
Brasil da Agência de Irecê. O 
evento contará com samba e 
distribuição de bolo para a 
população.

Já no sábado é a vez da 
comemoração, com intensa 
programação que terá início 
às 10:00h com o "Baba" dos 
Bancários X Comerciários.

Em seguida será servida 
deliciosa feijoada ao som de 
Pepy do Cavaco e o encerra-
mento será animado pelo 

forrozeiro Zé Bigode.
"Devemos comemorar o nosso Dia 

do Bancário que já nasceu fruto de 
grandes mobilizações. A unidade da 
categoria é fundamental para alcan-
çarmos as mais vitórias, por isso, 
novamente realizaremos atividades 
em homenagem ao 28 de Agosto, 
s e m  d e i x a r  d e  l a d o  a  n o s s a 
Campanha Nacional 2015", lembra 
Carlos Alberto Bezerra, presidente do 
Sindicato dos Bancários de Irecê e 
Região.
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FEEB
FEDERAÇÃO DOS BANCÁRIOS
DOS ESTADOS DA BAHIA E SERGIPE

FILIADO À:

N
esta sexta-feira, 
dia 28 de Agosto, 
é comemorado o 
D I A  D O 

BANCÁRIO! A data é uma 
referência ao ano de 1951 
quando os bancários decreta-
ram greve após ouvir contra-
proposta dos patrões que 
consideraram inaceitável. À 
reivindicação de reajuste de 
40%, salário mínimo profissi-
onal e adicional por tempo de 
serviço, a resposta foi a exclusão dos 
dois últimos e reajuste parelho com 
os índices oficiais do custo de vida. Os 
bancários desprezaram o que consi-
deraram "gorjeta", e enfrentaram 69 
dias de greve sob repressão do DOPS. 
Em 5 de novembro, a Justiça conce-
deu reajuste de 31%, pondo fim à 
paralisação.

Mobilização e comemoração
Na Região de Irecê, os bancários 

realizarão, na sexta-feira, 28, ato de 
mobilização em frente ao Banco do 

CTB

Saúde e segurança bancária em debate com a Caixa, nesta quinta, 27
CAMPANHA NACIONAL

 A primeira negociação com a Caixa, 
nesta quinta-feira (27/08), em Brasília, 
promete ser de intensos debates. Os 
temas são saúde e segurança e, nisso, o 
banco tem deixado muito a desejar. 

Os empregados pedem o pagamento 
ad ic ional  de  insa lubr idade para 
tesoureiro e caixa, o fim do assédio moral 
e sexual, a extensão da pausa de 10 
minutos a cada 50 trabalhados para os 
que têm contato direto com o público, ou realizam 
entrada de dados ou fazem movimentos repetitivos. 

Também reivindicam a emissão da 
CAT (Comunicação de Acidente de 
Trabalho) a todos os empregados que 
sofrerem qualquer tipo de violência 
referente a assalto ou sequestro. Muitas 
demandas para assegurar a saúde dos 
que adoecem por conta da insegurança 
nas agências. 

Muitas unidades não possuem 
biombos entre os caixas e a fila de 

atendimento, não têm vidros de proteção nos guichês e 
não existem planos específicos em agências de risco. 

CTB

28 de Agosto - DIA DO BANCÁRIO

28 de Agosto

Sexta-feira, às 

08:30h

Mobilização

em frente ao 

Banco do Brasil 

Agência Irecê

Sindicato realizará mobilização e confraternização



22

Prazo para Abono assiduidade
nos privados encerra no dia 31

DIREITOS

 Os funcionários de bancos privados devem ficar atentos 
para não perderem o prazo do abono-assiduidade, que 
termina em 31 de agosto. O benefício, previsto na cláusula 24 
da CCT (Convenção Coletiva de Trabalho), prevê um dia de 
folga para o bancário.  

Tem acesso o empregado com pelo menos um ano de 
banco e que não teve nenhuma falta injustificada entre 1º de 
setembro de 2013 e 31 de agosto de 2014. A data para a folga 
deve ser definida em acordo entre o funcionário e o gestor da 
unidade. 

O abono-assiduidade não pode ser convertido em 
dinheiro e nem é acumulativo. Isto é, se o bancário deixar de 
gozar da folga, não poderá acumular com a do ano seguinte.  

O banco que já concede qualquer outro dia que resulte 
em folga, como “faltas abonadas” ou “folga de aniversário”, 
fica desobrigado a cumprir a cláusula. 

Comando entrega Minuta ao BNB e negociações terão início dia 10/09
NEGOCIAÇÃO ESPECÍFICA

O Comando Nacional dos Bancários 
e Comissão Nacional dos Funcionários 
do Banco do Nordeste do Brasil - 
CNFBNB, entregou a pauta de reivindi-
cações dos funcionários à direção do 
banco, em Fortaleza, nesta segunda-
feira (24). O documento foi entregue 
ao presidente Marcos Holanda.

Nesse primeiro encontro, ficou 
acertado um calendário de negocia-
ções com o BNB, sendo a primeira 
rodada agendada para os dias 10 e 11 de setembro, em 
Fortaleza, sobre os temas Emprego e Saúde; e para os dias 17 
e 18 de setembro, em São Paulo, as negociações serão sobre 
Igualdade de Oportunidades e Remuneração.

Os representantes do trabalhadores enfatizaram a 
disponibilidade para o diálogo para construir um acordo, mas 
sempre firmes na defesa dos interesses dos trabalhadores. O 

presidente do BNB disse da sua 
disposição para negociar esse acordo e 
que seja satisfatório para ambos os 
lados.

"Esperamos que as palavras do 
Presidente de disposição para boas 
negociações, de fato aconteça, afinal 
temos pendências históricas no Banco 
do Nordeste. É fundamental a valoriza-
ção do funcionalismo bnebeano que é 
o principal capital da instituição 

financeira", cobra Edson Gonçalves, diretor do Sindicato dos 
Bancários de Irecê e Região e funcionário do BNB.

A pauta contém 77 cláusulas e entre as principais deman-
das, destacam-se a revisão do PCR, isonomia, ponto eletrôni-
co, combate à terceirização, melhorias na Camed e Capef, 
luta por aumento real, escolha de diretor representante no 
Conselho de Administração (Caref), entre outras.

Bahia já registra 157 ataques
a Bancos em 2015

(IN)SEGURANÇA BANCÁRIA

Na madrugada desta terça-feira (25/08), o Estado da 
Bahia registrou o 101º ataque a banco que tiveram uso de 
explosivos. Ao total são 157 ocorrências registradas neste 
ano, que conta também com 14 arrombamentos, 12 assaltos 
e 30 tentativas frustradas. 

Em Macururé, cerca de 455 quilômetros de Salvador, um 
caixa eletrônico da agência do Bradesco foi explodido. 
Aproximadamente 20 homens são os suspeitos da ação. Uma 
agência dos Correios também foi alvo da quadrilha. 

Durante a ocorrência, os suspeitos atiraram contra 
residências próximas e também contra uma viatura da Polícia 
Militar. O grupo conseguiu fugir. 

Outro registro aconteceu em Caldeirão Grande, onde um 
grupo de suspeitos explodiu a agência do Banco do Brasil. Os 
suspeitos conseguiram fugir com o cofre da agência. Não há 
informações da quantia subtraída.   Fonte: SEEB/BA

NEGOCIAÇÃO ESPECÍFICA NO BB

A negociação específica com o Banco do Brasil começou 
muito mal. A direção da empresa não garantiu atender 
nenhuma das reivindicações tratadas nos dias 24/08 e 25/08. 
Ficou apenas de avaliar.

Nem mesmo as cláusulas sobre emprego tiveram 
sinalização positiva. Os bancários cobram a ampliação das 
contratações para repor as mais de 5 mil vagas abertas pelo 
PAI (Plano de Aposentadoria) e também para desafogar as 
agências, sobretudo o setor de caixa, carente há muito 
tempo. O mais grave é que os representantes do BB afirmam 
desconhecer que as condições de trabalho estejam ruins.

O banco também empurrou para depois a resposta sobre 

os 15 minutos de intervalo para as mulheres, como previsto 
na CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) e ratificado pelo 
STF (Supremo Tribunal Federal). Os bancários exigem que o 
benefício seja utilizado realmente para descanso, com trava 
do sistema.

Demais itens
Nada de resposta também sobre outras questões de 

saúde, a exemplo da Cassi e de medidas capazes de coibir a 
violência organizacional. 

A próxima negociação com o BB acontece na segunda-
feira (31/08), em Brasília. Em pauta, segurança, igualdade de 
oportunidade e isonomia.

Negociações específicas com o Banco do Brasil começam mal


