FOLHA BANCÁRIA
Sindicato dos Bancários de Presidente Prudente e Região - CUT - Outubro de 2019 - Nº 728

BANCÁRIO COM A MÃE
HOSPITALIZADA É
DEMITIDO DO SANTANDER

O Sindicato dos Bancários de Campos dos
Goytacazes e Região retardou a abertura de duas
agências do Santander no centro financeiro da
cidade na terça-feira (22), em protesto contra a
demissão de um bancário, (lotado na agência da
rua 13 de maio), que não cumpriu metas de
produtividade. O bancário — que tem cinco
anos de carreira no banco, além de outros dois
como estagiário — está com a mãe internada há
três meses em coma, devido a complicações de
um pós-cirúrgico, e mesmo assim não faltou a
um único dia de trabalho neste período.
Durante o protesto, ocorrido das 7h às 11h,
os dirigentes do sindicato distribuíram panfletos
à categoria e aos clientes, para chamar a atenção
do que considera insensibilidade do banco.
“É o tipo de atitude que deixa claro que o

banco se importa mais com o lucro do que com o
respeito à vida das pessoas. Para os banqueiros
deste país o que vale é o dinheiro”, disse o presidente do sindicato, Rafanele Alves Pereira.
O sindicato não descarta a possibilidade de
novas paralisações, inclusive durante todo o
expediente, e já está preparando o processo para
pedir na justiça a reintegração do bancário.
Gestante humilhada
Outro caso chocante que mostra o desrespeito e a total falta de sensibilidade nas relações
de trabalho no Santander é o de uma bancária
gestante que ouviu da sua gerente que estava
“assinando um contrato de burrice”, pois a gravidez iria prejudicar sua ascensão profissional,
e que ela “não tinha estrutura para gerar um
filho”. De acordo com o relato de uma testemunha, a bancária saiu da reunião chorando.
A bancária, que trabalhava numa agência
do Santander em Varginha (MG), pediu demissão em 2012 e em 2013 decidiu ajuizar reclamação trabalhista com pedido de indenização.
O juízo da Vara de Varginha considerou que
a conduta da gerente havia causado à bancária
“vexame, dor e constrangimento em razão da
gravidez”. A reparação foi fixada em R$ 10 mil,
mas o Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da
3ª Região (MG) aumentou o valor para R$ 15
mil. Após recurso no TST, ficou demonstrado
que o abalo psicológico decorreu da atitude da
empresa, por meio de sua superior hierárquica, e
aumentou a indenização para R$ 30 mil.
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CASSI: ENTIDADES FAZEM
PROPOSTA QUE PERMITE A SOLUÇÃO
As entidades de representação dos funcionários do
Banco do Brasil (ANABB, AAFBB, Contraf-CUT e
FAABB), depois de se reunirem com os técnicos e a
diretoria eleita de sua Caixa de Assistência conseguiram
elaborar uma proposta de solução para a Cassi que avança em melhorias para o corpo de associados a partir das
premissas estabelecidas na proposta levada à consulta
dos associados em maio de 2019.
O Conselho Deliberativo havia aprovado por unanimidade que a diretoria executiva e técnicos da Cassi se
reunissem com as entidades para que se apresentasse
uma solução ao Conselho Deliberativo até o dia 25/10.
Ao se reunir com as entidades, um grupo de estudos trabalhou para encontrar soluções para melhorar a proposta
sem alterar os limites estabelecidos na proposta aprovada pela maioria dos associados em maio de 2019, mas
que não foi levada adiante devido à falta de quórum no
pleito.
A proposta das entidades foi apresentada na reunião
da Diretoria Executiva da Cassi no dia 24/10, após a
notificação da diretora fiscal da ANS e no prazo de 30
dias estabelecidos, conforme norma da agência. No dia
25/10, cumprindo o deliberado pelo órgão máximo da
Cassi, a diretoria apresentou a proposta das entidades
para deliberação do colegiado. Ao ser aprovada por
maioria no Conselho Deliberativo, a proposta foi encaminhada ao banco para apreciação. Sendo aceita pelo
BB será encaminhada aos associados para consulta ao
corpo de associados.
Veja abaixo os pontos mais críticos.
Governança
Com relação à administração da Cassi, as entidades
propuseram que o voto de decisão da presidência não
seja aplicado sobre “atividades técnicas”, mas somente
sobre administrativas.
Assim, se uma deliberação técnica ficar empatada na
Diretoria Executiva, será encaminhada para deliberação
do Conselho Deliberativo, sem voto de qualidade do
presidente.
Permanecendo o empate nos sete itens estabelecidos
no estatuto, resta um prazo de 15 dias para formação da
maioria. Somente ao final deste prazo, não sendo constituída maioria para deliberação da matéria, o presidente
terá a prerrogativa do voto de qualidade.
Experiência dos candidatos
Com relação ao período de experiência comprovada
de quatro anos para exercício do cargo de função gerencial, pela proposta da entidade, os cargos eleitos podem
comprovar a experiência até a data da investidura e não
mais da data da candidatura.
Para os cargos indicados pelo patrocinador, a

comprovação permanece na data da indicação.
“Vale ressaltar que, na governança, as alterações
atenderam diretamente a opinião dos eleitos, tanto diretores como conselheiros deliberativos, que participavam como convidados. A própria conselheira deliberativa Karen D’Avila propôs alterações no voto de decisão
propondo a retirada das ‘atividades técnicas’, que seria
empecilho na proposta”, observou o coordenador da
Comissão de Empresa dos Funcionários do Banco do
Brasil, João Fukunaga.
Modelo de Custeio
- A base estrutural do modelo de custeio, permanecerá com a contribuição de 4% sobre as verbas salariais
dos associados, com contribuição mínima de R$
120,00, e de 4,5% do banco, com valor mínimo de R$
135,00;
- Os percentuais de contribuição dos associados ativos e aposentados para seus dependentes ficou limitada
a R$ 300,00 por dependente. Já o banco, contribuirá
com 3% da renda dos titulares ativos, limitado a três
dependentes.
- Manutenção do artigo 83 conforme atual estatuto;
- A administração ficou em 10% sobre o somatório
das contribuições patronais e pessoais referentes aos
ativos, até 2021.
Pela proposta das entidades, o patrocinador injetará
cerca de R$ 1 bilhão na Cassi (incluindo 600 milhões da
contribuição por dependentes e taxa administrativa,
mais cerca de R$ 450 milhões para a equalização do
déficit do Grupo de Dependentes Indiretos – GDI),
conforme exigência da Agência Nacional de Saúde
Suplementar (ANS). A alteração básica foi a retirada do
piso de contribuição para os dependentes dos Ativos e
dos Aposentados. Na proposta inicial esse valor era de
R$ 50,00. Caso a proposta houvesse sido aprovada, a
contribuição dos associados seria alterada a partir de
junho/2019.
Segundo o coordenador da CEBB, na atual situação
da Cassi e considerando o prazo de 30 dias contados a
partir da apresentação do relatório da diretora fiscal para
a ANS, é irresponsável quaisquer manifestações de
membros eleitos contra uma solução negociada. “É querer acabar com a Cassi ocupando um cargo eleito. Ao
mesmo tempo em que nem se apresenta uma solução
viável, é irresponsabilidade administrativa e criminal”,
concluiu Fukunaga.
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REFORMA DA PREVIDÊNCIA É
APROVADA PELO SENADO

O Senado aprovou a Proposta de Emenda à
Constituição (PEC) nº 006/2019, nome oficial da
reforma da Previdência do governo de Jair
Bolsonaro (PSL), na terça-feira (22), por 60 votos a
favor e 19 contra.
No texto aprovado estão mudanças cruéis que
reduzem os valores dos benefícios dos contribuintes
do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e dos
servidores públicos federais.
As novas regras endurecem o acesso para a aposentadoria e pensões dos trabalhadores e trabalhadoras, bem como para suas viúvas, viúvos e seus
dependentes.
A reforma também reduz o valor do benefício e
aumenta o tempo de contribuição dos trabalhadores
em atividades insalubres e praticamente acaba com
a aposentadoria especial. Outra cruel mudança é a
que diminui o valor do benefício para quem se
aposenta por invalidez.
O que muda no Regime Geral da Previdência
Social (RGPS).
– Obrigatoriedade de idade mínima para a aposentadoria, de 65 anos para homens e 62 para as
mulheres.
– O valor do benefício para aposentadoria por
idade será de apenas 60% da média geral de todas as
contribuições, a partir de 1994. Serão acrescidos
2% a cada ano que ultrapasse os 20 anos de contribuição no caso dos homens e 15 anos no caso das
mulheres.
Pelas regras atuais, para se aposentar por idade

eram necessários 15 anos de contribuição para ambos os sexos, mas, os homens se aposentavam aos
65 anos e mulheres aos 60.
O valor do benefício era calculado com base na
média das 80% maiores contribuições feitas pelo
trabalhador ao longo da vida profissional. Com
isso, um homem que se aposentaria com 15 anos de
trabalho e 65 anos de idade receberia a média de
85% das suas melhores contribuições.
Com a reforma o homem precisará trabalhar
mais cinco anos e vai receber somente 60% da média geral, o que fará o benefício ser reduzido além
dos 25% de diferença dos índices.
Regras de transição para contribuintes do
INSS
A idade mínima de aposentadoria será introduzida aos poucos. Haverá regras de transição e quem
se encaixar em uma delas poderá se aposentar antes
da idade mínima, de 62 anos para mulher e 65 para
homem.
A idade mínima progressiva começará em 56
anos (mulheres) e 61 anos (homens) e subirá seis
meses por ano.
Em 2031, será de 62 anos (mulheres) e 65 anos
(homens).
Quem quer se aposentar com valor integral terá
de pagar um pedágio de 50% para o tempo que falta
para receber o benefício. A regra vale para quem
está a dois anos de cumprir o tempo mínimo de
contribuição que vale hoje (35 anos para homens e
30 anos para mulheres).
Já quem tiver idade mínima de 57 anos (mulheres) e 60 anos (homens) e quiser se aposentar com
valor integral deverá contribuir com o dobro do
tempo que falta para se aposentar – pedágio de
100%.
Regra 86/96 – o trabalhador poderá usar essa
regra se atingir a pontuação exigida no ano em que
for se aposentar. A soma da idade com o tempo de
contribuição será de 86 pontos para mulheres e 96
pontos para homens.
A transição prevê um aumento de um ponto a
cada ano, chegando a 100 para mulheres e 105 para
os homens.
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CONTRAF-CUT APOIA CANDIDATURA DE
RITA SERRANO PARA O CA DA CAIXA

A Confederação Nacional dos Trabalhadores do
Ramo Financeiro (Contraf-CUT) apoia a candidatura à reeleição da atual conselheira, Rita Serrano,
para a eleição de representantes dos trabalhadores
no Conselho de Administração da Caixa, que vai
ocorrer entre os dias 18 e 22 de novembro.
“Esse apoio é que dá o respaldo para fazer o
enfrentamento que precisamos realizar no Conselho
contra o fatiamento da Caixa e o ataque aos direitos
dos empregados. É a primeira vez que as entidades
se unem em uma eleição, por entenderem que o momento exige uma visão mais ampla e o fortalecimento da nossa capacidade de luta. A empresa e o
país estão sob risco e precisamos estar juntos para
resistir”, disse a conselheira, se referindo à união
das entidades representativas dos empregados do
banco, sindicatos e federações de bancários, e centrais sindicais em torno de uma mesma candidata,
que luta em defesa da Caixa 100% pública e dos
direitos dos trabalhadores, ameaçados pela política
privatista do atual governo.
“A unidade que estamos vendo nesse momento
representa a força da candidatura da Rita Serrano, o
reconhecimento do trabalho que ela vem fazendo no
Conselho de Administração. A campanha não vai
ser fácil, porque a direção da Caixa não vai querer a
reeleição da conselheira, por conta do enfrentamento que vem realizando”, ressaltou o secretário de
Finanças da Contraf/CUT, Sergio Takemoto.
Eleição
O primeiro turno do pleito ocorrerá de 18 a 22 de
novembro. O resultado será divulgado no dia 22 de
novembro no Portal do Empregado. Caso nenhum
candidato obtenha 50% mais um dos votos, haverá
segundo turno de 2 a 6 de dezembro. Foram inscritas 203 candidaturas.
Podem votar todos os empregados ativos, mes-
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mo estando de férias ou licença. A eleição será realizada pela rede do banco. O empregado deverá acessar eleicaoca.caixa, usando sua matrícula e senha.
CA Caixa
O Conselho de Administração é a principal instância decisória do banco. Define as políticas de
atuação da empresa. Na Caixa, possui oito membros: o presidente do banco, seis conselheiros indicados pelo Ministério da Economia e um eleito.
Conquista histórica dos trabalhadores, como resultado da luta das entidades sindicais e associativas de todo o país, a eleição de representante dos
empregados na Caixa tornou-se realidade a partir de
2013, quando ocorreu o primeiro pleito.
O papel do conselheiro eleito é representar os
anseios dos trabalhadores, defender a integridade
do banco e fiscalizar as ações da gestão. Podem participar do pleito empregados da Caixa que tenham
formação escolar e profissional condizente com o
cargo e outros critérios previstos no estatuto do
banco. O eleito não pode participar das pautas que
tratam das relações de trabalho.
Rita Serrano
Empregada da Caixa desde 1989, Rita Serrano
participa do CA desde 2014, quando ocupou o cargo
de suplente, sendo eleita titular em 2017. Mestre em
Administração e graduada em Estudos Sociais e
História, a atual conselheira tem longa trajetória no
movimento sindical e social. Foi presidente do
Sindicato dos Bancários do ABC entre 2006 e 2012,
coordena desde 2015 o Comitê Nacional em Defesa
das Empresas Públicas e atualmente faz parte do
Conselho Fiscal da Fenae.
“Um grande marco da nossa gestão foi ter
conseguido impedir que a Caixa se tornasse S.A.
(sociedade anônima) por duas vezes. A primeira por
conta do Projeto de Lei 555, quando liderei, por
meio do Comitê Nacional em Defesa das Empresas
Públicas, o processo contra a aprovação do projeto.
E, em seguida, no debate da mudança estatutária da
Caixa, em 2017, pois conseguimos articular uma
grande frente nacional e a iniciativa foi derrotada”,
relatou a conselheira.
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