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REESTRUTURAÇÃO NO BB

VOCÊ É
NECESSÁRIO?
As
velhas práticas
voltaram...
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P

ara todos que estão no dia
a dia das agências e para o
Sindicato dos Bancários, SIM,
você é muito necessário! Mas para o
governo do presidente Michel Temer
não. Circula nos locais de trabalho
a informação de que haverá uma
nova reestruturação no banco, que
poderá resultar em um Plano de

Demissões Voluntárias e/ou Plano de
Aposentadoria
Incentivado (PDV ou
PAI).
A direção do banco chegou a negar
à Comissão de Valores Mobiliários
(CVM) que haja decisão sobre a
realização de um PDV para cortar
custos, conforme noticiado pela
imprensa. No entanto, a insegurança

Os funcionários são a
alma e os braços do Banco
do Brasil e precisam se
preparar para enfrentar a
situação que se desenha
com o novo governo.
[...]
toma conta dos locais de trabalho.
“Os funcionários são a alma e os
braços do Banco do Brasil e precisam
se preparar para enfrentar a situação
que se desenha com o novo governo. É preciso se mobilizar, procurar o
Sindicato e participar das atividades.
Estamos aqui para defender os direitos dos bancários e vamos lutar para
que eles não sejam prejudicados,
especialmente nas
reestruturações
que podem vir”, ressalta Gisa Bisotto,
secretária geral do Sindicato e funcionária do BB.
“Os funcionários do Banco do
Brasil já viveram na década de 90 essas ameaças que hoje voltam a nos
assombrar. Foram situações que no
passado levaram trabalhadores até
mesmo ao suicídio, mas que também levaram milhares de bancários às
ruas na luta”, complementa a dirigente
sindical.
O fato é que nas agências
faltam funcionários. As condições
de trabalho são ruins, a pressão
por resultados é esmagadora. Cada
funcionário trabalha por três. A
jornada de 6 horas dos bancários é
constantemente desrespeitada com
“supostas” funções de confiança.
Com tantas variáveis negativas esta
fórmula de gestão do BB não pode dar
resultado positivo. Pelo menos não
para os funcionários.
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Avançar nas questões específicas
O fechamento da campanha salarial
deste ano trouxe uma novidade: a
assinatura da Convenção Coletiva por
dois anos. Já está assegurada para o
ano que vem a reposição da inflação
mais 1% de aumento real nos salários,
no piso, na PLR e nos auxílios.

CASSI PRECISA DE MUDANÇAS

Sem a necessidade de longas
negociações e de fazer greve pela
recomposição salarial, a categoria
poderá se dedicar às questões
específicas de cada banco.
A luta contra o desmonte dos bancos
públicos, contra os processos de
reestruturação, por mais contratações e
melhores condições de trabalho, contra
a cobrança de metas cada vez mais
abusivas, dentre outras constantes nas
Minutas próprias de cada instituição,
terão maior espaço dento do processo
de mobilização.
Além disso, a categoria terá que
estar pronta para lutar contra todos os
retrocessos propostos no Congresso
Nacional e que nos atingem diretamente,
como o projeto de terceirização,
o congelamento dos gastos
públicos e a reforma da
previdência,
para
citar
alguns.
Ou seja, 2017 será
um ano de muitas
lutas!
Regiane Portieri
Presidenta do
Sindicato dos
Bancários de
Londrina e Região

Acompanhe
os
canais
de
comunicação do Sindicato com os
funcionários do Banco do Brasil:

`
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A

s entidades representativas
dos funcionários, Contraf,
Contec, ANABB, AAFBB,
FAABB vêm ao longo de quase
dois anos debatendo e negociando
com o Banco do Brasil uma forma
de recuperar as finanças e a
sustentabilidade da Cassi.
Os
integrantes
da
mesa
concluíram que a negociação
avançou o que podia, mas a cada
mês a Cassi acumula déficit de
R$40 milhões. Portanto não há mais

tempo, é necessária uma atitude já.
A proposta final do Banco do
Brasil não necessita de alteração
estatutária, porém precisa de
aprovação
do
Corpo
Social,
pois implica em aumento das
contribuições dos participantes e
prevê outra entrada de recursos do
BB, via ressarcimento.
Os negociadores firmaram um
Memorando de Entendimentos que
contempla diversos aspectos. Veja
abaixo:

MEMORANDO DE ENTENDIMENTOS
• Governança, gestão e operacionalização
da Cassi, através do desenvolvimento
de projetos, com o apoio de empresa
especializada de consultoria, para análise
e revisão de processos e sistemas. Busca
o aperfeiçoamento do modelo de gestão e
de governança e dos processos internos,
a redução de despesas, a viabilização
de parcerias estratégicas e a criação de
mecanismos de uso racional dos serviços
do sistema integrado de saúde da Cassi.
• Contribuição Temporária e Extraordinária
dos Participantes do Plano de Associados
de 1% sobre salários e benefícios de
aposentadoria até dezembro de 2019.
• Ressarcimento Temporário e Extraordinário
de Despesas pelo Patrocinador Banco do
Brasil num total de 23 milhões por mês, com
o valor sendo reajustado a cada ano.
• Prestação de Contas relativas ao andamento
dos trabalhos e à implementação dos projetos
trimestralmente, ao Patrocinador e ao Corpo
Social, e às Entidades Representativas que

compõem a Mesa de Negociação.
• Melhoria da Auditoria e Controles
internos, com a instituição de estrutura de
assessoramento ao Comitê de Auditoria
(COAUD), a fim de oferecer melhores
condições para exercer seu papel de apoio
ao Conselho Deliberativo em relação à
supervisão da gestão dos processos
internos, inclusive o acompanhamento dos
projetos.
• Aperfeiçoamento
do
sistema
de
recrutamento e seleção dos funcionários,
de forma que as contratações e promoções
sejam realizadas por meio de processo
institucional de seleção e ascensão.
• Implementação
de
sistema
de
acompanhamento que possibilite a avaliação
do desempenho operacional de todas
as suas áreas, inclusive de atendimento
receptivo, médico e de enfermagem,
estabelecendo indicadores e metas, como
por exemplo, Satisfação dos Participantes,
Clima Organizacional, Controle das Despesas
Assistenciais e Administrativas, dentre
outros relacionados a sua gestão.
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CORPO SOCIAL PRECISA SER CONSULTADO
CONSELHO DE USÁRIOS

O Conselho de Usuários da Cassi
PR é composto de integrantes de todo
o Estado. Gisa Bisotto é a representante
da Cassi Londrina. O Conselho reúnese ordinariamente uma vez por mês em
Curitiba.

Plenária em Londrina discute situação da Cassi...

A

consulta
ao
Corpo da negociação juntamente com o
Social da Cassi acerca BB continuarão a compor uma mesa
desta proposta é a parte permanente para acompanhar a
obrigatória do processo, respeitando implantação e desenvolvimento das
o Estatuto da Cassi. O quórum para ações propostas.
validade da votação é de
A expectativa é que a
2/3 dos associados e
ampliação
do
Mais
para
aprovação
é
Cassi
através
da
necessário 50% +1
ESF – Estratégia de
Os recursos oriundos
dos votos válidos.
Saúde da Família
“Os
recursos
- ao longo do
desta proposta não
oriundos
desta
tempo diminua as
resolvem de vez os
proposta
não
despesas da Cassi.
resolvem de vez os
É o modelo focado
problemas da Cassi
problemas da Cassi.
em prevenção, que
[...]
Mas cobrem o déficit
visa a integralidade
mensal e espera-se que
da atenção e diminuição
sendo desenvolvidas as
do impacto dos problemas
ações estruturantes propostas a
de saúde. Esta deve ser a porta
Cassi ganhe fôlego para equilibrar as de entrada para atendimento de
contas. Será necessário um esforço de todos os participantes da Cassi,
todos, Cassi, BB e participantes para e todos devem estar cientes de
que o projeto dê resultado”, destaca suas
responsabilidades
neste
Gisa Bisotto, Secretária Geral do compromisso.
Sindicato de Londrina e Conselheira
“Temos que tratar a Cassi como
de Usuários da Cassi.
ela é – nossa! E não como meros
As entidades que participaram usuários”, conclui Gisa.

Independente da proposta do BB, o
Conselho fez sugestões aos participantes
para economia do plano:
1. Fique atento - Não assine formulários
em branco, como guias de consultas,
exames e procedimentos (Isso evita
cobrança de serviços não realizados);
2. Verifique seu extrato de utilização do
Plano e veja se os débitos estão corretos
(para evitar cobranças indevidas ou
incorretas);
3. Antes de optar pela utilização de
serviço não credenciado, na modalidade
livre escolha, verifique as condições de
reembolso. E assim que realizado o
procedimento entregue à Cassi toda a
documentação necessária para efetivar
o reembolso das despesas (isso agiliza
o processo);
4. Lembre-se: seu cartão é de uso
pessoal e intransferível. Evite fraudes.
Em caso de perda ou roubo comunique
imediatamente a Central Cassi – 0800729-0080.
Além de acompanhar o trabalho da
Cassi, o Conselho de Usuários também
está à disposição dos participantes para
ajudá-los na solução de suas questões
particulares.
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VOcÊ TEM DiREiTO

PREVI TEM SUPERÁVIT

INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO

N

as relações de trabalho trabalhador, durante esse mesmo
existem situações em que período, tenha ocupado diversas
um empregado é designado funções gratificadas.
a realizar função diversa do seu cargo
Assim, não importa quais as
efetivo, recebendo uma gratificação funções gratificadas exercidas pelo
por essa nova atribuição.
trabalhador, mas sim que tenha
Nessas situações, a CLT, em seu recebido durante esse período
art. 468, § único, prevê a possibilidade gratificação de função.
do empregador determinar ao seu
Mencionado entendimento se
empregado que volte a ocupar o justifica para impedir que o empregado
cargo efetivo (anteriormente
tenha seu ganho reduzido
ocupado),
deixando
por eventual reversão a
de exercer a função
cargo
anteriormente
A
gratiﬁ
cação
não
gratificada. E, por
ocupado.
consequência,
Importante notar
poderá ser retirada do
o
empregado
que a jurisprudência
trabalhador, se esta
acaba
deixando
do TST também
de
receber
a
vem
se firmando
tenha sido recebida por
gratificação
que
no sentido de que
mais de 10 anos.
vinha recebendo.
o requisito temporal
Porém, se um em(dez anos ou mais) de
pregado recebe gratificaque trata a Súmula nº
ção de função por dez anos
372 não exige a percepção
ou mais e o empregador o reverte ao
continuada da gratificação para
seu cargo efetivo sem justo motivo, que esteja caracterizado o direito à
esta gratificação não poderá ser reti- estabilidade financeira do empregado.
rada do trabalhador, tendo em vista o
Desse modo, ainda que o exercício
princípio da estabilidade financeira.
de função gratificada pelo trabalhador,
Esse entendimento está pacificado por dez anos ou mais, tenha sofrido
na Súmula 372, inc. I, do TST, que tem interrupções, nada impede que
por fundamento, também, princípios os períodos descontínuos sejam
como o da vedação à redução do somados.
salário (art. 7º, VI, da CF) e da alteração
Por fim, oportuno alertar que
contratual lesiva (art. 468, da CLT). o pedido de incorporação da
Oportuno salientar que a gratificação gratificação de função deve ser
de função tem natureza salarial (art. buscado judicialmente em até cinco
457, §1º, da CLT).
anos a partir de eventual supressão da
O direito à incorporação salarial gratificação, sob pena de prescrição.
da gratificação de função recebida
Marco Aurélio Soares Gonçalves
por mais de dez anos é igualmente
OAB/PR 41.965
ADVOCACIA SCALASSARA & ASSOCIADOS
aplicado nos casos em que o
www.scalassara.com.br

A

Previ
(Caixa
de
Previdência
dos
Funcionários do Banco
do Brasil) voltou a apresentar
superávit no balanço do terceiro
trimestre deste ano. O superávit no
Plano 1 chegou a R$ 3,191 bilhões
e no final de outubro, já chegou a
cerca de R$ 6 bilhões.
A superação de momentos
difíceis se deve à participação
de
conselheiros
e
diretores
eleitos na gestão da entidade.
São funcionários cuidando de
seu patrimônio e a transparência
garante a relação de confiança.
Quando apresentou déficit de
R$ 16 bilhões no Plano 1 no final
de 2015, os ataques à instituição
se intensificaram, mas eles eram
decorrentes da crise internacional,
com as ações na bolsa em baixa.
Os papéis não foram negociados
naquele momento e agora, com a
alta na Bovespa, a Previ voltou a se
recuperar.
O Plano Previ Futuro vai no
mesmo caminho, com rentabilidade
de mais de 23% no total acumulado
e o patrimônio se aproxima de R$ 9
bilhões e se transforma em um dos
maiores do país.

advocacia@scalassara.com.br

` Leia mais sobre os assuntos da Previ e dos funcionários do BB no facebook: Acordabb Ldna

