
Campanha Salarial 2015.
Participaram do evento 

representando a base do 
Sindicato dos Bancários de 
Irecê e Região, o presidente e o 
diretor, Carlos Alberto e Edson 
Ferreira, compondo a delega-
ção de 30 representantes da 
Bahia e Sergipe.

O Diretor representante 
Junto à Federação, Edson 
Ferreira, fez intervenção no 
d e b ate  d e  co n j u nt u ra  e 
Campanha Salarial: “Parabeni-

zo as forças políticas que compõem o nosso Congresso, por 
garantirem através de acordo que apenas os funcionários 
do BNB participem das votações. Isso assegura que as 
decisões serão tomadas por nós mesmos, sem interferên-
cia de votos de empregados de outros Bancos”.

Outros pontos também foram destacados por Edson, a 
exemplo da isonomia e da redução do valor das diárias em 
viagens. “Não podemos aceitar que a direção do BNB tome 
medidas unilaterais que mais uma vez só prejudicam os 
trabalhadores” reclamou Ferreira, diretor do Sindicato dos 
Bancários de Irecê e Região e funcionário do BNB.
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FEEB
FEDERAÇÃO DOS BANCÁRIOS
DOS ESTADOS DA BAHIA E SERGIPE

FILIADO À:

A
conteceu no último 
final de semana - 
dias 24 e 25 de julho 
-  n o  O n d a  M a r 

Hotel, em Recife-PE, o XXI 
Congresso Nacional  dos 
Funcionários do Banco do 
Nordeste

O encontro estava repleto 
de diversos representantes 
dos empregados, o presidente 
da Federação dos Bancários da 
Bahia e Sergipe, Emanoel 
Souza fez a saudação na Mesa 
de Abertura do evento que contou ainda com um debate 
de conjuntura e de Campanha Salarial. Augusto 
Vasconcelos, presidente do Sindicato dos Bancários da 
Bahia foi um dos palestrantes.

Pauta extensa e pendências históricas
Revisão do Plano de Cargos e Remuneração (PCR) e 

Plano de Funções em Comissão (PFC), ponto eletrônico, 
isonomia, passivos trabalhistas, custeio Camed, assédio 
moral, aposentados e Capef e PLR Social foram debatidos 
durante todo o Congresso para a construção da pauta de 
reivindicações específicas dos benebeanos para a 

Encontro definiu pauta específica do funcionalismo benebeano

CTB

XXI CONGRESSO DO BNB

A Conferência foi uma das maiores da história

2º Conselho Estadual da CTB/BA acontece nesta quarta-feira
CTB

Dirigentes sindicais de toda a Bahia 
estarão reunidos nesta quarta-feira (29/7), 
em Salvador, no 2º Conselho Estadual da 
CTB, que será realizado no Hotel Vilamar, a 
partir das 8h. O evento vai debater o Plano 
de Ação da Central para o próximo biênio, 
além de recolher contribuições dos 
baianos para o Conselho Nacional.

Segunda maior instância deliberativa da CTB, o Conselho 
reúne representantes de todas as entidades filiadas a cada 
quatro anos, nos intervalos entre os Congressos. A 
expectativa é que cerca de 200 dirigentes classistas 
participem do debate sobre "Democracia e Desenvolvimento 
com valorização do trabalho. Rumo aos 10 anos", tema do 
documento base do Conselho.

"Estamos convocando todas  as 
e n t i d a d e s  f i l i a d a s  a  m a n d a r 
representantes. Esta é uma instância 
importante de decisão da nossa central e 
os classistas não devem deixar de 
colaborar com as discussões sobre os 
rumos da CTB", reforça o presidente da 
CTB Bahia, Aurino Pedreira.

A Regional Irecê da CTB participará com 10 delegados das 
cidades de Irecê, Lapão, João Dourado, Uibaí, Central, Gentio 
do Ouro, Morro do Chapéu e Várzea Nova. O presidente do 
Sindicato dos Bancários de Irecê, Carlos Alberto participará.

No encontro será escolhida também a delegação da Bahia 
que participará do 2º Conselho Nacional, que será realizado 
entre os dias 29 de setembro e 1º de outubro, em São Paulo.

Edson Ferreira (BNB Morro) representou os benebeanos da Região de Irecê



22

Sindicato participa de homenagem aos aposentados do BNB
HOMENAGEM

Na tarde da última quinta-feira (23), 
os ex-funcionários aposentados do 
B a n c o  d o  N o r d e s t e ,  f o r a m 
homenageados na agência do Banco em 
Irecê. O evento sugerido pelo gestor da 
agência, Valberto Batista Cruz, reuniu o 
atual quadro de funcionários e os onze 
aposentados receberam um Certificado 
de Homenagem pela atuação no Banco desde 
empossados na unidade de Irecê até a sua 
aposentadoria.

O Sindicato dos Bancários de Irecê e Região, 
representado no ato pelo presidente Carlos 
Alberto, pelo diretor de Finanças Gessival Rosa e 
pela Secretária Geral Lucélia Batista, fez questão 
de participar do momento festivo, homenageando 
também estes trabalhadores pelo período de 
contribuição e parceria nas lutas com a entidade.

Durante o evento, foi inaugurada uma sala 
específica para os ex-funcionários aposentados, para 
atendimento e transações na agência de Irecê. Emocionados, 

os homenageados agradeceram pelo 
m o m e n t o  d e  i n t e g r a ç ã o  e 
reconhecimento pelos trabalhos 
exercidos.

Os homenageados foram: Adélio 
Dourado; Adhemar da Rocha Moitinho; 
Antônio Enário Machado de Oliveira; 
Dario Batista de Oliveira; Edson de 

Queiroz Cunha; Gelson Gomes de Oliveira; Ivanete 
Matos de Cunha; João Pereira Machado; Josué 
Novaes Neto; Luís Edson Castro; Meire Livramento 
Alves Matos e Sizenando da Silva Dourado.

"Fizemos questão de participar desse 
momento de integração que é fundamental para o 
reconhecimento de toda uma vida dedicada à 
empresa. É cada vez mais necessário se utilizar da 
experiência desses companheiros para a melhoria 
do cotidiano da vida laboral daqueles que estão na 
ativa. Parabéns à administração da agência pela 

bela iniciativa", destacou Carlos Alberto Bezerra, presidente 
do Sindicato dos Bancários de Irecê e Região.

4º Encontro da Juventude Bancária acontece em Saubara
ORGANIZAÇÃO DO MOVIMENTO

“A juventude enquanto mola propulsora 
das grandes transformações” será o tema do 
painel de abertura do 4º Encontro da 
Juventude Bancária da Bahia e Sergipe, que 
acontece nos dias 22 e 23 de agosto de 2015, 
no Águas Claras Beach Resort , em Saubara, 
no Recôncavo Baiano. Os debates serão 
fomentados pela fala do jornalista Altamiro 
Borges, presidente do Centro de Estudos da 
Mídia Alternativa Barão de Itararé.

A manhã do primeiro dia do Encontro 
contará também com uma exposição da 
presidenta do Conselho Nacional de 
Juventude (CONJUVE) e Secretária-adjunta 
da Secretaria Nacional de Juventude (SNJ), 

Ângela Guimarães, sobre os dez anos de 
reconhecimento da juventude como sujeito 
de direitos no Estado Brasileiro.

A tarde de sábado será dedicada às 
discussões em grupos, que vão elaborar as 
propostas que serão, votadas na plenária final 
do evento no fim da manhã de domingo. 

Organizado pela Federação dos Bancários 
da Bahia e Sergipe, o Encontro da Juventude é 
aberto a todo bancário de até 35 anos. Para 
participar basta procurar o Sindicato através 
dos telefones (74) 3641-3544 / 9995-5286 ou 
no e-mail bancarios@bancariosirece.com.br, 
até a próxima sexta-feira dia, 31 de Julho.

Participe e ajude a construir a nossa luta!

06 de Agosto: Dia Nacional de Luta por Contratação Urgente na Caixa
MOBILIZAÇÃO

Na quinta-feira, dia 06 de Agosto, às 
08:30, em frente à Agência da Caixa 
Econômica em Irecê, será realizada uma 
mobilização pelo Dia Nacional de Luta por 
Contratação Urgente na Caixa. 

O evento faz parte do Calendário 
Nacional de Luta na Caixa. Será realizada 
uma grande mobilização nas mais de 4 mil 
agências e nas redes sociais. O tema da 
Campanha é "Mais empregados para a 
Caixa, mais Caixa para o Brasil". O objetivo 
da data é intensificar as mobilizações para que o Banco 

acelere o ritmo de contratações, afinal, a 
falta de empregados nas agências tem 
sobrecarregado os atuais trabalhadores, 
além de frustrar os concursados e 
prejudicar o atendimento à população.

Ato em Irecê terá forró e panfletagem
A mobilização em Irecê contará com a 

tradicional animação do forrozeiro Zé 
Bigode e na ocasião será distribuída uma 
Carta aos Clientes e Usuários da Caixa, 
mostrando qual é a realidade vivida pelo 

funcionalismo nas unidades da instituição financeira.

Sindicato participou das
homenagens


