
Foram anos de muita luta pela manutenção de direitos, 
nos quais os funcionários do BB ficaram sem reajuste salarial 
por sete anos seguidos (de 1996 a 2002). Além disso, o gover-
no abriu vários planos de demissões incentivadas, reduziu o 
Plano de Cargos e Salários, retirou a licença prêmio, abono, 
anuênio, dentre outros direitos, principalmente dos contra-
tados após 1998.

Não é a primeira vez que o BB passa por ameaça de privati-
zação. Os governos do presidente Fernando Henrique Cardo-
so (1994 a 1998 e 1999 a 2002) adotou uma política de des-
monte e enfraquecimento do papel público do BB, preparan-
do o caminho para a privatização total do banco, o que foi 
impedido pelo funcionalismo que resistiu e denunciou as 
medidas à sociedade.

O
 Banco do Brasil sofre com a ameaça de privatiza-
ção do governo Bolsonaro, mas os funcionários 
da empresa estão preparados para lutar pela 
manutenção do caráter público da entidade, 

além de garantir os direitos duramente conquistados.

Entre 2003 e 2014 os bancári-
os conquistaram aumento real 
de salários em quase todos os 
anos. No BB, foi garantido tam-
bém o ponto eletrônico para 
comissionados; redução do 
banco de horas; licença para 
acompanhar enfermos na famí-
lia; comitê paritário de relações da saúde; 13ª cesta alimenta-
ção; auxílio funeral; complementação de auxílio doença pre-
videnciário e acidentário; isenção de tarifas e anuidades para 
funcionários e adiantamento de férias.

A política de reajuste zero só foi rompida com o início do 
governo Lula, em 2003, com a retomada da recomposição do 
salário dos empregados e a conquista de mais direitos. Mas, 
isso só aconteceu com muita luta 
das entidades representativas e 
do funcionalismo do BB, com a 
realização de manifestações e 
greves todos os anos.
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O momento é de luta por
direitos no Banco do Brasil

“O momento é de unidade dos 
trabalhadores para impedir a 
privatização do banco e retroces-
sos nos direitos que foram dura-
mente conquistados através das 
lutas de seus funcionários”, con-

clama o diretor Jurídico do Sindicato dos Bancários da Bahia, 
Fábio Lêdo, que integra a Comissão Executiva dos Emprega-
dos do BB e participa diretamente das negociações com a 
direção do banco.    Fonte: FEEB/BA-SE

São conquistas dos bancários a partir de 2008 também a 
contribuição de 4,5% à CASSI por parte do BB; combate ao 
assédio moral com comitês de ética; a ampliação da licença 
maternidade para 180 dias; inclusão de companheiros homo-
afetivos no plano de saúde; conquista da carreira de mérito; 
vantagem de caráter pessoal (VCP) de 12 meses para os retor-
nados de licença médica; contratação de mais empregados, 
dentre outros.

Muitas destas conquistas estão sob ameaça devido aos 
ataques à legislação trabalhista dos governos Temer e Bolso-

naro, que retomaram os projetos 
de desmonte e privatização dos 
bancos públicos. O BB está na 
mira deste projeto e por isso, a 
luta por direitos se faz ainda mais 
necessária neste momento.

Campanha promovida pela ANABB em defesa do BB teve sessão solene em Brasília

DEFESA DOS BANCOS PÚBLICOS

Congresso dos funcionários reafirmou a defesa do caráter público do BB
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ORGANIZAÇÃO DO MOVIMENTO

Conheça os candidatos apoiados pelo Sindicato
CONSELHO DELIBERATIVO - Vote em até 21 candidatos

CONSELHO FISCAL - 03 candidatos

319 - Valmir Canabarro
320 - Vera Lucia de Melo (Vera Melo)

311 - Jonas Sacramento Couto (Jonas Couto)

DIRETORIAS REGIONAIS - 01 Voto

BA 08 - 515 - Paulo Eduardo S. Silva (Paulinho)
BA 07 - 512 - Amilton Vasconcelos dos Santos

BA 05 - 511 - Zaki Ocke
BA 06 - 509 - Jussara Barbosa

108 - Antônio Cladir Tremarin (TREMARIN)

124 - Celia Maria Xavier Larichia (CELIA LARICHIA)

145 - Francisco Ferreira Alexandre (FRANCISCO ALEXANDRE)

133 - Eduardo Araújo de Souza

100 - Adelmo Vianna Gomes (ADELMO VIANNA)

111 - Aparecida Gomes de Medeiros (CIDA MEDEIROS)

126 - Claudio Nunes Lahorgue (LAHORGUE)

139 - Fabio Santana Santos Ledo (FABIO LEDO)
142 - Fernanda Duclos Carisio (FERNANDA CARISIO)

171 - Luiz Oswaldo Santiago Moreira de Souza (LUIZ OSWALDO)

146 - Francisco Linhares Vasconcelos

154 - Humberto Santos Almeida (HUMBERTO ALMEIDA)
168 - Luciana Athaide Bagno (LUCIANA BAGNO)

180 - Maria Goretti Fassina Barone Falqueto (GORETTI BARONE)

187 - Paulina Pasquina Benedetti Terra (PAULINA TERRA)

201 - Sybelle Natalle Braga Chagas (Sybelle Chagas)

192 - Reinaldo Fujimoto (Fuji)

211 - Williams Francisco da Silva (Williams Silva)

186 - Paula Regina Goto (Paula Goto)

152 - Haroldo do Rosário Vieira (HAROLDO VIEIRA)

194 - Ricardo Akiyoshi Maeda (Maeda)

COMO VOTAR

VIA CORREIOS:
Juntamente com o exemplar do Jornal Eleições ANABB 2019, 
o eleitor vai receber o material de votação e as orientações.

Os associados votam para eleger membros dos Conselhos 
Deliberativo e Fiscal, Diretorias Regionais e Representantes 
em Dependências e não chapas fechadas.

Modalidades de votação: 

VIA ELETRÔNICA:
No site:  - Banner Eleições ANABB 2019www.anabb.org.br


