
Filiado à

O BANCÁRIO
O único jornal diário dos movimentos sociais no país

www.bancariosbahia.org.br bancariosbahia bancariosbahia

Edição Diária 7964 | Salvador, quinta-feira, 23.07.2020 Presidente em exercício Euclides Fagundes

CAMPANHA SALARIAL

Prestação de Contas do Sindicato – ano base 2019
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Entrega da pauta hoje
Os bancários da Bahia aprovaram, em 
assembleia, a pauta de reivindicações 
da campanha salarial deste ano. 
A minuta será entregue, de forma 

virtual, aos bancos, hoje. Aumento 
real, manutenção dos direitos e 
regulamentação do teletrabalho estão 
entre os itens do documento. Página 4

Além da manutenção dos direitos, os bancários querem o fim das demissões e a garantia do emprego. Tem banco que demite em plena pandemia
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Bancários da base do SBBA aprovam Prestaçao de Contas - 2019
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POR unanimidade, os bancários da base do 
Sindicato da Bahia aprovaram a Prestação 
de Contas da entidade, ano base 2019. O 
documento foi apresentado na noite de 
terça-feira, durante assembleia.

Vale lembrar que a assembleia aconteceu 
de forma virtual, em função da pandemia 

de Covid-19. O isolamento social é necessá-
rio para conter a disseminação da doença. 

A aprovação demonstra o compromisso 
com a transparência do Sindicato dos Ban-
cários da Bahia em todas ações e atividades 
realizadas em prol da mobilização em defe-
sa dos direitos da categoria. 
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Comando entrega 
minuta hoje à tarde
REDAÇÃO
imprensa@bancariosbahia.org.br

Bahia aprova a 
pauta de 2020

BEM NOCIVOS Sem novidade a notícia de que o desembar-
gador Eduardo Almeida Prado Rocha Siqueira – muito nome e 
pouca ética – é latifundiário em São Paulo. Expressiva parcela 
da alta burocracia estatal, principalmente no sistema de justiça, é 
oriunda da oligarquia rural. Mistura de escravismo, coronelismo, 
mandonismo, autoritarismo e outros “ismos” nocivos ao povo.

PARA VOLVER Outro dado importantíssimo para alertar os 
militares, que participam em massa do governo e não aceitam 
o ônus do genocídio: mais de 80 mil mortos. Segundo o TCU, 
apenas 29% (R$11,4 bilhões) da verba emergencial de R$ 38,9 
bilhões foram gastos no combate ao coronavírus pelo Ministério 
da Saúde, comandado pelo general Pazuello. Fatos.

AMÉM LUCRO A primeira etapa da reforma tributária en-
tregue ao Congresso reafirma o caráter elitista, pode-se dizer até 
plutocrático, do governo Bolsonaro. O sistema financeiro, dis-
paradamente o setor mais lucrativo da economia, é taxado em 
apenas 5,9%, enquanto produtos e serviços em 12%, mais do que 
o dobro. As igrejas ficam isentas. Fé no rentismo.

PREJUÍZO ALTO “Apenas em seu primeiro ano, estima-se 
que a Lava Jato retirou cerca de R$ 142,6 bilhões da economia 
brasileira. Ou seja, a operação produziu pelo menos três vezes 
mais prejuízos do que aquilo que avalia ter sido desviado com 
corrupção”.  Opinião da professora de Economista Rosa Maria 
Marques, da PUC-SP. Operação só favoreceu os Estados Unidos.

FUNDEB VIVE Sem sombra de dúvida, a aprovação do 
Fundeb foi uma grande vitória para a sociedade brasileira, em 
particular as camadas mais carentes da população. O governo 
Bolsonaro, que considera educação “coisa de comunista”, tentou 
destruí-lo, mas o crime era tamanho que até mesmo parlamen-
tares da base governista votaram a favor. Educar a pensar.

A MINUTA de reivindicações 
para a Campanha Nacional 2020 
foi aprovada pela imensa maioria 
dos bancários da base do Sindica-
to da Bahia. Entre os associados 
que participaram da assembleia 
virtual, 98,83% votaram a favor 

da pauta definida na Conferência 
Nacional. Apenas 0,73% foram 
contra e 0,44% se abstiveram.

A votação aconteceu entre se-
gunda e terça-feira. Os bancários 
ainda autorizaram a diretoria a 
negociar e celebrar a CCT (Con-
venção Coletiva de Trabalho), a 
PLR (Participação nos Lucros e 
Resultados), convenção coleti-
va sobre relações sindicais e os 
acordos aditivos à CCT. Caso as 
negociações sejam frustradas, o 
SBBA está autorizado a instaurar 
dissídio coletivo de trabalho.

Com a aprovação, o Coman-
do Nacional se prepara para en-
tregar a minuta à Fenaban (Fe-
deração Nacional dos Bancos), 
às 14h30 de hoje. Além do au-
mento real de 5% nos salários e 
demais verbas, a pauta também 
defende PLR de três salários 
mais parcela fixa de R$ 9.360,75 
e a renovação dos atuais direitos.

Outros itens sugiram com 
a pandemia do novo corona-
vírus, como a possibilidade de 
sindicalização eletrônica.

Sindicato conquista 
vitória nos escritórios  
de negócios do BB
A AÇÃO do Sindicato dos Bancários da 
Bahia junto à superintendência estadual 
do Banco do Brasil surtiu efeito em rela-
ção aos escritórios de negócios. Nos locais 
houve alto índice de contaminação de 
funcionários pelo novo coronavírus.

A instituição financeira colocou 50% dos 
trabalhadores das agências em teletrabalho. 
Os escritórios ficarão com quatro a cinco 
empregados ou até menos, fazendo rodízio. 
Uma semana para cada grupo na unidade.

Inicialmente o BB havia se recusado a 
atender o pedido do SBBA para colocar todos 
que não atendiam ao público trabalhando de 
casa, mantendo o atendimento presencial em 
muitos escritórios de negócios. No Mercado 
Modelo, por exemplo, mais de sete bancários 
tiveram de ser afastados por estarem com 
Covi-19. A entidade ainda tomou conheci-
mento da contaminação de familiares.

Novo Fundeb: ponto para a educação
VITÓRIA para a educação de milhares 
de brasileiros. Com 499 votos a favor, foi 
aprovada a PEC 15/15, que torna o Fundeb 

(Fundo de Desenvolvimento e Valorização 
dos Profissionais da Educação) permanen-
te. A proposta, fruto de mobilização inten-
sa dos movimentos social e sindical, tam-
bém aumentou a participação da União no 
financiamento da educação infantil e dos 
ensinos fundamental e médio.

Pelo texto substitutivo aprovado na 
terça-feira, pela Câmara Federal, a parti-
cipação da União passará dos atuais 10% 
para 23%. A complementação crescerá de 
forma gradativa ao longo de seis anos, de 
2021 a 2026. A proposta prevê que, pelo 
menos, a metade dos recursos extras do 
Fundeb seja destinada à educação básica.

O Fundo permanente significa finan-
ciamento garantido para mais de 60% da 
educação brasileira, da creche ao ensi-
no médio. Vale ressaltar que a PEC ain-
da propõe piso de 70% para o pagamento 
de salário de profissionais da Educação, 
sem teto, mesmo com a defesa do gover-
no para o percentual ser o limite máximo 
para pagar a folha de pessoal.


