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Debate com os comissionados do BB
Os comissionados do Banco do Brasil
estão convocados a participar de reunião
dia 07 de agosto, às 19h, no Sindicato
dos Bancários de Santos e Região, Av.
Washington Luiz, 140, em Santos/SP. As
pautas da reunião são:
Garantia da comissão;
Explanação sobre as pautas de
reivindicações do nosso Acordo
Coletivo;
As ações do Sindicato para
alguns problemas pontuais;
Encaminhamentos das
próximas atividades.

A competitividade desenfreada
utiliza-se de programas como o
BB 2.0 para punir comissionados,
burlando assim o Acordo Coletivo.
Vamos lutar por normas claras e
transparentes, não vamos deixar
que o BB manipule e penalize com
regras que diminuem cargos e vagas de comissionados.
O BB anunciou um lucro recorde
gerado pelos funcionários e não
pelos seus diretores e acionistas.
Temos que exigir que o banco
volte a ser fomentador de riquezas
gerem empregos aos trabalhadores,
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financie os microempresários e
pequenos produtores rurais, enfim
à população brasileira.
A atuação apenas como banco de
mercado (que cobra metas e aplica
o assédio moral institucionalizado
para atingir lucros exorbitantes)
desviando-se de seu papel como
banco público é inadmissível e destrói a autoestima dos trabalhadores
adoecendo-os.
“O funcionalismo exige o reconhecimento do seu trabalho e respeito.
Por isso, todos precisam unir as
suas forças, pois o banco não existe
sem vocês. Juntos vamos à luta
para que nenhum trabalhador seja
prejudicado. Mobilize-se e venha
na próxima reunião dia 07 de agosto”, diz Márcia Peres, diretora do
Sindicato e funcionária do BB.

Precisamos organizar a luta
por nossas reivindicações

Na última reunião, houve uma
explanação de como funciona a
elaboração das pautas de reivindicações do Acordo Coletivo, inicialmente apresentadas no Congresso
Nacional dos funcionários do BB,
aonde reúnem-se delegações de todo
o Brasil e resultam as reivindicações
específicas dos bancos públicos,
pautas que serão negociadas em
paralelo com cada Banco. Nesse
Congresso temos a oportunidade de
debater com bancárias e bancários
temas importantes como: remuneração, plano de funções, previdência,
saúde e condições de trabalho, as
reestruturações e o papel do BB
como banco público.
Agora é uma etapa de elaboração
da nossa pauta de reivindicações
e vamos para a última fase dessa
organização, que é o Congresso Nacional. Ressaltamos a importância
da participação da categoria poden-

do colaborar nas suas reivindicações
e opinar nas pautas. “Vamos organizar as mobilizações e lutar para garantia dos nossos direitos e melhores
condições de trabalho”, fala Eneida
Koury, funcionária do BB.
Ações do Sindicato
A diretoria do Sindicato entrou em
contato com a superintendência para
discutir algumas reivindicações justas dos funcionários como ar condicionado, água potável, contratações
e melhores condições de trabalho. A
superintendência comprometeu-se
a realizar contratações até agosto,
trocar aparelhos de ar condicionados nas agências Guarujá, Rua Frei
Gaspar, Porto Santos, Praia Grande,
Cubatão e Itanhaém. As questões de
água potável nas agências Mongaguá e Vila Mathias, com isso conseguimos resolver alguns dos problemas críticos.
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