EDIÇÃO DIÁRIA - ANO XXIV - Nº 6050 - TERÇA-FEIRA, 19 DE DEZEMBRO DE 2017

BB: INCORPORAÇÃO DE FUNÇÃO JÁ APARECE
NO CONTRACHEQUE

Fonte: Contraf

O Banco do Brasil gerou a folha de
pagamento do mês de dezembro de 2017
com a incorporação de função de centenas de bancárias e bancários de todo
o Brasil em razão de liminar conseguida na Ação Civil Pública nº 000069506.2017.5.10.0017, movida pelo Comando dos Bancários. Embora o pagamento
seja efetuado dia 20/12, já é possível
consultar a folha de pagamento via sistema interno ou acesso pela conta corrente.
O público alvo da ação são todos os
bancários ou bancárias que perderam o
cargo ou foram realocados em cargo inferior em decorrência da reestruturação,
iniciada em novembro de 2016, que têm
mais de 10 anos seguidos de comissão ou
gratificação, mesmo que de caixa.
O Banco deixou de incorporar para
vários funcionários, alegando remuneração atual maior que a média das gratificações de função e para outros não
incorporou sem apresentar nenhuma

justificativa.
Exclusões
É importante esclarecer que a incorporação da gratificação pela média dos
últimos 10 anos decorre da alteração
pelo Tribunal Regional do Trabalho da
10ª Região da medida liminar concedida em Primeira Instância, em razão do
mandado de segurança impetrado pelo
banco.
De acordo com o BB, os bancários
que recebem atualmente remuneração
maior do que a que resultaria com a incorporação da média dos valores recebidos nos últimos 10 anos serão excluídos
do recebimento da incorporação.

CAIXA NADA APRESENTA SOBRE PLANO DE SAÚDE
Só enrolação. Assim que a Caixa tem
tratado as questões ligadas ao plano de
saúde dos empregados. Na última reunião
do ano, quando deveria apresentar o relatório financeiro e operacional de 2017,
nada apresentou. A alegação é de que contratou consultoria para fazer avaliação.
Os números apresentados até aqui têm
uma série de pendências, o que mostra falta de transparência e desrespeito. O banco
só apresentou os resultados financeiros
parciais - de janeiro a setembro. Postura
que deixa os empregados bastante preocupados.
O Conselho de Usuários também tem
cobrado informações sobre a regularização
da cobrança de mensalidade e coparticipa-

ARGENTINA REAGE CONTRA A
REFORMA DA PREVIDÊNCIA

A Argentina passa pelo mesmo drama do Brasil
com a reforma da Previdência, mas como a mobilização dos trabalhadores registra índices elevados, os argentinos têm conseguido barrar o projeto. Inclusive,
a toda poderosa a CGT (Confederação Geral do Trabalho) tem promovido protestos de grande impacto.
Ontem, paralisou os transportes terrestre e aéreo. Parou totalmente Buenos Aires e boa parte da
Argentina. Segundo a LaTam e a Aerolineas Argentinas, mais de 20 mil passageiros foram afetados com o
cancelamento de voos. Os principais acessos à capital
foram bloqueados.
Os protestos, violentos, deixaram jornalistas, políticos e parlamentares feridos. Mais de 1 mil policiais
na repressão contra os manifestantes, que entre outros gritos de luta, bradavam: aqui não é o Brasil.(SBBA)

7ª MENTIRA SOBRE A REFORMA
DA PREVIDÊNCIA

ção, para que os recursos não deixem
de compor adequadamente os balanços
financeiros. A Caixa ficou de apresentar na próxima reunião. O problema
é que o encontro está previsto apenas
para o dia 21 de março de 2018.
Outros assuntos foram tratados
como o funcionamento da central de
atendimento aos usuários nas GIPES.
Fonte: O Bancário
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