
de parcela fixa, 14º salário, 
vale-alimentação e 13ª cesta 
no valor de R$ 788,00 e vale-
refeição, R$ 34,26 ao dia.

Minuta extensa
A minuta que será apre-

sentada à Fenaban contém 
mais de 120 itens e reivindica 
todos os anseios da categoria, 
a exemplo de questões de 
saúde do trabalhador, segu-
rança bancária, defesa do 
emprego com o fim das 
demissões e da rotatividade, 

combate ao assédio moral, fim das metas abusivas e da 
terceirização. 

"Realizamos uma grande Conferência, com intensos 
debates, aprovando uma extensa minuta de reivindica-
ções. Agora é participar ativamente das assembleias e 
ajudar na mobilização para enfrentar um dos setores 
mais rentáveis do País que é o sistema financeiro", 
destaca Carlos Alberto Bezerra, presidente do Sindicato 
dos Bancários de Irecê e Região que representou a 
categoria da Região na Conferência Nacional.
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FEDERAÇÃO DOS BANCÁRIOS
DOS ESTADOS DA BAHIA E SERGIPE

FILIADO À:

A
c o n t e c e u  n o 
últ imo f inal  de 
semana - nos dias 
31 de julho a 02 de 

Agosto - em São Paulo, a 17ª 
Conferência Nacional dos 
Bancários.

O encontro contou com a 
participação de 667 bancári-
os de todo o País e definiu a a 
Minuta de Reivindicações 
categoria.

O reajuste salarial que 
será reiv indicado pelos 
trabalhadores é de 16%. O índice inclui aumento real de 
5,7% mais a reposição da inflação. A proposta que foi 
defendida pelos Sindicatos ligados à CTB era de aumen-
to real de 10%, para fazer frente à alta lucratividade do 
setor, porém, no debate democrático a proposta não 
passou.

As demais reivindicações econômicas são de valori-
zação do piso no valor do salário mínimo calculado pelo 
Dieese, de R$ 3.299,66 em junho, PLR (Participação nos 
Lucros e Resultados) de três salários mais R$ 7.246,82 

Bancários querem 16% de reajuste, PLR maior e Piso de R$ 3.299,66

CTB

CAMPANHA NACIONAL 2015

667 bancários de todo o País aprovaram a Minuta de reivindicações na
17ª Conferência Nacional da categoria

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 
r e a l i z a d a  u m a 
mobilização pelo Dia 
Nacional de Luta por 
Contratação Urgente na 
Caixa.

Em Irecê, o encontro contará com a tradicional 
animação do forrozeiro Zé Bigode e na ocasião 
mostraremos aos Clientes da Caixa, qual é a realidade 
vivida pelo funcionalismo nas unidades da instituição.

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 06 de Agosto 2015, 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 aditivos, 
bem como convenção/acordos de PLR e, frustradas as negociações, 
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 17ª 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 2015.

Carlos Alberto Rodrigues Bezerra
Presidente
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Semana de decisões no Congresso. Povo teme mais prejuízos
PROJETOS DE LEI

O fim do recesso branco no Congresso, 
iniciado em 18 de julho, marca uma semana 
que promete ser de muitas definições no 
Congresso Nacional.

São 22 vetos totais ou parciais pendentes 
de votação. Um dos principais versa sobre a 
aplicação do fator previdenciário e a previsão 
da fórmula 85/95.

O argumento é de que o novo mecanismo 
não acompanha a transição demográfica no país e, por isso, o 
governo editou uma nova proposta, a Medida Provisória 676, 
que mantém a fórmula, mas com a regra de progressividade 
que aumenta a idade da contribuição de forma progressiva 

até chegar 90 anos para mulheres e 100 para 
homens, entre 2017 e 2022. Antes disso, vale a 
fórmula 85/95. O Sindicato critica a medida.

Outras apreciações tratam do fim do sigilo 
nas operações financeiras do BNDES (Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social), das mudanças nas regras para fusão 
de partidos, do Marco Legal da Biodiversidade 
e da regulamentação dos empregados 

domésticos.
Só depois disso é que projetos, como o que reduz de 1,1% 

para 0,15% o superávit primário para 2015, poderão entrar 
em votação.

"Exploração não tem perdão"
será o tema da Campanha Salarial

MÍDIA DA CAMPANHA

Levando em conta questões como terceirização, assédio 
moral e discriminação, o mote da mídia definido para a 
campanha salarial 2015 é "Exploração não tem perdão".

A proposta foi construída pelo coletivo de imprensa, que 
reuniu dirigentes sindicais e profissionais de comunicação 
das Federações e Sindicatos que compõem o Comando 
Nacional.

Devem ser utilizados eixos que foram denominados de 7 
pecados do capital: ASSÉDIO, DISCRIMINAÇÃO, GANÂNCIA, 
IRRESPONSABILIDADE, MENTIRA, OSTENTAÇÃO e 
TERCEIRIZAÇÃO.

A ideia é mostrar que os banqueiros são exploradores. As 
empresas obtêm lucros exorbitantes semestre a semestre 
em detrimento dos trabalhadores.

Classistas de toda a Bahia presentes no 2º Conselho da CTB 
ORGANIZAÇÃO DO MOVIMENTO

Mais de 250 dirigentes classistas 
estiveram reunidos no dia 29 de 
julho, no II Conselho Estadual da 
CTB Bahia debatendo sobre o tema: 
“Democracia e Desenvolvimento 
com valorização do trabalho. Rumo 
aos 10 anos”.

Diversas autoridades políticas e 
sindicais, como o Deputado Federal, 
Daniel Almeida (PCdoB-BA), o 
Vereador do Município de Salvador, 
Everaldo Augusto, o diretor de Previdência da CTB Nacional, 
Pascoal Carneiro e o presidente da CTB-Bahia, Aurino 
Pedreira, fizeram parte da mesa de abertura do evento, que 
aconteceu no Hotel Vila Mar, em Salvador.

O presidente do Sindicato dos Bancários de Irecê e Região, 
Carlos Alberto, participou do encontro juntamente com a 
delegação da CTB Regional Irecê composta por dirigentes 
sindicais de diversas categorias, como comerciários e 

servidores públicos municipais das 
cidades de Irecê, Lapão, Uibaí, 
Central, Várzea Nova, João Dourado 
e Gentio do Ouro.

"O Conselho é a segunda maior 
instância da nossa Central Sindical. 
Essa  etapa  ba iana ,  bastante 
representativa, ajuda na preparação 
do Conselho Nacional, afinal a Bahia 
será representada pela maior 
delegação do País. O fórum de 

debates foi bastante concorrido, o que revigora o ânimo da 
militância classista", comemora Carlos Alberto.

No encontro foram escolhidos os 49 delegados e 
delegadas da Bahia que participarão do 2º Conselho Nacional 
da CTB, entre os dias 29 de setembro e 1º de Outubro, em São 
Paulo. Carlos Alberto Bezerra dos Bancários e Rafael Sydartha 
da Silva dos Comerciários representarão a Região de Irecê no 
evento.

SISTEMA FINANCEIRO

Itaú bate novo recorde de lucro,
mas corta 2.392 postos de trabalho

O Itaú continua a registrar ganhos gigantescos e a liderar o 
ranking dos maiores bancos privados do País. De acordo com o 
Dieese, o lucro líquido recorrente do banco foi de R$ 11,942 
bilhões no primeiro semestre de 2015, alta de 25,7% em 
relação ao mesmo período do ano passado. Mas o progresso 
nos rendimentos não se reflete na geração de empregos. Ao 
contrário, o banco continua demitindo.

O número de empregados da holding no semestre foi de 
85.028 e teve redução de 2,7%, o que representa o corte de 
2.392 postos de trabalho em 12 meses. A rede de atendimento 
do Itaú também encolheu. O banco fechou 43 agências no 
período, mas criou 44 "agências digitais", sem ponto físico, 
somente virtual. Também foram fechados 23 postos de 
atendimento (PAs). Por outro lado, o Itaú criou 721 novos 
correspondentes bancários de janeiro a junho deste ano.

Sindicalistas da CTB Regional Irecê participaram do Conselho


