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Assembleia dos funcionários do 
BB para decidir sobre CCV

Participem da assembleia para discutir 
a aceitação ou não, por parte do 
funcionalismo do Banco do Brasil, da 
Comissão de Conciliação Voluntária (CCV). 
A CCV é um mecanismo extrajudicial para 
solução de conflitos oriundos das relações 
de trabalho, previsto na Consolidação das 
Leis do Trabalho (CLT).
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Delegado Sindical é fundamental
contra a terceirização

Regras, estabilidade e atribuições 
do Delegado(a) Sindical
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Curta nossa página  
no FaCebook:

É muito importante avançar na 
organização sindical elegendo 
delegados sindicais em todas 
as agências. A organização por 
local de trabalho é essencial na 
defesa dos direitos, melhora as 
condições de trabalho, conquista 
melhores salários, benefícios, a 
reposição das perdas e contra a 
prática de assédio.

A classe trabalhadora mais do 
que nunca, agora, corre o sério 
risco de perder tudo, inclusive 
a aposentadoria, o 13º salário, 
férias, salários dignos e outros 
benefícios regidos pela CLT e 
acordos coletivos firmados entre 
patrões e empregados com a 
TERCEIRIZAÇÃO.

Existem vários Projetos de Lei 
no Congresso como o PL 4330 
na Câmara Federal e o PLS 

87 no Senado, que pretendem 
TERCEIRIZAR todas as ativida-
des fim, como as BANCÁRIAS 
PÚBLICAS E PRIVADAS. Es-
tes projetos somados a “Reper-
cussão Geral”, ação movida por 
empresários junto ao Superior 
Tribunal Federal (STF), precari-
zam as condições de trabalho e 

consolidam a barbárie no setor 
bancário privado e estatal.

Tudo isso para atender os inte-
resses especulativos do capital 
financeiro, reduzir gastos pre-
videnciários das empresas, do 
governo e incentivar a deterio-
ração do emprego, das condi-
ções de trabalho, do SUS e da 
Previdência Social; para que os 
empresários ganhem bilhões com 
a exploração dos trabalhadores.

É preciso fortalecer os trabalha-
dores e combater a TERCEI-
RIZAÇÃO, a exploração e o 
assédio com a organização por 
local de trabalho. Portanto, você 
é a peça chave nessa luta de 
classes, que tem início a partir da 
eleição de DELEGADOS SIN-
DICAIS por Local de Trabalho. 
Participe!!!

REGRAS 
- Para ser candidato a de-
legado sindical o funcio-
nário deverá estar filiado 
ao Sindicato;

- A eleição será por voto 
direto e secreto;

- O quórum mínimo para 
validar as eleições é de 
30% dos empregados lota-
dos na unidade.

DO MANDATO 
- Os delegados (as) sindi-
cais terão mandato de um 
ano.

ESTABILIDADE 
Ao empregado eleito dele-
gado sindical é assegurada 
a estabilidade provisória 
na forma do parágrafo 3º 

do artigo 543 da CLT, bem 
como a irremovibilidade 
de sua Unidade de traba-
lho, durante a vigência do 
mandato.

ATRIBUIÇÕES 
a) Apoiar e integrar a luta 
dos trabalhadores;

b) Representar o sindicato 
junto aos empregados de 
sua Unidade;

c) Participar dos eventos e 
instâncias sindicais;

d) Representar os em-
pregados de sua Unidade 
junto ao Sindicato;

e) Acatar e encaminhar 
as de cisões dos Fóruns 
Sindicais;

f) Auxiliar nas entidades 
sindicais;

g) Manter contato per-
manente com os colegas 
da Unidade de trabalho, 
discutindo individual e 
coletivamente, organizan-
do as suas reivindicações, 
manifestações, críticas e 
sugestões para melhoria 
das condições de trabalho, 

encaminhando-as ao Sin-
dicato e aos Gestores;

h) Responsabilizar-se pela 
distribuição dos boletins 
e publicações que digam 
respeito aos empregados e 
sindicatos;

i) outras, a serem even-
tualmente aprovadas nos 
fóruns sindicais.

A organização 
por local de 
trabalho é 
essencial na 
defesa dos 
direitos...

Edital dos funcionários do 
Banco do Brasil

Edital dos empregados da 
Caixa Econômica Federal

O SINDICATO comunica a todos os funcionários do Banco 
do Brasil, 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 outubro de 2014 
Ricardo Luiz Lima Saraiva 

Presidente

O SINDICATO comunica a todos os empregados da CAIXA, 
dos municípios de sua base territorial, a abertura do proces-
so eleitoral para delegado sindical. A eleição visa organizar 
os funcionários do banco, por local de trabalho, para que 
suas reivindicações sejam atendidas.

Santos, 21 de outubro de 2014 
Ricardo Luiz Lima Saraiva 

Presidente

Obs.: faça sua inscrição no BB e Caixa diretamente com os diretores ou pelo site: santosbancarios.com.br

- Inscrições: de 03/11 a 28/11/2014

- Eleições: 02 e 03/12/2014, nas unidades do 
Banco do Brasil

- Mandato: de 09/12/2014 a 09/12/2015

Atenção ao cronograma:

- Inscrições: de 27/10 a 07/11/2014

- Eleições: 12 e 13/11/2014, nas unidades da 
Caixa Econômica Federal

- Mandato: de 26/11/2014 a 27/11/2015

Atenção ao cronograma:

A luta começa no local de trabalho da Caixa e do BB

Os delegados representam o Sindicato em sua agência
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Combater a terceirização é vital  
para a categoria bancária

Os banqueiros, o grande empre-
sariado, governos do PSDB e 
partidos de direita nos âmbitos 
municipais, estaduais tentam 
aprovar o PL 4330 na Câmara 
Federal e o PLS 87 no Senado 
– barrados até o momento por 
força da mobilização social. Os 
representantes do grande capital 
recorreram ao Supremo Tribunal 
Federal (STF), que reconheceu a 
Repercussão Geral e fará julga-
mento do Recurso Extraordinário 
impetrado pela Cenibra (produ-
tora de Celulose com sede em 
Minas Gerais), que se alega no 
“direito” de terceirizar todas as 
atividades de sua empresa.

Trata-se de um retrocesso histó-
rico que pode quebrar a espinha 
dorsal dos direitos trabalhistas 
no Brasil e ampliar, ainda mais, a 
precarização do trabalho.

Segundo Ricardo Saraiva Big, 
Presidente do Sindicato dos 

Bancários de Santos e Região e 
Secretário de Relações Interna-
cionais da INTERSINDICAL, 
a terceirização quebra vários 
artigos da Constituição. “Até 
agora conseguimos barrar as 
aprovações dos projetos no 
Congresso. Mas a Repercussão 
Geral, colocada pelos empre-
sários da celulose no país, para 

julgamento no STF pode ser uma 
tragédia. São 11 ministros que 
têm a obrigação de guardar a 
Constituição. Caso aprovem, vão 
rasgá-la e exterminar os direitos 
e a dignidade escravizando os 
trabalhadores”, diz.

“Não podemos deixar que qual-
quer opção de terceirização pas-
se, seja na Câmara, no Senado ou 
no STF. A situação é gravíssima. 
De outro modo a classe traba-
lhadora e os bancários de forma 
geral (públicos e privados) serão 
dizimados. A justiça do Trabalho 
não existirá mais, porque  não 
haverá mais regulamentação 
para ser julgada. Os terceirizados 
não terão para quem pedir ajuda 
e serão escravizados. É guerra! 
Precisamos fazer uma gigantesca 
mobilização junto com outras 
categorias, as universidades, 
associações, a maioria dos minis-
tros do trabalho e a população”, 
explica Big.

Trata-se de 
um retrocesso 
histórico que 
pode quebrar a 
espinha dorsal 
dos direitos 
trabalhistas no 
Brasil...

Seminários nacionais, passeatas, denúncias à imprensa e a população estão sendo realizados no País e internacionalmente


