SINDICALIZE-SE
O Sindicato dos Bancários da Bahia (SBBA) é uma das mais atuantes entidades sindicais
no país. Há mais de 80 anos continua na luta junto com seus filiados e faz toda a diferença no
enfrentamento aos banqueiros para avanço dos direitos socioeconômicos que valorizam o
trabalhador bancário. Por isso, o SBBA tem como compromisso a defesa dos direitos da categoria.
Você pode não saber, mas diversas conquistas da categoria bancária são frutos da luta do
Sindicato: jornada de 6 horas, pisos salariais, Participação nos Lucros e Resultados, aumento
salarial, gratificação semestral, auxílio-creche, auxílio refeição, cesta alimentação e 13a cesta,
entre outros benefícios que você usufrui.
A trajetória de lutas e vitórias do SBBA vai muito além da defesa da categoria bancária e
se estende à toda sociedade. Seguindo o pensamento do genial baiano Raul Seixas: “Sonho que
se sonha só. É só um sonho que se sonha só. Mas Sonho que sonha junto é realidade”.
Conheça alguns benefícios para quem é sindicalizado, através de departamentos
específicos:

Assessoria Jurídica – os bancários sindicalizados contam com o apoio do quadro funcional e advogados, com atendimento personalizado.
Depto. de Saúde “José Barberino” – atua com profissionais especializados, orienta e
acompanha os bancários sobre os problemas relacionado à Ler/Dort.
Depto. de Gênero – desenvolve ações políticas para equidade de gênero.
Depto. de Cultura – mantém e desenvolve toda uma programação de atividades e eventos, que envolve música, teatro, poesia, artes plásticas entre outros, além de contar com
o Espaço Cultural Raul Seixas.
Depto. de Esporte – realiza campeonatos, corridas, passeios ciclísticos e muitas outras
atividades. O Ginásio de Esportes dos Bancários, localiza na Ladeira dos Aflitos, com
várias instalações esportivas.
Depto. de Etnia e Raça – desenvolve luta permanente por políticas de inclusão, reparação e valorização dos afrodescendentes, fundamental especialmente em um estado como
a Bahia.
Colônia de Férias – o lazer é valorizado em várias atividades promovidas pelo SBBA
que mantém uma Colônia de Férias em Areias (próxima a Jauá), com piscinas, áreas
poliesportivas e infraestrutura para receber a família bancária.
Biblioteca, Centro de Documentação e Memória Raymundo Reis – importante
espaço que tem como desafio o incentivo à leitura e à pesquisa científica especializada
no mundo do trabalho.
Secretaria Geral – supervisiona e dirige todos os trabalhos e serviços da secretaria, bem
como, a relação sindical do bancário.
Denúncias – tem sempre um(a) diretor(a) do SBBA disponível para atender a categoria
bancária sobre diversas dúvidas e auxiliar em questões profissionais.
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