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Banco do Brasil abre nova fase da
reestruturação; Sindicato cobra garantias
O que é - O banco
anunciou mais mudanças no começo
deste ano. Diz que
não é uma nova reestruturação, mas
não é verdade, porque há corte de vagas de caixa em todo
o País e os escritórios digitais perderam as funções de
assistentes e ganharam as de escriturários, que farão os
mesmos serviços. O
banco também lançou o Programa de
Adequação de Quadros (PAQ), por meio
do qual pretende
transferir seus funcionários.
Como é - Desde
o final de 2016 o BB
vem sofrendo profundas mudanças,
que já resultaram
no fechamento de
centenas de agências e mais de 10
mil dispensas. É um
verdadeiro desmonte promovido pelo
governo Temer, que
agora volta à carga.
Essa segunda fase

da reestruturação
prevê a criação de
novas funções, realocação de funcionários e mais um plano
de desligamento incentivado.
Reação - O movimento sindical cobra
garantias e respeito
ao emprego e direitos dos empregados.
Foram
realizadas
reuniões nacional e

com a Superintendência Leste, esta
última responsável
pela região do ABC
(veja mais na pg 3).
Até agora, apesar
das solicitações do
movimento sindical,
o banco não apresentou os números
dessa reestruturação.
Avaliação - Mesmo sem os números

dessa reestruturação apresentados, o
movimento sindical
avalia que há itens
muito prejudiciais
aos empregados do
BB e sociedade. Dois
exemplos: se aderir
ao plano de demissão incentivado, o
bancário poderá receber menos do que
se demitido sem justa causa. Isso porque

a negociação possibilitada pela reforma trabalhista tira
direitos do trabalhador. Outra questão é
que, ao buscar mais
“eficiência”, o banco encolhe (reduz
cargos e número de
agências), abre espaço para a concorrência e exclui clientes e usuários com a
segmentação.
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Participe da plenária dia 22/01
Vamos discutir as mudanças no banco e estratégias
para garantir nossos direitos.

Na sede social, a partir das 19h
(R.Xavier de Toledo 268, Centro, Sto. André)

Vagas criadas no ABC serão suficientes
para realocar todos, segundo o BB
PAQ - Representantes conta, segundo o bando BB na Super Leste co.
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Fale com o
Sindicato
Envie um
WhatsApp
para
11 99798-4732
O sigilo
é garantido.

Corte afeta 23
caixas só na região
Banco reduz atendimento a clientes e usuários
O Banco do Brasil vem
reduzindo o atendimento à população
de forma constante
no último período.
Muitos clientes e usuários são impedidos
de entrar nas agências e o corte de vagas
de caixas é expressivo. Apenas nessa

nova fase da reestruturação são 23 caixas
a menos no Grande
ABC. A mudança afeta tanto os empregados do banco quanto
a sociedade, que se
vê desrespeitada em
seus direitos como
clientes e usuários da
instituição.

Só a luta, junto com o Sindicato,
vai impedir retrocessos
Os ataques ao BB e
seus funcionários
precisam de respostas imediatas. É fundamental que a organização para essa
resistência aconteça desde já, pois o
acordo coletivo se
encerra em 31 de
agosto e, antes disso, é preciso estabelecer garantias.
“Só a luta vai nos
garantir. Os bancos
públicos são fundamentais para o País,
assim como é fundamental o respeito
aos direitos de seus
trabalhadores”, afirma o diretor sindical e funcionário do
banco Otoni Lima,
acrescentando que
qualquer desrespeito deve ser denunciado ao Sindicato.
Nesse momento, é
muito importante
um Sindicato forte,
com a participação
de todos. Se você
ainda não é sindicalizado, a hora é essa:
preencha a ficha ao
lado e fortaleça a
entidade!

100
95
75

25
5
0

Presidente: Belmiro Moreira - Diretor de Imprensa: Otoni Lima
segunda-feira, 28 de agosto de 2017 15:04:17
Jornalistas Responsáveis: Irivaldo T. Cristofali (MTb 57.406) e Maria Angélica Ferrasoli (MTb 17.299)
Sede: Rua Cel. Francisco Amaro, 87 - Centro - Santo André - SP - CEP 09020-250 - Fone: (11) 4993-8299 - Fax: (11) 4993-8290
Impressão: NSA - Tiragem: 2.000 exemplares - Site: www.bancariosabc.org.br - E-mail: imprensa@bancariosabc.org.br
encarte

