
Do que a gente precisa?
De mais respeito e valorização

A    falta de transparência 
em relação à novas 
contratações e à redução do 

número de funcionários no Banco do 
Brasil está deixando o funcionalismo 
muito confuso. É que existe uma 
Portaria, a 17 de 22/12/2015, emitida 
pelo Departamento de Coordenação 
e Governança das Empresas Estatais 
(Dest) do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão, que permite 
um número limite de funcionários 
de 115.495. Entretanto o banco 
fechou o ano de 2015 com 109.191 
empregados.

Mas apesar dessa permissão de 
contratação e de concursos públicos 
em aberto, a realidade no banco é outra. 
O BB tem lançado mão de incentivo 
às aposentadorias, reestruturações 
e corte de vagas nas dependências. 
Só para se ter uma idéia, em 2012, o 
banco possuía 114.182 funcionários e 
hoje, cerca de 109.000.

O fato é que, nas agências faltam 
pessoal, as condições de trabalho 
são péssimas e no dia a dia cada 
funcionário precisa dar conta do 
serviço de três, o que causa estresse 
e adoecimento. E para piorar, o corte 

de funcionários é sempre arbitrário. 
Nada é discutido com os funcionários 
ou com seus representantes.

“O banco precisa ser mais 
transparente quanto às informações 
sobre contratações e debater de fato 
o tema nas mesas de negociação.  

A contratação de mais funcionários 
para suprir as demandas das agências 
é item de minuta de reivindicação de 
todas as Campanhas Salariais dos 
últimos anos. Acorda BB – respeite 
seus funcionários!” enfatiza Gisa 
Striquer Bisotto, secretária-geral do 
Sindicato e funcionária do BB.
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REESTRUTURAÇÃO NO BB

Como fazemos
para diminuir o número

de funcionários?



Reuniões mobilizam a categoria 
para as lutas gerais e específicas

Campanha Salarial 2016. Confira o calendário:

A gente precisa do quê?
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O Sindicato dos Bancários 
de Londrina tem feito 
reuniões nas agências 

do Banco do Brasil de Londrina e 
região para tratar da reestruturação 
promovida pelo banco, bem como 
para preparar os bancários e 
bancárias para a Campanha Salarial 
que se aproxima.

Tanto as questões específi cas do 
banco, quanto as gerais da categoria, 
irão necessitar de muita mobilização 
por parte dos funcionários.  “A 
Campanha Unifi cada já se mostrou 

fundamental para a categoria 
bancária avançar nas conquistas e 
na defesa dos direitos, em especial 
arrancando dos bancos aumento real 
nesses últimos 11 anos”, relembra 
Regiane Portieri, presidenta do 
Sindicato dos Bancários de Londrina.

“Mas temos muitas questões 
específi cas para resolver com o BB, 
principalmente sobre contratações, 
cobrança de metas e condições 
de trabalho. Por isso a importância 
da mobilização dos funcionários”, 
complementa Regiane.

21 de Maio – 
03 e 04 de Junho – 

17,18 e 19 de Junho – 
01, 02 e 03 de Julho –
29, 30 e 31 de Julho – 

Conferência Regional do Vida Bancária
Encontro estadual do BB
27º Congresso Nacional dos Funcionários do BB
Conferência Estadual dos Bancários
Conferência Nacional dos Bancários

A gestão do Banco do Brasil tem 
sido focada integralmente na 

obtenção de resultados: é um lucro 
recorde atrás do outro. 

 A pressão constante para o 
cumprimento de metas, somada à 
falta de funcionários, tem deteriorado 
as condições de trabalho, resultando 
invariavelmente em bancários 
e bancárias sobrecarregados e 
desanimados.

Do que precisamos? De mais 
respeito e valorização por parte do BB.

 Temos propostas para todas essas 
questões do dia a dia no BB. Para torná-
las possíveis, precisamos estar juntos, 
mobilizados, pressionando.

 Você bancário, você bancária, tem 
que fazer parte desse movimento!
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Acompanhe no site do Sindicato (www.
vidabancaria.com.br) o andamento 
processual de cada uma das ações 
requerendo o pagamento das horas 
extras relativas às 7ª e 8ª horas diárias 
trabalhadas pelos bancários que 
exercem ou tenham exercido o cargo de 
“Assistente de Negócios/Assistente A”. Já 
existem decisões em 1ª e 2ª instâncias.

FIQUE DE OLHO

ações de 7ª e
8ª horas do bb

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

FACEBOOK: Acordabb Ldna

SINDICATO: www.vidabancaria.com.br



FUNCIONÁRIOS QUEREM SOLUÇÃO PARA OS PROBLEMAS DA CASSI
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A Caixa de Assistência dos 
Funcionários do Banco do 
Brasil é uma entidade de 

saúde gerida no modelo de autoges-
tão compartilhada entre o patrocina-
dor BB e o Corpo Social. É a maior 
entidade de autogestão em saúde do 
país e pertence aos seus mais de 170 
mil associados, distribuídos em todo o 
Brasil, nas 27 Unidades da Federação. 

Muitos fatores têm afetado os pla-
nos de saúde nos últimos tempos, 
em especial os de autogestão como 
a Cassi. O setor de saúde brasileiro 
passa por grave crise com falências 
de planos de saúde tradicionais e com 
falta de rede credenciada em diversas 
especialidades por questões inclusive 
do mercado privado. Alguns desses 
fatores são a inflação e despesas as-
sistenciais no setor médico sendo o 
dobro da inflação oficial; o setor de 
prestação de serviços de saúde (hos-
pitais e profissionais) é quase carte-
lizado em todos os grandes centros 
e estados brasileiros; judicialização 
abusiva em muitos casos; legislação e 
regulamentação que não faz diferença 
entre planos de mercado e de auto-
gestão, existência de fraude e falta de 
ética no setor.

“A Cassi, como autogestão que é, 

não visa lucro e não pode repassar 
todo custo de um sistema que ganha 
rios de dinheiro com a doença das 
pessoas e não está muito preocupado 
com a promoção da saúde delas”, afir-
ma Gisa Bisotto, representante eleita 
no Conselho de usuários e secretária-
geral do Sindicato.

Além disso, o banco têm contri-
buído substancialmente para o dese-
quilíbrio financeiro da Cassi, porque 
alterou unilateralmente a base das re-
ceitas operacionais do plano, conge-
lando os salários por quase uma déca-
da logo após ter negociado e definido 
em conjunto com os associados em 
1996 a receita do plano baseada na 
remuneração dos funcionários da ati-
va e dos aposentados. Além de reduzir 

a fonte de receitas do plano, alterou 
também unilateralmente o Plano de 
Cargos e Salários (PCS) na mesma 
época, reduzindo drasticamente o 
salário de saída dos aposentados 
associados da Caixa de Assistência, 
justamente no momento de suas vi-
das em que eles mais necessitam do 
plano de saúde após toda uma vida 
dedicada ao banco.

Há um bom tempo que a situação 
da Cassi vem sendo discutida pelas 
entidades sindicais e representativas 
dos funcionários. O patrocinador BB 
vem se esquivando de suas respon-
sabilidades para com os recursos da 
Cassi desde 2014, quando acaba-
ram as entradas extraordinárias de 
recursos no Plano de Associados, 

fazendo com que o plano de saúde 
dos funcionários passasse a consumir 
reservas disponíveis. 

Após um ano e meio de crise de 
déficit, os diretores eleitos e as repre-
sentações de funcionários ainda estão 
conseguindo impedir de ser imposto 
na Cassi aumentos nas mensalidades 
do plano em 50%, aumento nas co-
participações sobre consultas e exa-
mes em até 40%, cobranças maiores 
sobre os grupos que mais precisam 
usar o plano, e até criação de franquia 
sob internação de 1.500 reais. 

Ao mesmo tempo, os representan-
tes dos funcionários e aposentados na 
mesa de negociação cobram do ban-
co solução para a sustentabilidade da 
Cassi. “Para isso propõem juntamente 
com os diretores eleitos melhorias na 
gestão da entidade, auditorias interna 
e externa, ampliação e fortalecimento 
do modelo de Assistência Integral por 
meio da Estratégia de Saúde da Famí-
lia, formas de aproximar os associa-
dos no dia a dia da Caixa de Assistên-
cia e buscando unidade de trabalho 
com foco na saúde dos bancários e 
familiares ter as melhores alternativas 
para enfrentar a grave crise que parte 
do setor de saúde enfrenta”, destaca 
Gisa Bisotto.

CASSI

Como fazemos
para diminuir o número

de funcionários?

Aproximação 
dos associados, 
sustentabilidade, 

melhoria na gestão e 
fortalecimento da Cassi.
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Em sua passagem por Londri-
na no dia 22 de março deste 
ano, Marcel Barros, diretor 

de Seguridade da Previ, falou sobre o 
fundo de previdência complementar 
dos funcionários do Banco do Brasil, 
analisou a crise financeira mundial que 
afeta as finanças da entidade e orien-
tou os cerca de 180 mil participantes 
a terem tranquilidade em relação ao 
futuro. 

 Marcel afirmou que o Plano 1 tem 
capacidade de gerar fluxo de caixa 
suficientes para garantir o pagamento 
dos benefícios pelo menos até 2023, 
além de ter robustez para honrar os 
pagamento de benefícios até 2095 e 
disse que o Previ Futuro ainda está for-
mando suas reservas, mas já tem R$ 7 
bilhões de patrimônio. Ele falou ainda 
das propostas para ampliar benefícios 
dos associados que foram propostas 
pela Diretoria de Seguridade e que 
aguardam aprovação da diretoria e do 
Conselho Deliberativo da Previ.

A íntegra da entrevista você lê em: 
www.vidabancaria.com.br

Situação da Previ frente à 
atual conjuntura econômica e 
política do país e mundial

“A Previ é um fundo de pensão que 
tem por objetivo pagar benefícios aos 

seus associados. Pra cumprir esta 
missão ela tem um patrimônio formado 
ao longo do tempo e, logicamente, que 
um dos meios que ela utiliza para isso 
são os investimentos, tanto no merca-
do acionário, como no de renda fixa. 
Tendo um investimento da magnitude 
que tem a Previ, no valor de 150 bi-
lhões de reais, e estando inserida neste 
mercado, não tem como não sentir os 
efeitos de uma crise econômica mun-
dial, que não se trata de uma prerroga-
tiva apenas do Brasil. Por isso, no ano 
de 2015, teve um déficit significativo 
de 16,1 bilhões de reais, que na nossa 
avaliação, é conjuntural....”.

Diferença em relação ao 
exercício anterior

“Saímos de 2014 com um supe-
rávit de cerca de R$ 12 bilhões e fe-
chamos com um déficit de R$ 16 bi-
lhões. Então, o impacto no ano foi de 
R$ 28 bilhões, aproximadamente. Isso 
foi decorrente de uma depreciação da 
ordem de quase R$ 14 bilhões da ren-
da variável, principalmente, e por um 
aumento do nosso passivo, da reserva 
matemática, da ordem de quase R$ 14 
bilhões. Quando você junta a diminui-
ção do ativo com o aumento do pas-
sivo dá esse resultado, que consumiu 
toda a reserva de contingência e ainda 
ficou negativo em R$ 16 bilhões.

Plano de equalização

“Segundo as normas, em es-
pecial à Resolução nº 22, que trata 
disso, nós ficamos R$ 2,9 bilhões aci-
ma do limite estabelecido. Então, nós 
temos que preparar ao longo de 2016 
um plano de equalização de R$ 2,9 bi-
lhões para ser implantado e aplicado 
por até 18 anos, caso o resultado não 
seja revertido em 2016”.

Futuro

A mudança dos investimentos é 
algo que vai ser necessário de qual-
quer forma. O Plano 1, especificamen-
te, é um plano maduro, que já tem qua-
se 90 mil aposentados e pensionistas 
e cerca de 19 mil pessoas que ainda 
estão na ativa. Nós já temos em nossa 
política de investimentos um caminho 
para a renda fixa, que é sair da renda 
variável. Este movimento vai acontecer 
no período de longo a médio prazo. 
Temos também o Plano Previ Futuro, 
que tem cerca de 86 mil participantes. 
Este plano está tranquilo, porque é de 
contribuição definida. Temos quase 
R$ 7 bilhões de patrimônio e está em 
fase de crescimento para formação de 
reservas. É um plano que a gente, de 
acordo com o perfil de investimentos 
dos associados, aloca parte dos re-
cursos em renda fixa e outra em renda 
variável.

A situação da Previ

“Para trazer tranquilidade aos 
nossos associados do Plano 1 (...) é 
que ele continua saudável e tem recur-
sos para honrar os seus compromis-
sos por um longo tempo ainda. O fluxo 
de caixa permite pagar os benefícios 
de forma tranquila pelo menos até 
2022 ou 2023. (...) Para o pessoal do 
Previ Futuro tenho a dizer que olhem 
para o seu plano. Pela forma como ele 
foi constituído, a participação do as-
sociado é necessária para definir o seu 
perfil de investimentos, acompanhar a 
sua contribuição 2B, ver se é preciso 
fazer preservação do salário”.

Entrevista concedida a Armando 
Duarte Jr. 

ENTREVISTA

Principais trechos da entrevista  
do Diretor de Seguridade da Previ

Marcel Barros, diretor de Seguridade 
da Previ, durante apresentação do 
relatório de 2015 em Londrina

Visite o hotsite e veja o resultado da Previ: www.previ.com.br


