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FEDERAÇÃO DOS BANCÁRIOS
DOS ESTADOS DA BAHIA E SERGIPE

FILIADO À:

Em assembleia realiza-
da na noite desta 
quinta-feira (01/10), 
os bancários da região 

de Irecê rejeitaram a proposta 
apresentada pela FENABAN no 
dia 25/09 e aprovaram a GREVE 
por tempo indeterminado a 
partir da 00:00h do dia 06 de 
outubro (terça-feira)

A assembleia contou com a 
participação dos bancários de 
todas as cidades que compõem 
a base do Sindicato de Irecê, o que demonstrou a grande 
unidade da categoria.

“A proposta apresentada pela Fenaban é uma afronta 
à categoria. Propor perda salarial de mais de 4% é no 
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AGORA É GREVE!
Bancários aprovam greve a partir do dia 06

O SINDICATO DOS BANCÁRIOS DE IRECÊ E REGIÃO, 
por seu Presidente, para cumprimento das exigências 
contidas na Lei nº 7.783/89, avisa a todas as Instituições 
Financeiras públicas e privadas, usuários de seus serviços 
e à população em geral, que os empregados pertencen-
tes à categoria bancária, em assembleia realizada em 
01/10/2015 deliberaram em paralisar suas atividades a 
partir da 00h00 do próximo dia 06/10/2015 por prazo 
indeterminado.

Irecê/Bahia, 02 de Outubro de 2015.
Carlos Alberto Rodrigues Bezerra

Presidente

mínimo uma indecência. Basta 
ver a lucratividade nas alturas 
auferidas pelos Bancos. Vamos 
fazer uma grande greve nacio-
nal em resposta à esse desres-
peito”, desabafa Carlos Alberto 
B e z e r r a ,  P r e s i d e n t e  d o 
Sindicato dos Bancários de 
Irecê e Região.

As falas dos bancários 
durante o debate na assemble-
ia mostraram a revolta e 

disposição da categoria para 
fazer uma forte mobilização.

Raquel Santana, funcio-
nária do Banco do Brasil fez 
questão de apontar, “nos 
dedicamos cotidianamente 
para buscar atender bem aos 
clientes e usuários e maximi-
zar os lucros das instituições 
financeiras e o que recebe-
mos em troca é uma propos-
ta que soa como piada para a 
categoria”.

Pelas manifestações dos demais bancários, a unida-
de vai marcar a mobilização da categoria que espera, 
mais uma vez, sair vitoriosa.

AVISO DE GREVE

A proposta inde-
cente apresentada 
pelos banqueiros 

foi um claro convi-
te à greve.

A resposta virá 
com uma forte 
mobilização!

Com ampla participação, categoria rejeitou a proposta e aprovou greve
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Acordo só com aumento real, defendem presidentes de Sindicatos
FÓRUM DOS PRESIDENTES

Acordo só com aumento real. Esta foi a principal 
deliberação do Fórum dos presidentes dos sindicatos da base 
da Federação dos Bancários da Bahia e Sergipe em reunião 
realizada na tarde desta segunda-feira (28/9), em Salvador. 
Na pauta, os informativos sobre as negociações e os 
preparativos para a paralisação nacional a partir do dia 6 de 
outubro.

Os presentes referendaram ainda o calendário de 
mobilização do Comando Nacional dos Bancários, que 
orienta a realização de assembleias na quinta-feira (1º), para 
decretação de greve a partir do dia 6 de outubro, em 
consonância com a mobilização nacional. O Comando 
Nacional volta a se reunir no dia 2 de outubro, em São Paulo.

No encontro, o presidente da FEEB/BA-SE, Emanoel 
Souza, reforçou a necessidade de que os sindicatos observem 
todos os encaminhamentos e prazos legais para evitar 
questionamentos ao movimento e se preparem para dialogar 
com a base. “A proposta apresentada pela Fenaban é uma 
armadilha perversa. A política de abono com reajuste abaixo 
da inflação, que foi aplicada na era do governo FHC , no médio 
e longo prazo tem por objetivo achatar os salários, pois a cada  
campanha salarial estaremos negociando sobre uma base 
rebaixada”, disse, ressaltando a importância de manter a 
unidade do  movimento.

Presidentes dos Sindicatos de Bancários da Bahia e Sergipe defendem que Acordo só 
pode ser fechado se houver aumento real 

Participaram da reunião as presidentas do Seeb Sergipe, 
Ivânia Pereira; e de Feira de Santana, Sandra Freitas; os 
presidentes de Jequié, Marcel Cardim; de Irecê, Carlos 
Alberto Bezerra; de Jacobina, Cristener Albuquerque; de 
Juazeiro, Maribaldes Silva; de Ilhéus, Rodrigo Cardoso; de 
Itabuna, Jorge Barbosa; de Camaçari, Ronaldo Nascimento; o 
vice-presidente do Seeb Bahia, Euclides Fagundes, além do 
secretário Geral da Feebbase, Hermelino Neto, e o diretor 
Financeiro, José Antônio dos Santos.

Presidentes de Sindicatos da Bahia e Sergipe se reuniram na segunda, 25

Mesmo com lucros nas alturas, Bancos já cortaram 6 mil vagas este ano
CAMPANHA NACIONAL

Os bancos têm lucro astronômico, R$ 36,3 
bilhões no primeiro semestre do ano. Apesar do 
recorde, cortaram 6.054 vagas entre janeiro e 
agosto. As demissões são feitas só para cortar 
custos com pessoal e aumentar a lucratividade.

Enquanto isso, os poucos funcionários que 
ficam nas agências têm de dar conta de várias 
tarefas ao mesmo tempo e ainda trabalhar sob 
pressão e com medo de ser a próxima vítima. 
Garantias de emprego e contratação são 
iniciativas que podem ser tomadas pelos 
bancos. A categoria cobra na campanha 
salarial.

As empresas privadas e o Banco do Brasil 

Bancos já cortaram 6.054 vagas de emprego entre janeiro e agosto deste ano.
Garantia no emprego e mais contratações são reivindicações históricas da categoria bancária

extinguiram 3.793 mil postos de trabalho no 
período. A Caixa, sozinha, eliminou 2.261. 
Enquanto isso, as convocações de concursados 
não acontecem. 

Para se ter ideia do tamanho do problema, a 
média é de menos 25 postos por dia no sistema 
financeiro. Os dados são do Caged (Cadastro 
Geral de Empregados e Desempregados), do 
Ministério do Trabalho e Emprego. 

Remuneração
O estudo aponta também que as empresas 

usam a rotatividade para diminuir os salários. O 
salário dos admitidos em agosto ficou, em 
média, 53% abaixo do valor dos desligados.

Acesse os canais de comunicação do Sindicato
e acompanhe as notícias da Campanha em tempo real

www.bancariosirece.com.br

Faça o auto exame
e previna-se contra o 
CÂNCER DE MAMA

Faça o auto exame
e previna-se contra o 
CÂNCER DE MAMA


