
/ritaserranoca

http://twixar.me/37K1

canewsritaserrano@gmail.com

+55 11 96188-0437

rita_serrano_ca

#JUNTOSPELACAIXAPÚBLICA
#JUNTOSPELOSEMPREGADOS

# Juntos

RITA SERRANO
Conselho de Administração da Caixa



Rita Serrano participa do CA desde 
2014, quando ocupou a suplência, 
sendo eleita titular em 2017. Reúne 
experiência, preparo acadêmico e 
técnico para o posto. 
É mestre em Administração e gra-
duada em Estudos Sociais e História, 
com especialização em Governança 
Corporativa para conselheiros. Tem 
longa trajetória no movimento sin-
dical e social, tendo presidido o Sin-
dicato dos Bancários do ABC entre 
2006 e 2012. Coordena o Comitê 

Foram muitos os desafios durante a 
gestão de Rita no conselho. 
O País sofreu uma grande guinada 
política e econômica e a questão das 
privatizações voltou à tona com força, 
exigindo dos empregados em empre-
sas públicas e de seus representantes 
muita agilidade, organização e estra-
tégia para tentar impedir a entrega 
do patrimônio público. 
“Avalio a gestão positivamente, ape-
sar das muitas dificuldades e da pres-
são que sofro por ter posicionamento 
distinto no conselho. Um grande mar-
co de nossa gestão foi ter conseguido 
impedir que a Caixa se tornasse S.A. 
(sociedade anônima) por duas vezes. 

Nacional em Defesa das Empresas 
Públicas, que lançou a campanha 
Se é Público é para todos em todo 
o Brasil. Conselheira fiscal na Fe-
nae, é autora dos livros O desen-
volvimento socioeconômico de Rio 
Grande da Serra e Caixa, banco dos 
brasileiros, além de coautora em Se 
é público, é para todos, que reúne 
textos sobre empresas públicas. 
Empregada da Caixa desde 1989, 
concilia todas essas atividades com 
a maternidade.

RITA SERRANO: UMA HISTÓRIA DE 
COMPROMISSO COM OS EMPREGADOS 

E COM A CAIXA PÚBLICA

POR QUE A RITA DEVE SER REELEITA?

O CA é o principal órgão colegiado e de orientação geral dos negócios da Caixa, 
responsável por definir diretrizes e objetivos empresariais e por monitorar e avaliar 
os resultados. É composto por oito membros, sendo um eleito pelos empregados, 
que é o caso de Rita Serrano; o presidente do banco e demais indicados pelo 
governo. Os conselheiros podem receber até o máximo de 10% da remuneração 
do diretor da empresa. Legalmente respondem individualmente por todos os seus 
atos e decisões.

O QUE É O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO?

Seu papel é levar o olhar dos empregados à alta administração. O conselheiro eleito 
deve fiscalizar, propor e questionar todas as ações que possam limitar o papel do 
banco. É importante que o eleito tenha sinergia com as entidades de representação 
dos empregados para que a política de defesa dos direitos e do banco seja eficaz.

QUAL O PAPEL DO CONSELHEIRO ELEITO?
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A primeira por conta do Projeto de 
Lei 555, quando liderei processo con-
tra a aprovação por meio do Comitê 
Nacional em Defesa das Empresas 
Públicas. E, em seguida, no debate 
da mudança estatutária da Caixa, em 
2017, pois conseguimos articular uma 
grande frente nacional e a iniciativa 
foi derrotada”, relata Rita.
Para ela, a experiência dessa primeira 
etapa - cuja transparência foi constante 
e também destacada na recente pres-
tação de contas -, aliada ao apoio de co-
legas do Brasil todo e dos mais diversos 
segmentos de representação dos em-
pregados “dá a coragem e a convicção 
necessárias para seguir em frente”.

PRINCIPAIS PROPOSTAS DE RITA 
PARA O BIÊNIO 2020/2022

• Defender a Caixa 100% pública, 
íntegra, sustentável, focada no desenvolvimento do Brasil

• Articular com entidades, sociedade civil e representantes políticos
ações que impeçam a diminuição do banco, 

a privatização das operações e da gestão do FGTS. 

• Atuar em conjunto com todos os colegas (independentemente 
de nível hierárquico, entidades sindicais e associativas) para melhoria 

de qualidade de trabalho e vida dos empregados, com respeito a 
garantias como Saúde Caixa, Funcef e demais conquistas.

• Garantir modelo de governança que respeite a diversidade, a 
ampliação da participação de mulheres, mais investimentos em pessoas 
e critérios objetivos e transparentes de ascensão e descenso na carreira.



Essas são algumas das entidades de representa-
ção, unindo técnicos bancários e sociais, gestores, 
avaliadores, engenheiros, arquitetos, advogados, 
caixas, auditores, pessoal de tecnologia, enfim,  to-
dos os empregados do banco. Todas elas apoiam a 
candidatura de Rita Serrano. E essa união de forças 

é um marco histórico e prova que estamos todos no 
mesmo barco, e só com solidariedade, resiliência  e 
garra conseguiremos vencer novamente os desafios 
colocados, afinal a história da organização dos em-
pregados da Caixa é vitoriosa, e juntos sabemos que 
podemos muito mais.
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Vote RITA SERRANO
Conselho de Administração da Caixa

2º TURNO
2 a 6 de dezembro
Caso nenhum candidato 

obtenha maioria dos 
votos no 1º turno.

1º TURNO
18 a 22 de novembro

O resultado será 
divulgado no Portal 

do Empregado, dia 22. 

COMO VOTAR
A eleição será pela 

rede interna: 
“eleicaoca.caixa”

QUEM PODE VOTAR
Todos os 

empregados 
ativos.

Venha junto conosco, compartilhe, mande sua mensagem de apoio, acompanhe pelas redes sociais. 

• Apcefs • Fenae • Agecefs • Fenag 
• Advocef • Aneac • AudiCaixa • Social Caixa

• Sindicatos • Centrais Sindicais

#JUNTOS


