
Encabeçada pelo fun-
cionário do Banco do 
Brasil, Carlos Alberto 
Bezerra, reeleito Presi-
dente da entidade, a 
Chapa 1 “Unidade e 
Resistência na Luta!”, é composta por 20 dirigentes de Ban-
cos Públicos e Privados, eleita com mais de 97% dos votos 
da categoria.

O espaço do Clube Atlântico, em Irecê, ficou completa-
mente lotado para o evento que contou com a maciça par-
ticipação da categoria e de convidados representando 
vários setores da sociedade. 

Em  solenidade 
bastante repre-
sentativa,  foi 
empossada na 

ú l t i m a  s e x t a - f e i r a 
(01/06), a nova Diretoria 
do Sindicato dos Bancári-
os de Irecê e Região para 
o Triênio 2018/2021.

O evento contou também com representantes de várias 
entidades sindicais a exemplo de: Hermelino Neto , Presi-
dente da Federação dos Bancários da Bahia e Sergipe; 
Augusto Vasconcelos, presidente do Sindicato dos Bancá-
rios da Bahia; Sandra Freitas, presidenta do Sindicato dos 
Bancários de Feira de Santana; Marcel Cardim, presidente 
do Sindicato dos Bancários de Jequié e Região; Rafael 
Sydartha, presidente do Sindicato dos Comerciários de 
Irecê e região, que representou a Central Sindical – CTB; 
além do ex-Prefeito e ex-Deputado Estadual José das Vir-
gens, liderança política da Região. 

Em suas intervenções, todos os representantes fizeram 
questão de destacar a história de luta e abnegação do Sin-
dicato dos Bancários de Irecê e Região que completará 35 
anos no próximo dia 05 de Julho. Os discursos destacavam 
também o compromisso e a dedicação dos dirigentes sin-
dicais que labutam no dia-a-dia junto à categoria, buscan-
do cada vez mais novas conquistas.

Festa animada
Após a solenidade, os convidados puderam se divertir 
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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 20ª Conferência Nacional dos Bancários;

O      E , inscrito no SINDICATO DOS BANCÁRIOS DE IRECÊ REGIÃO
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 que se reali-Assembleia Geral Extraordinária 
zará dia , às 11 de Junho de 2018 18:30h, em primeira convocação, e às 
19:00h, em segunda convocação AABB, no endereço à Rua da , 850, 
Irecê/ , para discussão e deliberação acerca da seguinte ordem do dia:BA

1. Autorizar a diretoria para realizar negociações coletivas, celebrar 
Convenção Coletiva de Trabalho, Convenções/Acordos Coletivos Aditi-
vos, bem como Convenção/Acordos de PLR e, frustradas as negocia-
ções, defender-se e/ou instaurar dissídio coletivo de trabalho, bem 
como delegar poderes para tanto;

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.

Carlos Alberto Rodrigues Bezerra
Presidente

Empossada a nova Diretoria do Sindicato dos
Bancários de Irecê e Região em noite festiva

muito ao som da Banda 
Balanço Gostoso de Feira 
de Santana e do DJ Alex 
Maia, além de deliciar 
um maravilhoso buffet 
rico em variedades e 
bebidas para todos os 
gostos.

“A ampla participação 
da categoria na solenida-
de só reforça o nosso 
compromisso em se dedi-
car cada vez mais a cons-
truir as lutas dos bancári-
os e da sociedade. Passa-

das as comemorações, agora é arregaçar as mangas e bus-
car a manutenção das conquistas históricas dos trabalha-
dores. A nova Diretoria chega com muita disposição e uni-
dade e certamente saberá honrar a ampla votação recebi-
da”, destaca Carlos Alberto Bezerra presidente reeleito da 
entidade.
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Bancários definem reivindicações específicas por bancos
CAMPANHA NACIONAL 2018

Encontros específicos

Os bancários dos cinco maiores 
bancos do país (Caixa Econômica 
Federal, Banco do Brasil, Bradesco, 
Itaú e Santander) realizam nesta 
quinta e sexta-feira (7 e 8/6), em 
S ã o  Pa u l o,  s e u s  e n co nt ro s 
nacionais. O principal objetivo é 
d e f i n i r  a s  d e m a n d a s  d o s 
trabalhadores de cada um dos 
bancos e elaborar as minutas de reivindicações 
específicas.

As questões gerais levantadas nestes encontros 
serão levadas para deliberação na Conferência Nacional 
dos Bancários, que será realizada na sequência dos 
encontros nacionais por bancos, nos próximos dias 8, 9 e 
10, também em São Paulo.

Conferência Nacional dos Bancários

Apesar de na categoria bancária existirem demandas 
gerais, que serão definidas na Conferência Nacional da 
categoria e são negociadas pelo Comando Nacional dos 
Bancários com a Fenaban (Federação Nacional dos 
Bancos), existem outras que são específicas por bancos. 
São questões que existem em alguns bancos e em 
outros não. Estes casos são negociados pelas COEs 
(Comissões de Organização dos Empregados) de cada 
um dos bancos com as direções das respectivas 
instituições. Estas questões são levantadas nestes 
encontros nacionais por Banco.

Os encontros nacionais dos bancários do Bradesco e 
do Santander serão realizados na sede do Sindicato dos 
Bancários de São Paulo.

Talles Wigino Lins, empregado da Caixa em Morro do 
Chapéu representará os Bancários da Região de Irecê no 
encontro.

O 34º Congresso Nacional dos 
Empregados da Caixa Econômica 
Federal (Conecef), terá como 
principais eixos do debate o corte 
de direitos dos empregados, a 
defesa da manutenção do caráter 
100% público do banco, do Saúde 
Caixa e da Funcef.

Neste encontro, o Sindicato dos Bancários de Irecê e 
Região terá como representante o seu Presidente Carlos 
Alberto Bezerra, funcionário do BB.

As atividades do 29º Congresso Nacional dos 
Funcionários do Banco do Brasil (CNFBB) serão 
realizadas na Quadra do Sindicato dos Bancários de São 
Paulo.

O 34º Conecef será realizado no Hotel San Rafhael, 
em São Paulo.

Bradesco e Santander

Itaú e BMB
As atividades do Itaú e do Banco Mercantil serão 

realizadas na sede da Contraf.

Conecef (Caixa)

Banco do Brasil

Banco do Brasil segue com ameaças aos associados da Cassi
DESMONTE DO PLANO

Ainda quebra o princípio da solidariedade, aumenta a 
contribuição do associado de 3% para 4%, institui a cobrança 

O Banco do Brasil demonstra mais 
uma vez que não está interessado em 
beneficiar os funcionários e fugiu da 
mesa de negociação da Cassi. Para 
tentar reduzir as contribuições 
patronais na Caixa de Assistência, a 
instituição quer pressionar os novos 
diretores e conselheiros eleitos. A 
intenção é aumentar o custeio do 
plano para ativos e aposentados, além de instalar a cobrança 
por dependentes. 

Como avalia que poderá contar com o voto dos novos 
eleitos na Cassi, o banco ignorou solicitação da Comissão de 
Empresa dos Funcionários para uma negociação nesta terça-
feira (05/06). A proposta do BB prevê que a contribuição 
aumente em até 167%. 

por dependente por critério que 
p e n a l i z a  m a i s  o s  s a l á r i o s  e 
a p o s e n ta d o r i a s  m e n o re s .  S ó 
prejuízos para os associados.

Para piorar, se for incluído o aumento na coparticipação, 
muitos pagarão até 10% do salário. O BB quer ainda 
implantar o voto de minerva para alterar o estatuto e as 
contribuições à revelia dos funcionários. Tudo para retirar o 
poder dos associados.    Fonte: SEEB/BA

Atualmente, o associado da ativa 
com dois dependentes e salário de R$ 
5.000,00 paga R$ 150,00 à Cassi e 
passará a pagar R$ 400,00 (4% mais 
R$ 108,17 por dependente, limitado 

a 8% do salário), aumento de 167%. Já o aposentado que 
recebe R$ 7.500,00 e tem um dependente paga hoje R$ 
225,000. Ele passará a pagar R$ 600,00 (4% mais R$ 324,51 
por dependente, limitado a 8%), aumento de 167%.


