participação Complementar dos 

Resultados), saúde e condições de trabalho. Ao tratar sobre 

Emprego, Hermelino Neto que é membro da COE denunciou 

o número elevado de demissões que atinge principalmente 

os trabalhadores com mais de 20 anos. O banco também está 

utilizando a Circular RP29 para aplicar justa causa e reduzindo 

custo na demissão. Relatou ainda que o movimento sindical, 

está atento as Agências Digitais implantadas desde 2013.
“Entregamos a Minuta específica à direção do banco no 

final do mês de julho, contendo várias reivindicações do 

interesse dos empregados. Após a Campanha Nacional da 

categoria, iniciaremos as negociações com o Itaú” lembrou 

Hermelino Neto.
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O Comando Nacional dos 
Bancários entregou à Fenaban, 
na manhã desta terça-feira (9), 
em São Paulo,  a  pauta de 
reivindicações da Campanha 
Nacional 2016. A minuta foi 
a p r o v a d a  d u r a n t e  a  1 8 º 
C o nfe rê n c i a  N a c i o n a l  d o s 
Bancários, entre os dias 29 e 31 
de julho, na capital paulista. A 
primeira rodada de negociação 
com os bancos já foi marcada 
para os dias 18 e 19 de agosto.

Os presidentes da Federação 
dos Bancários da Bahia e Sergipe, 
Emanoel Souza, do Sindicato dos Bancários da Bahia, 
Augusto Vasconcelos, e o diretor do Sindicato Bancários do 
Estado de Sergipe, Adilson de Azevedo, participaram desta 
importante etapa da Campanha Salarial 2016.

"A entrega da minuta coroa um processo que envolveu 
milhares de bancários em todo o Brasil. Cumprimos agora a 
primeira etapa. Começam agora as negociações. Mas as 
negociações não vão andar se em paralelo não tivermos uma 
grande mobilização da categoria para pressionar. Nós 
vivemos uma crise econômica e política em que os bancos 
não foram atingidos e o ônus está sendo colocado nas costas 
dos trabalhadores. Nós não vamos pagar o pato! Este é o 
recado que demos na mesa de negociação com a Fenaban", 
destacou Emanoel Souza.

O Sindicato dos Bancários de Irecê e Região, realizará o 
Lançamento da Campanha Nacional 2016, nesta sexta-feira 
(12/08), às 8:30h, em frente ao Banco Bradesco de Irecê. Na 

Presidente do Sindicato, Carlos Alberto e Hermelino Neto da COE Itaú trataram
sobre os diversos temas que envolvem o funcionalismo do Banco

Sindicato de Irecê realiza Café & Debate no Banco Itaú

Minuta de reivindicações foi entregue na terça, dia 09


