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Jornal das eleições dos
delegados sindicais do BB
Estão abertas inscrições para delegados sindicais do Banco do Brasil de 23 a 27/11/2018 pelo site:
santosbancarios.com.br. As eleições serão realizadas dias 29 e 30/11/18.

Edital dos Empregados do Banco do Brasil
O SINDICATO comunica a todos os funcionários
sindicalizados, dos municípios de sua base territorial, a abertura do processo eleitoral para delegado
sindical. A eleição visa organizar os funcionários do
banco por local de trabalho, para que suas reivindicações sejam respeitadas.
Santos, 21 de novembro de 2018
Eneida Koury
Presidente

Atenção sindicalizado:
Inscrições: de 23/11 a 27/11/2018
Obs.: faça sua inscrição diretamente pelo site:
santosbancarios.com.br
Eleições:
29 e 30/11/2018, nas unidades do Banco do Brasil

Mandato:
05/12/2018 até
04/12/2019
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Delegado Sindical é essencial à luta
contra a retirada de direitos
É fundamental avançar na organização sindical, elegendo delegados sindicais em todas as agências.
A organização por local de trabalho é essencial para
defender direitos, melhorar as condições de trabalho,
conquistar melhores salários, benefícios e manter os
atuais empregos.
A unidade da categoria é decisiva para derrotar a terceirização, a pejotização, os contratos individuais e outros
golpes na CLT. Todos estes projetos são um conluio do
governo com o “mercado especulativo” (onde os Bancos são os protagonistas), o grande empresariado nacional e internacional e os ruralistas do agronegócio para
retirar direitos, aumentar jornada de trabalho, diminuir
salários, retirar estabilidade e privatizar o setor público
(BB e Caixa), retirar a aposentadoria (para garantir o

pagamento da dívida pública ao sistema financeiro),
diminuir a fiscalização e a defesa das leis trabalhistas,
demitir individualmente e em massa sem fiscalização
dos direitos pelos advogados do sindicato e enfraquecer
o movimento sindical para prejudicar os trabalhadores.
Nesta Campanha já sofremos com o fim da Ultratividade (princípio que garantia a validade do atual Acordo
Coletivo até a assinatura de outro). Agora, a categoria
a cada Campanha Salarial não tem mais a garantia do
VA, VR, plano de saúde, PLR e muitos outros direitos
da Convenção Coletiva de Trabalho depois da data-base
(1º de Setembro).
Portanto, você é a peça chave nessa luta de classes, que
tem início a partir da eleição de DELEGADOS SINDICAIS por Local de Trabalho. Participe!!!

A Sindicalização
é a defesa do
funcionário!
O fortalecimento da luta por melhores
condições de trabalho, mais direitos e
uma melhor remuneração da categoria
bancária surge a partir de uma maior
participação da base. Isto somente é
possível com a sindicalização para
manter viva a luta sindical, que é responsável pela maior parte dos direitos
e conquistas dos trabalhadores. O
nosso sindicato participa com destaque
nacional das principais lutas políticas
sindicais desde 1933, quando foi fundado.

EXPEDIENTE

Exemplos dessas conquistas são os auxílios alimentação e refeição, o anuênio, os reajustes salariais acima
da inflação, a ampliação da licença maternidade, a
jornada de seis horas, as portas giratórias e os equi-

pamentos de segurança obrigatórios, a Participação
nos Lucros e Resultados e etc. Porém, à medida que
passam os anos a luta sindical torna-se mais árdua contra os banqueiros, a Reforma Trabalhista que institui a
Pejotização, Terceirização, Intermitentes, Autônomos,
negociação patrão empregado e retira direitos.
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