
A audiência foi realizada 
após pedido do Sindicato 
dos bancários Bahia e da 
Federação da Bahia e 
Sergipe (Feebbase) e foi 
presidida pelo deputado 
estadual Fabrício Falcão 
(PCdoB), autor da iniciativa 
na Casa, e contou com a 
presença de representan-
tes de diversos sindicatos 
do interior do estado. 

Reconhecido internaci-
onalmente pelo equilíbrio 
orçamentário, o Banco do 
Brasil garante ao país uma 
economia forte e sustentá-
vel. O presidente do Sindi-
cato, Augusto Vasconcelos, 
argumentou que a institui-
ção financeira é capaz de 
desenvolver setores não 
rentáveis em termos de 
lucrat ividade,  mas de 
benefício a toda a socieda-
de, sem onerar o seu maior 
beneficiário, o Estrado 
brasileiro. 

Na abertura, o deputado 
fez um alerta para a gravi-
dade do momento em que o 
país passa, com o desmon-
te das instituições. “O BB, 
que desempenha papel 
social importantíssimo para 

o país, não pode estar nas 
mãos do capital estrangei-
ro, sem a mínima responsa-
bilidade com a sociedade”, 
afirmou. 

“Ganhar  apoio  dos 
parlamentares em defesa 
do Banco do Brasil é de 
suma importância para a 
luta contra a privatização da 
instituição”, declarou o 
presidente do SBBA, ao 
ressaltar a audiência na 
Assembleia Legislativa.

O Presidente do Sindi-
cato dos Bancários de Jua-
zeiro e Região Maribaldes 
da Purificação participou da 
audiência realizada no dia 
10 de setembro, na Assem-
bleia Legislativa da Bahia, 
em Salvador,  sobre a 
defesa do Banco do Brasil e 
a sua importância para o 
desenvolvimento do país.  
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Itaú antecipa 13ª cesta
alimentação para outubro

O valor do benefício foi 
reajustado retroativo a 1º de 
setembro de 2019 (data base 
da categoria). Ou seja, o vale-
alimentação e a 13ª cesta 
alimentação passaram de R$ 
609,88 para R$ 636,17. Vitória 
da categoria que lutou pela 
CCT válida por dois anos e, 
com isto, garantiu o reajuste 
que incide sobre salários, PLR 
(Participação nos Lucros e 
Resultados) e verbas como VA 
e VR.

Resultado da mobilização 
da campanha nacional dos 
bancários de 2015, a 13ª cesta 
alimentação corresponde a 
mais um valor ao ano de vale-
alimentação. Por conta do 
acordo de dois anos firmado 
na campanha de 2018, o VA 
deste ano foi reajustado em 

4,31%, que corresponde à 
reposição da inflação mais 1% 
de aumento real. 

A p ó s  c o b r a n ç a  d o 
movimento sindical, o Itaú 
anunciou antecipação do 
pagamento do 13ª cesta 
alimentação dos funcionários 
para 25 de outubro. O prazo 
estabelecido aos bancos pela 
CCT (Convenção Coletiva de 
Trabalho) é 30 de novembro.



Enquanto o cidadão 
rebola para sobreviver com 
R$ 998,00 e o desemprego 
afeta quase 13 milhões de 
pessoas, os números das 
organizações financeiras são 
muito positivos. A rentabilida-
de variou entre 15,6% e os 
ativos totalizam agora R$ 6,7 
trilhões. A carteira de crédito 

das cinco empresas juntas 
chegou em R$ 3 trilhões.

No Brasil, as desigual-
dades sociais e a concentra-
ção de renda voltam a 
crescer. A economia patina. 
O desemprego aumenta. O 
t rabalhador  tem renda 
achatada e perde direitos. 
Tudo vai mal. Menos para o 
sistema financeiro. Os cinco 
maiores bancos do país 
viram o lucro disparar e 
chegar a R$ 50,5 bilhões no 
primeiro semestre. Elevação 
de 20,7% em 12 meses.

A prestação de serviços 
e cobranças de tari fas 
absurdas  aos  c l ien tes 
t ambém  rendem  bons 
resultados. A arrecadação foi 
de R$ 69,9 bilhões em seis 
meses, crescimento médio 
de 4,5% ante o mesmo 
período de 2018. A receita 
cobre com folga as despesas 
de pessoal, inclusive o 
pagamento da PLR (Partici-
p a ç ã o  n o s  L u c r o s  e 
Resultados) aos bancários.  

Embora ganhem como 
nunca, os bancos continuam 
a cortar postos de trabalho. 
Uma política que não ajuda 
em nada a retomada do 
crescimento do país. Pelo 
contrário. Somente Itaú, BB e 
Caixa eliminaram 4.536 

vagas em 12 meses comple-
tados em junho. O número 
de agências também segue 
em queda. O Itaú foi o que 
mais fechou, 199 em um ano, 
sendo 195 no segundo 
t r i m e s t r e  d e s t e  a n o . 
Bradesco e Banco do Brasil 
fecharam, respectivamente, 
119 e 48 unidades e a Caixa 

encerrou as atividades de 12 
agências entre junho de 
2018 e junho de 2019. As 
medidas pioram as condi-
ções de trabalho e de 
atendimento,  deixando 
bancários vulneráveis a 
problemas de saúde e os 
clientes desassistidos. 
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Bancários terão reajuste de 4,31%

O índice de 4,31% deve ser aplicado 
sobre o salário base, tíquete refeição e 
alimentação, auxílio creche/babá, 13ª cesta 
alimentação, além da parcela fixa da 
participação nos lucros e resultados (PLR) 
e as gratificações por função.

Os bancários serão uma das poucas 
categorias que conseguirão aumento real 
de salários este ano. Fruto da decisão 
acertada do Comando Nacional dos 
Bancários de antecipar a campanha salarial 
em 2018 e assinar um acordo com validade 
de dois anos.

Confira os novos valores após o 
reajuste:

Os bancários terão o reajuste de 4,31% 
nos salários e outras verbas desta nature-
za. O percentual é resultado do Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) 
de 3,28% nos últimos 12 meses, anunciado 
nesta sexta pelo IBGE, mais 1% de aumen-
to real, garantido pela Convenção Coletiva 
de Trabalho assinada no ano passado. 

Crise? Que nada. Lucro vai a R$ 50 bilhões 
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