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Banco da Amazônia, exigimos respeito!

O

Banco da Amazônia adotou uma postura muito ruim
contra seus empregados, na medida em que sua
diretoria executiva fica encastelada no prédio da matriz
e se esquiva de reunir com o Sindicato dos Bancários do
Pará e demais entidades representativas da categoria,
como a Contraf-CUT e a Fetec Centro Norte, que desde
o mês de fevereiro reivindicam reunião com o banco
para tratar de assuntos do interesse da categoria.
Somente após 11 dias do envio do ofício nº
106/2014, de 07/03/2014, onde o Sindicato solicitou
reunião com o Banco da Amazônia para o dia 13/03,
a fim de tratar de diversos assuntos de interesse da
categoria, no último dia 18 de março finalmente o
Banco se pronunciou. Porém, apenas para acusar o
recebimento do ofício, e deixou em aberto a provável
reunião para os primeiros dias do mês de abril.
Para o Sindicato, a postura do Banco da
Amazônia é ruim, tendo em vista que a ausência de
diálogo institucional com as entidades representativas
dos trabalhadores prejudica o debate em torno de
assuntos da mais alta relevância para os empregados
do Banco da Amazônia, como a assinatura do ACT
2013-2014, o pagamento da segunda parcela da PLR,
a reformulação do PCCS, o patrocínio do banco sobre
o Plano de Saúde, dentre outros pontos de pauta
solicitados pelo Sindicato, mas que ainda esbarram no
silêncio do banco.
“Não aceitamos essa postura do Banco da
Amazônia, por entendermos que a falta do debate com
as entidades sindicais dificulta uma série de demandas
dos trabalhadores que ficam sufocadas durante a

Campanha Nacional. Queremos que o banco tenha
a dignidade de manter o diálogo institucional com as
entidades dos trabalhadores para que providências
sejam dadas às reivindicações da categoria”, critica a
presidenta do Sindicato, Rosalina Amorim.
“Queremos deixar claro que nós estamos
dispostos a dialogar com o Banco da Amazônia, como
sempre estivemos. Porém, não podemos ficar calados
diante desse desrespeito com os trabalhadores. A única
reunião que o Sindicato teve com o Banco da Amazônia
em 2014 foi no dia 17 de janeiro. Precisamos retomar
nossos canais de diálogo com o banco o mais breve
possível”, ressalta o vice-presidente do Sindicato e
empregado do Banco da Amazônia, Marco Aurélio Vaz.

Reunião do Sindicato com o Quadro de Apoio nesta terça (25). Participe!
O Sindicato dos Bancários do Pará convoca
os bancários e bancárias que compõem o Quadro
de Apoio do Banco da Amazônia para uma reunião
nesta terça-feira, dia 25 de março, às 18h30, na sede
do sindicato para prestar esclarecimentos sobre o
andamento da Ação do Quadro de Apoio e tirar encaminhamentos a cerca da mesma. A advogada do
Sindicato, Mary Cohen participará da reunião.

“Queremos falar sobre os desdobramentos
da ação, apresentar os cenários jurídicos colocados
e consultar os colegas do Quadro de Apoio sobre o
melhor encaminhamento a ser dado para que possamos ter êxito nessa ação. Contamos com a presença
de todo o pessoal do quadro de apoio nessa reunião
de terça-feira (25)”, convoca o diretor do Sindicato e
empregado do Banco da Amazônia, Sérgio Trindade.

