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Editorial
 

1. Hoje o BB é o 2º devedor no TST, só perdendo para a falida VASP, o que 
significa que a gestão é temerária e irresponsável, pois a atual diretoria não 
está preocupada em cumprir as leis trabalhistas do país, o que aumenta o 
passivo. O novo plano FC apenas é um capítulo a mais de desrespeito à 
legislação trabalhista brasileira;
2. O assédio moral institucionalizado, com superintendentes regionais 
mandando mensagens de metas em pleno domingo à noite para os gerentes 
de agência, o que configura em violação da privacidade em dia de descanso, 
aumentando a possibilidade de ações trabalhistas e o passivo. Gerentes 
regionais passando por cima dos gerentes de agência e ligando direto para os 
gerentes de contas para cobrar a “entrega”;
3.   O ritmo de trabalho não para de crescer nas áreas operacionais e há uma 
ameaça real de terceirização de parte significativa deste trabalho pela direção 
do Banco do Brasil, que aguarda somente a aprovação do PL 4330 do 
Deputado Sandro Mabel;
4. O BB é um barco à deriva, não tem comando. Prova disto é a desorientada 
fixação de metas que foram revistas para baixo, via “média Brasil”. Isso é 
normal? E que tal o vexame de ter de suspender a OPA porque alguns 
administradores foram “criativos” e violaram as normas;
5. O Banco do Brasil figura entre os 20 primeiros mais reclamados no 
PROCON nacional, seja em 2011, seja em 2012 e, quando se junta ao BV (que 
agora somos donos), saltamos de 11º para 5º lugar. Esta situação é reflexo do 
“empurrômetro” de produtos e serviços, do pisoteio sobre os valores éticos em 
nome do cumprimento das metas;
6. O BB é o segundo em reclamações no Banco Central do Brasil; 
7.  As ameaças que o BB está divulgando às vésperas da greve apenas 
refletem o desespero desta direção irresponsável da empresa, esperneando, 
ameaçando, intimidando através das IN (Intimidações Normativas ou 
Intimidações Neri).
8. Destituição de 10 gerentes da Gepes (por telefone – 2003).
9. Enxugamento de funcionários, através PAQ (Plano de Adequação do 
Quadro) / PDV (Programa de Demissão Voluntária)/ (Estímulo ao 
Afastamento)  / PAA, (Plano de Aposentaria Antecipada).
10. Reclassificação de agências 
11. Criação do USO – Unidades de Suporte Operacional (antigo NMOA).
12. Agências voltadas ao “negócio”
13. Criação de Plataformas de Suporte Operacional (PSO) através de Caixas 
volantes e sem vinculação com as agências.
14. Criação do programa “Superação” de metas 2003 – 2005.
15. Criação do “SINERGIA”   -  Metas  Abusivas  2006  -2009.
16. Aumento do assédio moral e adoecimentos.
17. Terceirização e/ou quarteirização dos serviços bancários.
18. Fim das substituições (lateralidade) – 2007.
19. Fechamento de ambulatórios nos grandes prédios e dos SESMTs. Com 
denúncias ao Ministério do Trabalho, os SESMTs foram reativados em 2011.
20.Correspondentes Bancários – 150 mil (fev/2009).
21. Falta de Isonomia de Direitos com a geração pós-98: 35 dias férias e 
Licença Prêmio.
22.BB 2.0.
23.  Fechou postos de trabalho como Gerências Regionais de Logística 
(GERELs), os Núcleos de Análise de Crédito (NUCACs) e, principalmente, os 
Caixas Executivos (CAI EX) nas agências.
24. Precarização da AJURE, através dos baixos salários em relação ao 
mercado, PAQ /PDV e terceirização dos serviços.
25.Destituição de comissões de Gerentes.
26.Demissão por ato de gestão
27. Assinatura de acordo com o Banco Postal (2012), com mais precarização 
do trabalho bancário.
28.  Limitou suas responsabilidades institucionais com a CASSI (2007).
29. Incorporou os bancos regionais Nossa Caixa, BEB, BESC, Votorantim. Os 
funcionários oriundos dessas instituições trabalham no BB com direitos 
distintos.
30. Inúmeras tentativas de acabar com a CABB (Central de Atendimento) no 
Aeroclube.
31. Não concedeu um Plano Odontológico, através da CASSI, descumprindo 
a última reforma estatutária.
32.  Não concedeu, aos funcionários acometidos de doenças crônica, a verba 
de deslocamento para tratamento de saúde.  Só faz jus aos de doenças 
agudas.
33. Não ampliou a concessão do auxílio alimentação e refeição para as 
funcionárias que estão em licença-maternidade.

37 ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS 
E TRUCULENTOS DO BB 

 As repercussões do trabalho na vida mental, 
apesar de serem estudadas há muito tempo, começam a 
receber maior atenção a partir da introdução de novas 
tecnologias nos processos de trabalho. Essas 
transformações, além de interferirem sobre a organização 
do trabalho, têm reflexos e consequências no cotidiano 
fora do trabalho dos bancários, no modo de viver, na 
família e em todas suas relações humanas.
 Atualmente, muitos estudos têm sido feitos com 
o intuito de estabelecer mais claramente a relação entre 
trabalho bancário e saúde mental. Nesses estudos, o 
trabalho tem sido considerado como mediador das 
relações sociais e humanas, por isso como um elemento 
fundamental para a saúde, tanto para o seu 
fortalecimento, quanto para o seu desgaste. Na categoria 
de desgaste à saúde mental incluímos tanto um mal-estar 
e tensão no trabalho quanto transtornos psicopatológicos. 
Isso porque, o conhecimento do primeiro estágio de mal-
estar é fundamental para as práticas preventivas, ou seja, 
de identificação das fontes de estresse e tensão no 
trabalho, potencialmente prejudiciais à saúde mental.
 Entre os bancários, o estresse e a tensão já se 
tornaram elementos do cotidiano do trabalho. No entanto, 
é importante entender que esses quadros de estresse e 
tensão podem evoluir e até trazer perda ou redução da 
capacidade para o trabalho. Entre os principais 
indicadores de desgaste à saúde mental temos: 
nervosismo, estresse, desgaste mental, ansiedade, 
tensão, fadiga, cansaço, desestímulo, desespero e 
depressão. Por vezes, temos também perda de apetite, 
distúrbios de sono, além da contaminação involuntária do 
tempo de lazer, ou seja, os trabalhadores que não 
conseguem "desligar-se". Mantenha-se alerta em relação 
a estes desconfortos, sejam eles afetivos, tensionais ou 
físicos, eles são indicativos de que há algo no seu trabalho 
e vida que precisa ser modificado.

TRABALHO E SAÚDE MENTAL 

 O presidente da Caixa Federal, Jorge Hereda, afirmou a 
dirigentes sindicais que embora a empresa não possa abrir mão do 
descomissionamento, quer manter boas condições de trabalho e 
evitar abusos. Ele disse, ainda, que não é orientação da instituição 
financeira novas agências funcionando sem o número adequado de 
trabalhadores.
 As afirmações foram feitas em reunião na sexta-feira 3, 
durante o 9º Feirão da Caixa no Expo Imigrantes.
 Antes do encontro, os representantes dos trabalhadores 
entregaram carta ao presidente do banco público, na qual relatam o 
descumprimento de cláusulas do acordo aditivo à Convenção 
Coletiva de Trabalho (CCT). “Deixamos claro que a falta de regras 
para o descomissionamento deixa os bancários à mercê do 
julgamento subjetivo da chefia. Outro problema que está sem 
solução se refere às condições de trabalho dos tesoureiros”, afirma o 
integrante da Comissão  Executiva dos Empregados Dionísio 
Siqueira.
 Segundo o dirigente sindical, Hereda se comprometeu em 
se reunir com os administradores do banco responsáveis em 
negociar com o movimento sindical. Além disso, para tratar das 
condições de trabalho nas unidades, o presidente da Caixa propôs a 
criação de uma comissão paritária – com representantes do banco e 
dos trabalhadores – para discutir propostas para melhorar as 
condições de trabalho na Caixa.  “Nossa expectativa é que 
os representantes do banco tratem as negociações com mais 
seriedade e que atendam às reivindicações”, acrescenta Dionísio. 
SEEB/SP

CEF - DESCOMISSIONAMENTO É FERRAMENTA
 DE GESTÃO, AFIRMA HEREDA

34. Reduziu as alçadas dos gestores, tornando-
se uma empresa ainda mais burocrática.
35. Vetou acesso às instruções normativas (IN) 
e à concorrência para ser educador da empresa 
aos funcionários cedidos ao movimento 
sindical.
36.Implantação unilateral do Plano de Funções.
37.  Avaliação linear (nota 3 para todos os 
comissionados).
 Fonte: SBBA.
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CHAPA ÚNICA
ÉTICA E COMPROMISSO

ESTES SÃO OS BANCÁRIOS QUE FAZEM PARTE DA CHAPA 1  TRIÊNIO 2013/2016

DIRETORIA ADMINISTRATIVA
 

CRISTENER INÁCIO ALBUQUERQUE – Presidente – Banco Bradesco
PATRICK ARAÚJO SANTANA - Sec. Geral – Banco do Brasil
LUIS RAIMUNDO OLYMPIO P. AZEVEDO – Dir. de Finanças – Banco Itaú
RUIVAN PEREIRA DOS REIS - Diretor de Imprensa - Banco Bradesco
ARIVALDO PEREIRA TEIXEIRA – Diretor Jurídico - Banco do Brasil
ROBERIO PEREIRA RIOS – Diretor de Saúde – Banco Bradesco
JOSÉ LAGES GOMES – Dir. para assuntos de aposentados – Banco do Brasil.

                                            SUPLENTES DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA
MHIRTS ROSA DE SANTANA - Banco do Brasil
AÉCIO DUARTE ANDRADE ARAÚJO - Caixa Econômica Federal
MAURO PEREIRA TÍNEL - Banco do Brasil
VERA LÚCIA MIRANDA REIS – Banco do Brasil
ARIELSON DA SILVA - Banco do Brasil
ANTONIO ROBERTO V. B. ARAÚJO – Banco do Brasil
JOSÉ RAIMUNDO DE OLIVEIRA – Caixa Econômica Federal

                                                                     CONSELHO FISCAL
TIAGO ALMEIDA MARTINS - Banco do Brasil
REINALDO LOPES PEREIRA – Caixa Econômica Federal
REINIVALDO CAVALCANTE MARTINS - Banco Bradesco

                                                       SUPLENTES DO CONSELHO FISCAL
 MAILANE MICHELINE QUEIROZ DIAS – Banco do Nordeste do Brasil
EDSON FRANCISCO DIAS - Banco do Brasil
MARCOS ANTONIO SOARES DA SILVA - Banco Bradesco

A eleição da Nova Diretoria do Sindicato dos Bancários de Jacobina e Região para o triênio 
2013/2016 ocorrerá no dia 11 de junho de 2013.

Conforme prevê o Estatuto da Entidade e o Edital publicado dia 22 de fevereiro deste ano. O 
prazo para inscrição de chapas foi encerrado no dia 13 de março de 2013 às 18 horas. O pleito 
será realizado com a chapa única, "Ética e Compromisso", encabeçada por Cristener Inácio.

COMO FUNCIONA A ELEIÇÃO EM TODA A BASE TERRITORIAL – Nas 19 cidades que 
compõem a base territorial do Sindicato, haverá urnas itinerantes que percorrerão os diversos 
locais de trabalho. E na sede do Sindicato haverá uma urna fixa.

O Processo – Os bancos já foram comunicados quanto à composição da chapa. São 20 
candidatos representantes de bancos públicos e privados.

Como Votar – O voto será feito por meio de cédula contendo o nome da chapa com os 
respectivos nomes dos candidatos, e será depositado em urna.

Quem Vota – Podem votar bancários aposentados e todo associado que na data da eleição 
esteja com suas mensalidades quitadas e que esteja filiado  pelo ao menos 06 meses antes da 
data da eleição.

A eleição será realizada de 11 de junho de 2013
O SEU VOTO É IMPORTANTE PARA O PROCESSO ELEITORAL




