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MANTER DIREITOS
Em 1994 eram 32 bancos públicos
federais e estaduais, mas foram reduzidos e chegaram a 15 instituições
financeiras estatais em 2002. Bancos
como o Banerj, adquirido pelo Itaú,
tiveram redução brutal de trabalhadores. Hoje há muitos colegas oriundos desses bancos que entraram no
BB, via concurso, que podem relatar
com precisão o que viveram”, afirma
o dirigente sindical.
“Nesse mesmo período, o BB e a
Caixa foram esvaziados e estavam
sendo preparados para a venda também. Para ter ideia, eram 119 mil
funcionários no BB em 1994, caindo
para 78 mil em 2002, sem contar a
retirada de direitos de quem entrou
no banco após 1998 e o achatamento
salarial por meio de reajuste 0. Foi
com muita luta que recuperamos
muitas conquistas e o aumento no
número de trabalhadores para chegarmos aos atuais 109 mil, segundo o
balanço do BB de 2015”, acrescenta.
Outra ofensiva da iniciativa privada
tem como alvo os fundos de pensão
(leia coluna no verso), um dos maiores
patrimônios dos trabalhadores. “Vão
querer reduzir nossos direitos, impor
alterações nas entidades de previdência complementar e voltar a sucatear
o banco. Não podemos permitir isso
e todos os funcionários do banco têm
de a se preparar para a mobilização”,
conclui Fukunaga.
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erceirização de todas as etapas dos processos de produção, ataques aos bancos
públicos e aos fundos de pensão.
Esse é o cenário que se apresenta e
que vai requerer muita mobilização
do funcionalismo em defesa de seus
direitos e conquistas.
João Fukunaga, diretor do Sindicato e integrante da Comissão de
Empresa dos Funcionários do BB,
destaca, por exemplo, o grande embate travado pelo movimento sindical quando o PL da terceirização (antigo PL 4330 e agora PLC 30/2015)
estava na Câmara. “Agora a luta será
no Senado e se não estivermos preparados para novo enfrentamento,
dificilmente conseguiremos evitar
que haja terceirização inclusive da
atividade fim. E o Banco do Brasil
também será afetado com isso, pois
poderá transferir atividades para
prestadores de serviços com o objetivo de rebaixar salários e direitos.”
O dirigente alerta também para os riscos da Ponte para o Futuro
e da Travessia Social – do PMDB
de Michel Temer – que trazem em
seu bojo a flexibilização de direitos
sociais como a desvinculação do salário mínimo para o pagamento da
aposentadoria e o retorno da onda
de privatizações.
“A categoria bancária foi uma das
que mais sofreu com as privatizações.
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Funcionalismo tem de estar mobilizado para evitar
sucateamento do banco público e defender suas conquistas

Década de 1990 foi marcada pela defesa do banco público e contra achatamento salarial

ANOS 1990 FORAM MARCADOS POR
REDUÇÃO DE DIREITOS E POSTOS DE TRABALHO
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COM MUITA LUTA RECUPERAMOS

MUITAS CONQUISTAS

E O AUMENTO NO NÚMERO DE TRABALHADORES

2015

109 MIL

funcionários*

MOBILIZAÇÃO TEM DE CONTINUAR !
*Segundo o balanço do BB de 2015
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CHAPA 3 QUER APRIMORAR O PREVI FUTURO
Melhorar contribuições para
aumentar valor da aposentadoria é
proposta para fundo de pensão dos
funcionários do BB
A Chapa 3 Compromisso com Associados, que conta com apoio do Sindicato, tem propostas para melhorar o Previ Futuro. Uma delas é negociar com o
Banco do Brasil para que cada vez que
pagar PLR aos funcionários, faça contribuição à Previ viabilizando a criação de
novo benefício. Além disso, redução de
15 para dez anos de recolhimento para
requerer o complemento de aposentadoria e alterações na nomenclatura 2B para
que o participante tenha maior valor de
aposentadoria.
A eleição na Previ ocorre de 13 a 27 de
maio em todo o país e definirá os integrantes para a Diretoria de Seguridade, os
titulares e suplentes nos Conselhos Deliberativo, Fiscal e consultivos dos Plano 1

e Previ Futuro.
“O Previ Futuro é relativamente
novo. Foi implantado em 1998 e atualmente abarca cerca de 80% dos funcionários da ativa. Por isso é necessário
buscar melhorias ampliando, por exemplo, a modalidade de investimentos e o
empréstimo simples aos participantes”,
afirma Marcel Barros, candidato à reeleição para a Diretoria de Seguridade.
“A diminuição do tempo para pedir o
benefício atende, por exemplo, pessoas
que ingressaram no banco com idade
mais elevada e que dificilmente conseguiriam completar os 15 anos de contribuição exigidos atualmente.”
Para a nomenclatura 2B a proposta é
bem simples, segundo Marcel. Trata-se
de criar condições para o trabalhador
contribuir além dos atuais 7%, garantindo benefício mais elevado. “Hoje essa
contribuição do funcionário pode chegar
a até 17%. E conforme aumenta sua par-

ticipação ocorre a mesma contrapartida
do BB. Assim, ao se aposentar, a pessoa
tem um benefício maior. No entanto, isso
depende do tempo de casa e da própria
evolução na carreira. Queremos mudanças para que todos possam aumentar sua
participação e receber mais no futuro.”
Outras propostas – Também é compromisso da Chapa 3 – veja componentes abaixo – lutar para que as pessoas que
saírem do banco possam resgatar tanto
suas contribuições quanto a parcela do
BB. Atualmente o funcionário leva o que
contribuiu, mas a do banco fica para o
fundo de pensão.
Outras prioridades são a luta pela
manutenção da gestão compartilhada,
com a eleição direta de metade da diretoria e dos conselhos; lutar contra a
aprovação do PLS 388 na Câmara dos
Deputados (leia mais ao lado) e pelo fim
do voto de Minerva.

COMPOSIÇÃO DA CHAPA 3: COMPROMISSO COM ASSOCIADOS
Odali Dias Cardoso (Suplente)
Conselho Deliberativo
Wagner de Sousa
Nascimento (Titular)
Conselho Deliberativo
Tânia Dalmau
Leyva (Suplente)
Consultivo Previ Futuro
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Deborah Negrão
de Campos (Titular)
Consultivo Previ Futuro

Rafael Zanon Guerra
de Araújo (Suplente)
Conselho Deliberativo

Carlos Alberto Guimarães
de Sousa (Titular)
Conselho Deliberativo

Fábio Santana
Santos Ledo (Suplente)
Conselho Fiscal

José Ulisses de
Oliveira (Titular)
Consultivo Plano 1

Rita de Cássia de
Oliveira Mota (Suplente)
Consultivo Plano 1

MARCEL JUVINIANO BARROS
Diretor de Seguridade

Rosalina do Socorro Ferreira
Amorim (Titular)
Conselho Fiscal

PREVI EM PERIGO
PL dos fundos de pensão abre
caminho à iniciativa privada
O Senado aprovou, em 6 de
abril, um projeto de lei que, caso
aprovado na Câmara dos Deputados, abrirá as portas da Previ e
demais fundos de pensão à interferência da iniciativa privada.
Trata-se do PLS 388/2015, um
substitutivo do senador Aécio Neves (PSDB-MG) que prevê que os
integrantes das diretorias executivas de fundos de pensão sejam
escolhidos “em processo seletivo
público conduzido por empresas
especializadas”.
Também inclui nas instâncias
deliberativas e fiscais dessas entidades “conselheiros independentes”, que também seriam escolhidos por meio de processo seletivo
público, e teriam paridade, em número e influência, em relação aos
eleitos pelos trabalhadores participantes e aos indicados pela patrocinadora do fundo, no caso o BB.
O diretor executivo do Sindicato
Cláudio Luis de Souza considera o
projeto um retrocesso pois interfere na autonomia da entidade. “Os
participantes debatem propostas e
escolhem seus representantes por
meio do voto. O projeto ameaça
esse direito.”
O dirigente destaca ainda que a
determinação de acabar com diretores eleitos e de criar um terceiro
grupo de conselheiros “independentes” é uma tentativa de colocar representantes do mercado
nos conselhos fiscal e deliberativo.
“Essas pessoas podem tentar impor medidas que venham a atender interesses privados e não dos
participantes.”
O projeto abrange fundos fechados de previdência complementar
vinculadas à União, estados, Distrito Federal e municípios, suas
autarquias, fundações, sociedades
de economia mista e outras entidades públicas.
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