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Em Defesa dos Bancos Públicos

SINDICATO PROMOVE MANIFESTAÇÃO
NA PORTA DA CAIXA EM PORTO SEGURO
A

manifestação fez parte do Dia Nacional de Luta em Defesa da
Caixa, contra a reestruturação que está promovendo adoecimento,
demissões e assédio. A agência de Porto Seguro é uma das mais afetadas
com as mudanças promovidas. O Sindicato confeccionou camisetas com

a frase #A CAIXA É TODA SUA. Em todas as agências os colegas
trabalharam vestindo essa camisa, marcando o dia de luta. Parabéns aos
colegas da Caixa pela unidade na luta.

CAIXA IMPÕE UMA REESTRUTURAÇÃO SEM

NEGOCIAR COM OS FUNCIONÁRIOS
Direção do banco segue desrespeitando os empregados, impondo retirada de função e transferências arbitrárias, apesar de pressão já ter arrancado algumas
garantias, comissão cobra reunião, a ﬁm de preser VAR os direitos e o respeito aos empregados.

N

o dia 17/02 aconteceu a reunião do conselho de administração,
houve a discussão da reestruturação. A companheira Rita Serrano,
representante dos funcionários nos informou que o projeto na íntegra só
passa pelo conselho diretor; o único item levado para o Conselho de
Administração foi a criação das superintendências nacionais. A
conselheira questionou todo o processo, o açodamento, as contradições
e os problemas com os empregados que terão perdas. Mas foi aprovado
por maioria. A direção do banco ﬁcou de analisar as possíveis soluções
para os problemas que foram listados.

No momento existe expectativa da continuidade de negociação
com o movimento sindical. Mas ainda incerto. Tudo orientado pelo
Ministério da economia.

Contraf-CUT cobra negociação sobre reestruturação
A direção da CAIXA reabriu o processo de movimentação, sendo o
prazo ﬁnal em 02 de março de 2020. A nossa Confederação e a CEECaixa manterão abertos os canais de negociação com a direção da CAIXA,
reforçando o entendimento referente à cláusula 48º do ACT 2018/2020.

Para receber informações da categoria, envie um whatsapp para o número:
sindibancarios

sindibancariosba

imprensa@sindibancarios.com.br

(73)

3294-3413

www.sindibancarios.com.br
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FUNCIONÁRIOS DO BB PROTESTAM
CONTRA AS MUDANÇAS IMPOSTAS
PELA DIREÇÃO, QUE GERAM PERDAS
NA REMUNERAÇÃO MENSAL E PLR

B

ancários do BB das principais e maiores agências de nossa base – Porto
Seguro, Itamaraju e 02 agências de Teixeira de Freitas, acompanharam
colegas de todo o país e protestaram contra a reestruturação imposta pela
direção do banco público.
prévia do que enfrentaremos na Campanha Nacional deste ano. É
preciso mostrar a força da nossa mobilização e unidade desde já”,
aﬁrma o diretor do nosso Sindicato Victor Foeger, que liderou a
manifestação em Teixeira de Freitas.

PLR É UMA CONQUISTA
No Dia Nacional de Luta, 12/02, trabalhadores vestiram preto e retardaram a
abertura ao público na maioria das agências no país. As mudanças no plano de
carreira e salários dos funcionários, anunciadas pelo BB no início de fevereiro,
reduzem em média 18% o valor de referência (VR) das gratiﬁcações, extinguem
cargos e criam outros. Além disso, a direção do banco extinguiu o acréscimo
salarial na ascensão do módulo básico para o avançado, o que revoltou
bancários da rede de agências e unidades de negócios. Além de vestirem
roupas pretas, funcionários protestaram nas redes sociais com fotos das
manifestações acompanhadas da hashtag #deformaBB, uma alusão ao nome
do projeto de mudanças implementado pelo BB, batizado de “Performa”. PLR –
Ao reduzir o valor de referência (VR), o BB reduzirá também o valor de PLR pago
aos bancários. “A direção do BB tenta vender a ideia de que os funcionários
sairão ganhando com as mudanças impostas de forma unilateral, sem qualquer
negociação com a representação dos trabalhadores”, relata o dirigente sindical
João Fukunaga, coordenador da Comissão de empresa dos funcionários do BB.
Esse ataque aos bancários do BB, somado às ameaças de privatização, é uma

ASSEMBLeIA

SINDICATO CONVOCA

BANCÁRIOS E BANCÁRIAS

PARA PRESTAÇÃO DE

CONTAS E PLANEJAMENTO

FINANCEIRO DE 2020

O

s Bancos fecharam 2019 com exorbitantes lucros. Mesmo assim
continuam com os planos de demissão, reestruturação nos bancos
públicos, demissões nos bancos privados e fechamento de agências.
As metas abusivas têm gerado cada vez mais adoecimentos na
categoria. Desaﬁos se multiplicam e requer muita unidade e disposição
para a luta. 2020 teremos eleições municipais, Campanha nacional dos
bancários e a luta constante em defesa do emprego e dos bancos
públicos.
Precisamos estar sempre juntos.

C

ategoria recebe a segunda
parcela da PLR – participação
nos lucros e resultados referente à
nossa Convenção Coletiva de
Trabalho 2018-2020.

É necessário ressaltar que esse benefício não é uma
benesse dos banqueiros, mas sim, faz parte da história de luta
da categoria bancária no embate com os banqueiros. Os
bancários foram a primeira categoria proﬁssional no Brasil a
conquistar a PLR, isso ainda em 1995. É, portanto, um direito
como tantos outros previsto na nossa CCT nacional. Este ano os
bancários sentam novamente na mesa de negociação com a
Fenaban (Federação Nacional dos Bancos) para a renovação da
CCT, dentro de sua Campanha Nacional Uniﬁcada, e que devem
estar mais do que nunca unidos e organizados na defesa de
seus direitos.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Sindicato dos bancários e trabalhadores no sistema
ﬁnanceiro do Extremo Sul da Bahia, convoca todos os seus
ﬁliados para Assembleia Geral Ordinária de prestação de
contas de 2019 e previsão orçamentária de 2020, que
acontecerá no dia 14 de Março de 2020 na Sede do
Sindicato, Praça da Independência, 308 – centro – Itamaraju
– Bahia, em primeira convocação às 10h30 e segunda
convocação às 11h, para: Discutir e deliberar sobre a
prestação de contas de 2019 e a previsão orçamentária para
o ano de 2020.
Itamaraju – Bahia, 05 de Março de 2020
SINDICATO DOS BANCÁRIOS E TRABALHADORES NO
SISTEMA FINANCEIRO DO EXTREMO SUL DA BAHIA
Carlos Eduardo de OLIVEIRA Coimbra
- Diretor Coordenador Geral
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EM ASSEMBLEIA, BANCÁRIOS DE BANCOS PRIVADOS
DECIDIRAM PELA DESISTÊNCIA DAS AÇÕES COLETIVAS DE

7ª E 8ª H PARA OS
COMISSIONADOS
O

Sindicato possui vários processos que tramitam ainda em
primeira instância, nas Varas do Trabalho de Eunápolis e Teixeira
de Freitas. Tais processos versam sobre o direito dos funcionários
comissionados sem a devida ﬁdúcia dos bancos privados, ou seja, sem o
devido poder de comando dentro das empresas, a terem jornada de 6h,
na conformidade do art. 224 da CLT e, em consequência receberem
como extras a 7ª e 8ª horas trabalhadas.
Em assembleia realizada no dia 01 de fevereiro deste ano,
bancários de bancos privados reuniram-se para discutir e deliberar
sobre a retirada ou não desses processos de 7ª e 8ª h que tramitam nas
Varas do Trabalho da base do Sindicato. Na oportunidade a Assessora
jurídica do Sindicato, Dra. Marli Oliveira prestou vários esclarecimentos.
O debate se deu em virtude das pressões e ameaças feitas pelos
banqueiros de retirarem direitos dos bancários no caso de os Sindicatos
não desistirem dos referidos processos, inclusive, a aplicação dos
efeitos da MP 905 para os bancários e bancárias da base dos Sindicatos
que não retirarem os processos de 7ª e 8ª horas da justiça.
Durante a Assembleia diretores do Sindicato relataram que o
Sindicato dos bancários do Extremo Sul da Bahia por decisão de sua
Diretoria, entendeu ser importante a assinatura do Termo aditivo para
impedir que a categoria sofra os efeitos da MP 905 (aumento de jornada
e trabalho aos sábados e feriados, dentre outros prejuízos). Termo esse,
fruto de negociação com a representação dos banqueiros, em dezembro
de 2019 e que garante a não aplicação da MP 905 e os direitos contidos
na nossa convenção, até dezembro de 2020.

08 DE MARÇO
- DIA INTERNACIONAL DA

MULHER

E

sse é um dia de muita movimentação no Brasil inteiro em
defesa dos direitos das mulheres e aqui no Estremo Sul da
Bahia, o Sindicato dos Bancários promoverá debates nas principais
cidades e distribuirá brindes e homenagens nas agências de nossa
base.
Em Teixeira de Freitas, Itamaraju e Porto Seguro ocorrerão
plenárias e debates sobre direitos da mulher, previdência,
feminicídio e saúde da mulher.
É de fundamental importância que as bancárias de nossa base
participem desses debates, aﬁnal, em nossa categoria, as
mulheres continuam sendo discriminadas e recebendo menores
salários que os homens.

Ressalta-se, que a desistência desses processos dependia da
decisão das bancárias e bancários de bancos privados em assembleia, o
que ocorreu na assembleia do dia 01 de fevereiro de 2020, onde por
unanimidade foi aprovada a desistência dos processos. Portanto, para
cumprir tal deliberação, o Sindicato está tomando as providências
jurídicas cabíveis para desistência dos processos de 7ª e 8ª horas dos
comissionados de bancos públicos.
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EUCALIPTO AMEAÇA MEIO AMBIENTE EM ITAMARAJU
Marcelino Galo PT/BA. Ambos falaram dos impactos negativos sociais e
ambientais e convocaram uma maior mobilização e organização da
sociedade para impedir a liberação do plantio de eucalipto no Município.

ASSÉDIO MORAL

O

município de Itamaraju tem uma lei municipal (Lei N°583, de
2001), que limita o plantio de Eucalipto por conta de várias
restrições e cuidados com nascentes, preservação da mata ciliar,
contaminação, dentre outros cuidados com o meio ambiente, e em
consequência da legislação, limita o plantio de eucalipto em terras
itamarajuenses.
Em virtude de decisão judicial que entendeu ser inconstitucional a
Lei municipal e autorizou a um fazendeiro local o plantio de eucalipto
em sua propriedade, o Vereador do PT Marcão da CUT convocou
audiência pública para debater sobre os impactos da monocultura do
eucalipto no Município de Itamaraju.
Vale ressaltar que do Mandado de Segurança despachado pela
juíza local, cabe recurso o que já fora feito pela Promotoria local.
A Audiência pública foi realizada dia 12/02 na Câmara de
vereadores de Itamaraju e contou com participação de mais de 120
pessoas integrantes da sociedade civil organizada e populares.
Os principais debatedores da audiência foram Ivonete Gonçalves,
ambientalista e educadora do CEPEDES - Centro de Pesquisa para o
Desenvolvimento do Extremo Sul da Bahia e o deputado estadual

SINDICATO VAI DEBATER ASSÉDIO
MORAL E ABUSO DE AUTORIDADE

COM O BRADESCO
N

os últimos meses temos
enfrentado em nossa região os
e f e i t os n e g a tiv o s de a t i t u d e s
autoritárias e desrespeitosas por parte
de alguns gerentes.
Preocupado com essa situação, o
Sindicato acionará o Gerente Regional
do Bradesco, Sr. Lima, para apresentar um relatório quanto a esses fatos
e cobrará atitudes que garantam mudança de postura e comportamento.
Vamos denunciar e em caso de continuidade de tais desrespeitos,
poderemos judicializar os casos de assédio moral coletivo comprovados.
“Não vamos descansar no combate ao Assédio moral”, protesta a
diretora do Sindicato e funcionária do Bradesco, Leila Ramos.

MÍDIAS SOCIAIS

BANCÁRIOS PARTICIPAM DE
SEMINÁRIO SOBRE MÍDIA DIGITAL

ELEIÇÕES

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Sindicato dos Bancários e Trabalhadores no Sistema
Financeiro do Extremo Sul da Bahia, por seu Diretor - Coordenador
Geral, Carlos Eduardo de Oliveira Coimbra, portador do RG nº
06.484-700-40 - SSP-BA, nos termos dos Artigos 3º e 92º do seu
Esta tu to Social, convoca todos os e mpregados em
Estabelecimentos Bancários Públicos e Privados, Bancos de
Investimentos, Caixas Econômicas, Financeiras, Cadernetas de
Poupança, Bancos do Povo e Bancos Populares, lotados em sua
base territorial, compreendida pelos municípios de: Alcobaça,
Belmonte, Caravelas, Eunápolis Guaratinga, Ibirapuã, Itabela,
Itagimirim, Itamaraju, Itanhém, Itapebi, Jucuruçu, Lajedão,
Medeiros Neto, Mucuri, Nova Viçosa, Porto Seguro, Prado, Santa
Cruz Cabrália, Teixeira de Freitas e Vereda, para ASSEMBLEIA
GERAL ORDINÁRIA, que se realizará no dia 14 de março de 2020, às
9h, em primeira convocação, e às 9h30, em segunda convocação,
na sede da Entidade, à Praça da Independência, n° 308 – Centro –
Itamaraju (BA), para discutir e deliberar sobre os seguintes pontos
de pauta: Eleger a COMISSÃO ELEITORAL que coordenará o
processo eleitoral do Sindicato dos Bancários e Trabalhadores no
Sistema Financeiro do Extremo Sul da Bahia, para o quadriênio
2020/2024.
Itamaraju – Bahia, 05 de Março de 2020
SINDICATO DOS BANCÁRIOS E TRABALHADORES NO
SISTEMA FINANCEIRO DO EXTREMO SUL DA BAHIA
Carlos Eduardo de OLIVEIRA Coimbra
- Diretor Coordenador Geral

V

o l tado p ara d i r i g e n te s do
Sindicato dos Bancários do
Extremo Sul da Bahia - SindiBancários,
o Seminário “Mídias Digitais para
Sindicatos e Associações”, com o
objetivo de aprimorar na área o
conhecimento da categoria.
O evento foi ministrado por Denis Soares, especialista no setor de
mídia digital e ex-dirigente sindical ligado à CUT (Central Única dos
Trabalhadores), e teve ainda a participação de sindicalistas de outras
categorias da região.
Na pauta do seminário, conhecimentos na área de métricas,
estatísticas, pesquisa e captura de informações, confecção e
administração de páginas nas redes sociais. De acordo com Denis, a
mídia digital faz parte do dia a dia da população”, mas é preciso um bom
conhecimento para o seu manuseio”.
Foi abordado no encontro a importância que as mídias digitais
representam para a classe sindical e entidades ligadas a movimentos
sociais. De acordo com o palestrante, embora o Brasil seja um dos
maiores usuários de redes sociais, “o movimento sindical ainda não
ocupa muito espaço na mídia digital".
Denis Soares comentou também sobre o avanço da internet no
mundo atual, citando o WhatsApp como a principal ferramenta de
interação das redes. No entanto, ele questionou a inﬂuência das fake
news nesse aplicativo.
Por Domingos Oliveira\SindiBancários
Fotos: Sindibancários
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O Patrimonio Liquido (real) teve uma variação real
negativa em R$ 968,40 referente ao deﬁcit do exercicio
correspondente a 0,19% desse patrimônio em 31/12/2019. A
maior variação no Patrimônio Global foi no Passivo Circulante,
mais precisamente em Obrigações com Ações Trabalhistas
com uma queda de R$ 181.192,34, o que na pratica, signiﬁca
positividade, uma vez que o Sindicato quitou com membros da
Base Sindical valores conquistados na justiça no ﬁnal de 2018
e repassado a quem de direito em 2019.
No Ativo, Uma variação positiva em Bens Moveis, devido
a troca de veiculos, mas uma variação maior, negativa em
Depreciações Acumuladas e tambem no Ativo Circulante, em
Aplicações de Liquidez Imediata, tambem devido a quitação
de Obrigações com Ações Trabalhistas. O Sindicato caminha
equilibrado dentro da nova realidade economico social do
Brasil nos últimos 3 anos.

O Resultado do Exercício, que resume em dois grupos:
Receitas e Despesas, em 2019, tiveram pequenas variações
(oscilações). As receitas gradativamente caindo, porem com
crescimento de Rendas Sociais: Mensalidades e Desconto
Assistencial para compensar a queda em Imposto Sindical,
Ressarcimentos e Restituições e Assistência Jurídica.
As Despesas dentro dos padrões com um leve
crescimento em Aplicação do Imposto Sindical: Assistência
Jurídica, Assistência Social, e Formação Sindical. Já nas
Atividades Sindicais, um aumento nas despesas com
Movimentos Sociais (1º de maio, Dia Internacional das
Mulheres, Paralisações, etc.)
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BALAN$O PATRIMONIAL
ATIVO
1. Circulante
2. Permanente
PASSIVO
3. Circulante
4. Patrimonio Social

ATTVO20I9

2019
510.252,07
346.942,57
163.309,50
510.252,07
72.860,53
437.391,54

PASDVO20I9

32%
• 1. Circulante
68%

a 3. Circulante
• 4. Patrimonio

a 2. Permanente

DEMONSTRA$AO DO RESULTADO DO EXERCICIO
2019
778.747,44
778.747,44
778.747,44
21,03
681.777,00
79.759,12
17.190,29

RECEITAS
RECEITAS OPERACIONAIS
RENDAS BASICAS
1
2
3
4

RENDAS TRIBUTARIAS
RENDAS SOCIAIS
RENDAS EVENTUAIS / PATRIMONIAIS
RENDAS FINANCE IRAS

DESPESAS
DESPESAS OPERACIONAIS

(779.715,84)
(779.715,84)
1 ADMINISTRATIVAS
2 APLICA$AO DO IMPOSTO SINDICAL
3 ATIVIDADES SINDICAIS

(282.287,92)

(208.373,86)
(289.054,06)
(968,40)

ComparaNvodasDespesas-PrevsâoOr$ameutâriaromaExecusâo20l9

?0,0%

u Sériel u Série2

1

SINDICATO DOS BANCARIOS E TRABALHADORES NO SISTEMA FINANCEIRO DO EXTREMO SUL DA BAHIA
BALAN 0 PATRIMONIAL 2019
2019
ATI
' irculante

Disp
° aeta....................................................................

510.252,07
346.942,57
346.740,64
1.422,17
14.731,77

Bancos Conta Movimento...............................
Aplicas^es de Liquidez Imediata.
330.586,70
Relizavel a Curto Prazo
201,93
Valores a Receber....
201,93
Permanente
163.309,50
Imobilizado
163.309,50
Linhas Telefonicas..........................................
2.792,50
Bens lmoveis.............
199.707,51
Bens Moveis. .............................................................................. 366.694,07
(-) Amortizasao e Depreciasao Acumulada...
(405.884,58)
P

ASSIVO
CircuEnte |
g

510.252,07
72.860,53
C
72.860,53
\briga5âes arabalhistas. ................................................................. 2.297,60

p

Obrigagoes Bancarias (Chs. Nâo desc.)
Credores Diversos
oes com Asoes Trabalhistas
Patrimonio Ob iga
Patri
” FnndLiIus'dtucionaI
Sobra Social do Exercicio
(-) Preju izo Social do Exercicio
Superavit Acumulado

2.716,90
1.007,08

66.838,95
437.391,54
437.391,54
285.904,44
(968,40)
152.455,50

DEMONSTRA/AO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2019
2019
RECEITAS
778.747,44
RECEITAS OPERACIONAIS
778.747,44
778.747,44
RENDAS BASICAS
RENDAS TRIBUTARIAS
21,03
RENTAS SOCIAIS
681.777,00
RENDAS EVENTUAIS / PATRIMONIAIS
16.000,00
RENDAS EVENTUAIS
63.759,12
RECEITAS FINANCEIRAS
17.190,29
DESPESAS
DESPESAS OPERACIONAIS
ADMINISTRA/AO SEDE
PESSOAL............................................................
MATERIAL...........................................................
SERVI OS DE TERCEIROS.............................
COMUNICA$OES...............................................
DEPRECIA/OES.................................................
DIVERSOS..........................................................
DESPESAS COM AUTOMOVEL ..................
APLICA/AO DO IMPOSTO SINDICAL
ASSISTENCIA JURIDICA
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSIST. EDUC. EM FORMA/AO SINDICAL
INTEGRA/AO SOCIAL
ATIVIDADES SINDICAIS
FORMA/OES BASICAS ....................................
MOVIMENTOS SOCIAIS.....................................
IMPRENSA SINDICAL ...................................
RELA/OES INTERSINDICAL E SOCIAL .....

(779.715,81)
(779.715,81)
(282.287,92)
(95.749,62)
(3.873,10)
(58.169,76)
(22.859,90)
(38.010,14)
(3.657,60)
(59.967,80)
(208.373,83)
(89.495,07)
(10.623,26)
(64.334,14)
(43.921,36)
(289.054,06)
(140.065,00)
(50.275,45)
(24.823,00)
(73.890,61)

ltamaraju (BA), 31 de dezembro de 2019
Sobra Social do Exercicio......................................................
Prejuizo Social do Exercicio..

CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA COIMBRA
COORDENADOR

JOAO CLIMARIO LACERDA VARGENS
SECRETARIO DE FINAN/AS

ERIVALDO DA SILVA CONCEI/AO
CONTADOR - CRC 8566 T/BA

(968,37)

