BB TECNOLOGIA – Assembleia
dos
Trabalhadores
e
das
Trabalhadoras nesta 4ª feira
(14/12). Participe!
Divulgamos, abaixo, edital da assembleia desta 4ª feira
(14/12), a partir das 9h, pelo Google Meet. Participe!

Sindppd/RS

Trabalhadores
da
BB
Tecnologia no RS aprovam
adesão à mobilização nacional
Em assembleia, trabalhadores e trabalhadoras da BB Tecnologia
no Rio Grande do Sul aprovaram nessa 5ª feira (8/12), por
ampla maioria, a apresentação de uma contraproposta à direção
da empresa. A categoria está em campanha salarial, a data-base
é 1º de Outubro.
A contraproposta aprovada exige reposição das perdas pelo INPC
retroativo à data-base, reajuste de 20% nos tíquetes e abono
de R$ 3 mil.
Os cerca de 30 colegas presentes também decidiram por aderir à
MOBILIZAÇÃO NACIONAL, organizada pelo Comando Nacional,
marcada para a próxima 4ª feira, dia 14 de Dezembro. Será um
dia de paralisação em todo o país, com concentração em salas
virtuais pelo Google Meet, para que os trabalhadores e as
trabalhadoras possam se comunicar. Colegas lotados em Porto
Alegre (RS) sugeriram, durante a assembleia, de passarem o
turno da manhã juntos na sede do Sindppd/RS, o que foi aceito.
Iremos combinar e divulgar a todos e a todas nos próximos
dias.
A BB Tecnologia registra o menor salário entre as empresas
públicas de TI em todo o país. Os trabalhadores e as

trabalhadoras também são impactados duramente com o alto
custeio do plano de saúde e as más condições de trabalho.
A luta prossegue !

Sindppd/RS

BB TECNOLOGIA – Assembleia
dos trabalhadores nesta 5ª
feira
(8/12),
às
9h.
Participe!
Colegas,
Realizaremos a ASSEMBLEIA DOS TRABALHADORES E DAS
TRABALHADORAS da BB Tecnologia nesta 5ª feira (8/12), às 9h
em única chamada, de forma virtual pelo Google Meet. Link será
enviado por e-mail aos colegas e às colegas.
Na ocasião, repassaremos informes sobre a Campanha Salarial
2022, trataremos da contraproposta para a empresa e
deliberaremos sobre mobilizações.

Divulgamos, abaixo, edital da assembleia. Participe!

Sindppd/RS

BB TECNOLOGIA – Trabalhadores
no RS rejeitam proposta da
empresa
e
aprovam
contraproposta

Trabalhadores da BB Tecnologia realizaram assembleia nessa 5ª
feira (10/11) de manhã em frente à sede, em Porto Alegre. A
categoria rejeitou a proposta apresentada pela direção da
empresa, acatando, dessa forma, o indicativo tirado pelo
Comando Nacional.
A assembleia aprovou a contraproposta construída pelo Comando
Nacional a ser apresentada à direção da BB Tecnologia:
reajuste de metade do INPC nos salários; pagamento de abono
linear para todos os trabalhadores no valor de R$ 5 mil;
reajuste de 20% no tíquete; aumento na coparticipação da
empresa no Plano de Saúde e pagamento dos valores de
recomposição nos salários e benefícios retroativos a 1º de
Outubro.
Até o dia 14 de Novembro, ocorrerão assembleias em outros
estados para que a categoria decida, de forma conjunta, os
próximos passos da campanha salarial, que é organizada e
negociada nacionalmente.
Seguimos na luta!

Sindppd/RS

BB TECNOLOGIA – Assembleia na
5ª feira (10/11), às 9h.
Participe!
Colegas da BB Tecnologia,
Nesta 5ª feira (10/11), às 9h em segunda chamada, realizaremos
uma ASSEMBLEIA DOS TRABALHADORES E DAS TRABALHADORAS. Será

presencial, em frente à sede da empresa, em Porto Alegre (RS).
A principal pauta é a Campanha Salarial 2022. Aconteceu, na
terça-feira, reunião do comando nacional da Campanha Salarial,
que deliberou um indicativo nacional que será levado para
deliberação das assembleias.
Participe!

ASSEMBLEIA DOS TRABALHADORES E DAS TRABALHADORAS DA BB
TECNOLOGIA
Nesta 5ª feira (10/11) – Às 9h
Presencial, em frente à sede da empresa

Sindppd/RS

BB TECNOLOGIA – Assembleia
informativa
na
5ª
feira
(10/11), às 9h. Participe!
Colegas da BB Tecnologia,
Nesta 5ª feira (10/11), às 9h em segunda chamada, realizaremos
uma ASSEMBLEIA DOS TRABALHADORES E DAS TRABALHADORAS. Será
presencial, em frente à sede da empresa, em Porto Alegre (RS).
A principal pauta é a Campanha Salarial 2022.

A seguir, edital da assembleia:

Participe!

Sindppd/RS

BB TECNOLOGIA – Nota da
Coordenação
Nacional
da
Campanha
Salarial
dos
Trabalhadores
da
BB
Tecnologia
A Coordenação da Campanha indica a rejeição da proposta
apresentada pela empresa e convoca o Comando Nacional de
Campanha para o dia 8 de Novembro, com indicativo de ESTADO DE
GREVE.
A reunião do comando irá discutir os rumos da Campanha
Salarial 2022/2023 frente à proposta da empresa, pois até
agora ela não está levando a sério a difícil situação pela
qual passam os trabalhadores com o altíssimo custo de vida e a
possibilidade concreta de perderem a IUVP, que tem um impacto
importante na vida dos técnicos.
A postura da empresa em dizer que não está garantida a

retroatividade é pura chantagem, pois sabemos que as empresas
de TI SERPRO e DATAPREV, que são vinculadas aos mesmos órgãos
controladores, receberam a retroatividade.
Os trabalhadores/as da BBTS querem discutir melhorias
econômicas que já foram apresentadas em negociação, tais como:
o retorno da Cesta Natalina; o pagamento de periculosidade
para os técnicos; o aumento na coparticipação da empresa no
Plano de Saúde; a necessidade de reajustar os salários com
índice acima da inflação do período (ganho real), reajuste de
no mínimo 20% no tíquete e, ainda, a possibilidade de
restabelecimento do pagamento de anuênio para o conjunto dos
trabalhadores. Propostas que visam amenizar a difícil situação
dos trabalhadores, que têm o menor salário da TI pública, e
não têm possibilidades de ascensão funcional. Também cobramos
da empresa a estabilidade dos diretores da AEC.
Não é hora de aceitar as imposições da empresa, é hora de
resistir para buscar avançar!

Sindppd/RS e Sindpd/SC/ FNI, FENADADOS e sindicatos filiados
*Publicado
em
https://fnialternativa.blogspot.com/2022/10/nota-da-coordenaca
o-nacional-da.html

BB TECNOLOGIA – Assembleia
dos Trabalhadores nesta 2ª
feira (22/08), às 9h, abre a

Campanha Salarial 2022/2023.
Participe!
Colegas da BB Tecnologia,
Nesta 2ª feira (22/08), às 9h, realizaremos ASSEMBLEIA DOS
TRABALHADORES E DAS TRABALHADORAS dando início à Campanha
Salarial 2022/2023. A assembleia será virtual, enviaremos o
link aos colegas.
Abaixo, divulgamos edital publicado no jornal Correio do Povo
de hoje (19/08). Participe!

Sindppd/RS

BBTS – Relato da assembleia
dos
trabalhadores
da
BB
Tecnologia
Em assembleia realizada na semana passada, os trabalhadores da
BB Tecnologia (BBTS) aprovaram o envio de ofício do Sindppd/RS
para a empresa cobrando uma posição em relação ao valor da
IUVP, que não foi reajustado. Em resposta a este ofício a
empresa, por meio da superintendência e coordenação regional
sul da BBTS, realizou uma reunião online no dia 03/06/22 com
os trabalhadores de Porto Alegre e de Passo Fundo.
Essa reunião tratou sobre o aluguel de carros dos técnicos e
de empresa privada. No ofício do sindicato enviado para a
empresa, além de questionar sobre a não realização do reajuste
no valor que é pago aos técnicos de campo que disponibilizam
seus veículos para realizarem atendimentos no Banco do Brasil,
também foram citadas propostas dos trabalhadores para esse
problema.
Os

representantes

da

BBTS

foram

informados

pelos

representantes sindicais presentes na reunião sobre a
existência de um movimento nacional da base dos técnicos que
exige que a empresa proceda com o reajuste e avalie a proposta
que foi feita pelos trabalhadores, pois a situação é muito
grave.
Fomos informados, pela superintendência da empresa, de que

está em avaliação um reajuste de 20%, o qual será apresentado
à diretoria da BBTS no dia 07/06/22. Disse também que irá
continuar com a ação de alugar carros de empresas privadas que
fazem locação de veículos. Da parte dos trabalhadores,
exigimos que seja resolvida, com celeridade, a questão do
reajuste da IUVP.
Sindppd/RS

BBTECNOLOGIA – Assembleia dos
Trabalhadores na 4ª feira
(1º/06), às 10h. Participe!
Colegas da BB Tecnologia,
Nesta 4ª feira (1°/06), às 10h em única chamada, realizaremos
a ASSEMBLEIA DOS TRABALHADORES da BB Tecnologia. Acontecerá de
forma virtual pelo Google Meet, link será enviado no dia aos
colegas.
Na pauta, debate e deliberação sobre o aluguel de frota de
carros, reajuste da IUVP e assuntos gerais.

Divulgamos, abaixo, o edital da assembleia. Contamos com a
participação de todos!

Sindppd/RS

