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Bancários do BB aprovam adesão à 
CCP da 7ª e 8ª horas 

  
 Reunidos em assembléia 
realizada pelo Sindicato dos 
Bancários de Goiás na noite da 
última quinta-feira, 25, os 
empregados do Banco do Brasil deliberaram pela adesão da nossa entidade sindical à 
Comissão de Conciliação Prévia (CCP) da 7ª e 8ª horas. 

Na assembléia o Sindicato fez todos os esclarecimentos sobre o 
funcionamento da Comissão de Conciliação Prévia (CCP), mostrou que o banco vem 
propondo valores ínfimos  e não vem demonstrado flexibilidade nas negociações com 
as comissões já instaladas em outras entidades sindicais, mas que a decisão de aderir 
ou não à CCP estava sendo colocada em votação naquele momento. 

Também foi relembrado aos companheiros que em Goiás a prescrição 
retroage ao mês de junho de 2006 e não a cinco anos. Esta foi uma vitória dos 
bancários assegurada em razão de Protesto Judicial impetrado pelo nosso Sindicato 
que garantiu a suspensão da  prescrição à época. 

 
Instalação da CCP 

Os procedimentos burocráticos para formalização da adesão à CCP e sua 
instalação já estão sendo ultimados junto a GEPES-Goiânia, de forma que nos 
próximos dias já estará em pleno funcionamento. Aguardem! 

 



SUPER-GO tem novo gerente de administração 
Ontem, 

25, o Sindicato 
dos Bancários 
recebeu a visita 
do gerente de 
administração da 
Superintendência 
do Banco do 
Brasil em Goiás, 
Marcos Carvalho 
Lima, 
acompanhado de 
seu sucessor 
Alexandre Melo 
de Castilho. O 
presidente Sergio 
Luiz da Costa, os 
diretores de 
Saúde e Condições do Trabalho Ivanílson Batista Luz e de Relações Sindicais Jacira 
Carvalho da Silva e o assessor da presidência José Fernandes da Silva recepcionaram 
os representantes da instituição financeira. 

Marcos está indo para a cidade de Santos(SP) com ascenção profissional e 
elogiou o profissionalismo do Sindicato e o respeito mútuo que sempre foram 
determinantes para soluções das questões que envolvem o funcionalismo do BB. 
Alexandre afirma que vai continuar trilhando o caminho do diálogo franco e permanente, 
sempre buscando melhorias nas relações de trabalho. 

“O Sindicato parabeniza os dois gerentes pelas ascenções e desejamos êxito 
no desempenho de suas novas funções, agradecendo-os pela visita”, afirma Sergio Luiz 
da Costa, presidente do SEEB-Goiás. 


