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J
á está em curso o processo eleitoral 
para a escolha dos representantes nos 
Conselhos Deliberativo e Fiscal do 
Economus – Instituto de Previdência 
Complementar dos bancários do extinto 

Banco Nossa Caixa.
As eleições propriamente ditas ocorrerão no 

período de 04 a 14 de maio, por internet.
É importante que os participantes conheçam 

os candidatos e escolham quem é realmente 
compromissado com a defesa dos direitos e 
pela melhoria dos benefícios.

Assim, a FETEC-CUT/SP, os sindicatos fi -
liados e as entidades do movimento sindical 
cutista apoiam Irinaldo Venâncio de Barros 
para o Conselho Fiscal e Tania Teixeira Balbino 
e Silvio Rodrigues para o Conselho Deliberativo.

Todos os três possuem uma importante traje-
tória de luta em defesa dos trabalhadores. Além 
disso, trazem consigo relevantes propostas 
para aprimorar os benefícios e sanar inúmeros 
problemas enfrentados pelos funcionários em 
decorrência da incorporação da extinta Nossa 
Caixa pelo Banco do Brasil. Confi ra nas páginas 
2, 3 e 4.

Por isso, as entidades apoiam suas candi-
daturas, na certeza de que atuarão por uma 
gestão comprometida com os interesses dos 
participantes.

PORQUE É IMPORTANTE VOTAR

Participar das eleições é fazer jus a um 
importante direito, o de escolher os melhores 
candidatos para acompanhar e fi scalizar a ges-
tão do Economus, cujo patrimônio está avaliado 
em R$ 4 bilhões.

Ao Conselho Fiscal compete o controle interno 
do instituto, zelando pela gestão econômica-fi -
nanceira da entidade. Ao Conselho Deliberativo, 
por sua vez, cabe a política geral de administra-
ção, inclusive de nomeação e exoneração dos 
membros da diretoria executiva, além da gestão 
de investimentos e aplicação de recursos.

Ao votar, os participantes asseguram a inclu-
são de seus representantes nesses Conselhos, 
de forma com que eles possam atuar com 
maior transparência e idoneidade. Lembrando 
que são os representantes eleitos quem podem 
propor e lutar pelas mudanças almejadas pelos 
participantes.

Então, não deixe de votar. Para fazê-lo, basta 
acessar o site www.economus.com.br no período 
de 04 a 14 de maio, localizar o aplicativo de 
votação e utilizar a senha encaminhada pelo 
Correio. O resultado será divulgado logo após 
o encerramento do pleito, ainda no dia 14 de 
maio. A proclamação dos eleitos está prevista 
para 22 de maio e a posse no dia 31 de maio.
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Para o Conselho 

Deliberativo 
Tania Teixeira Balbino

e Silvio Rodrigues

Para o Conselho Fiscal 

Irinaldo Venâncio

de Barros

NA CASSI
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A
o longo dos últimos 
anos, os participan-
tes do Economus vêm 
sendo penalizados com 

contribuições adicionais e com-
pulsórias, com a fi nalidade de 
equacionar défi cits acumulados 
pelos planos de previdência.

Tratam-se de défi cits sobre 
défi cits, acarretados por má ad-
ministração de antigas diretorias 
do instituto, somados a atos 
equivocados e contrários aos par-
ticipantes da ativa e aposentados 
do fundo, resultando em uma 
conta no vermelho. E, o que é 
pior, sem qualquer indicação de 
prazo para quitação.

Umas das origens do défi cit 
foi a alteração realizada em 
2000, com o objetivo de benefi -

ciar o patrocinador, por meio do 
rebaixamento da contribuição de 
6% sobre a folha de pagamento 
para 6% da folha dos partici-
pantes. Somados a isso foram 
realizados, ao longo de 30 anos, 
cálculos atuariais sem se consi-
derarem premissas importantes 
nos cálculos para o custeio ade-
quado, entre outras falhas. 

Infelizmente, a atual legisla-
ção favorece os patrocinadores, 
ao estabelecer o equaciona-
mento de défi cits de forma pa-
ritária, independentemente, das 
causas que os originaram. Em 
outras palavras, o participante 
é onerado por decisões que não 
competem a ele tomar, mesmo 
tendo responsabilidade paritária 
no pagamento.

Diante da injustiça, a FETEC-
-CUT/SP (Federação dos Bancá-
rios do Estado de SP) e a Anapar 
(Associação Nacional dos Parti-
cipantes dos Fundos de Pensão) 
ingressaram com processo judi-
cial, questionando o saldamento 
ocorrido em 2006, requerendo a 
revisão e a retomada dos direitos 
dos trabalhadores, já que, além 
do défi cit, acarretou em prejuízos 
consideráveis aos participantes 
na utilização de fórmula de cál-
culo inadequada para estabele-
cimento do valor saldado. 

Para as entidades cutistas, 
tais valores devem ser buscados 
junto aos responsáveis da época 
e não serem rateados com os 
participantes, em uma conta que 
não contraíram.

Para melhorar o Economus

O 
Economus - Instituto 
de Seguridade Social 
tem como importan-
te missão comple-
mentar a renda dos 

participantes em caso de doença, 
invalidez, aposentadoria ou morte, 
administrar os planos de saúde 
subsidiados pelo banco patroci-
nador e conceder empréstimos 
exclusivos aos participantes, os 
quais estão limitados aos funcio-
nários da extinta Nossa Caixa e do 
próprio instituto.

Em seus planos de saúde, o 
Economus acolhe atualmente 
56.730 vidas em uma rede com 
mais de 4 mil credenciados. Seus 
planos de previdência, por sua 
vez, contam com mais de 16 mil 
participantes. Todos confi antes 
de poderem utilizar os serviços 
sempre que houver necessidade.

Mas, para isso se faz neces-
sário aperfeiçoamento constante 
de sua gestão, de modo com que 
os seus recursos sejam bem ad-
ministrados e, assim, garantam a 
perenidade do atendimento, bem 
como a prestação de serviços cada 
vez melhores.

POR TRANSPARÊNCIA
Por isso, os representantes 

sindicais defendem a instituição 
da paridade na Diretoria Executiva 
do Economus, assim como ocorre 
em grandes fundos de previdência 
fechada. Atualmente, todos os 
membros da Diretoria Executiva 
são indicados pelo banco patro-
cinador. Mas, se isso mudar e os 
participantes puderem eleger seus 
representantes, paritariamente 
às indicações do banco, ganha-
-se uma nova gestão com olhos 

voltados aos trabalhadores.
Além disso, os representantes 

sindicais reivindicam o direito de 
participação dos conselheiros su-
plentes eleitos pelos participantes 
nas reuniões dos Conselhos do 
Economus com direito a voz e não 
a voto. Hoje, eles são impedidos 
de acompanhar os debates, limi-
tando a transparência na gestão.

Outro importante pleito no sen-
tido de ampliar a transparência no 
Economus é o acesso aos partici-
pantes às atas das reuniões dos 
Conselhos Fiscal e Deliberativo  
da Diretoria Executiva.

O movimento sindical entende 
que os participantes, no papel 
de contribuinte e como usuários 
do sistema, devam ter acesso às 
informações sobre tudo o que 
envolve a administração dos seus 
planos de saúde e de previdência.

Na luta por justiça

Irinaldo Venâncio de Barros
ao Conselho Fiscal 
Foi contratado na extinta Nossa Caixa 

em 1989. Em 2010, ingressou na 

FETEC-CUT/SP, liberado para atuar na 

base de São Paulo, Osasco e Região.

Tania Teixeira Balbino
ao Conselho Deliberativo
Funcionária da extinta Nossa Caixa 

desde 1994. Foi a primeira mulher 

cipeira na instituição e como 

dirigente do Sindicato dos Bancários 

de São Paulo, Osasco e Região atua 

em diversas frentes na defesa dos 

trabalhadores.

Tania Teixeira BalbinoTania Teixeira Balbino
ao Conselho Deliberativoao Conselho Deliberativo

pior, sem qualquer indicação de outras palavras, o participante tais valores devem ser buscados pior, sem qualquer indicação de 
prazo para quitação.

Umas das origens do défi cit 
foi a alteração realizada em 
2000, com o objetivo de benefi -

outras palavras, o participante 
é onerado por decisões que não 
competem a ele tomar, mesmo 
tendo responsabilidade paritária 
no pagamento.

tais valores devem ser buscados 
junto aos responsáveis da época 
e não serem rateados com os 
participantes, em uma conta que 
não contraíram.

Silvio Rodrigues
ao Conselho Deliberativo
Ingressou em 1991 na extinta Nossa 

Caixa. Posteriormente, passou a 

exercer importantes ações sindicais na 

base de Jundiaí e Região, juntamente 

com atuações em Conselhos 

Municipais da cidade.



E
mbora as incorporações de 
instituições fi nanceiras rea-
lizadas pelo Banco do Brasil 
nos últimos anos já estejam 
concluídas, restam sequelas 

que, no dia a dia, acarretam em difi cul-
dades aos trabalhadores.

Uma dessas sequelas é a diferencia-
ção de tratamento entre os funcionários 
que já pertenciam ao quadro de empre-
gados do BB e os egressos dos extintos 
bancos Nossa Caixa, Besc (Banco do 
Estado de Santa Catarina) e BEP (Ban-
co do Estado do Piauí). Sendo o maior 
contingente o dos provenientes da Nossa 
Caixa, de cerca de 12 mil pessoas.

Muitos desses trabalhadores não estão 
podendo usufruir de benefícios disponibi-
lizados aos funcionários originários do BB. 
Por isso uma das principais reivindicações 
do movimento sindical cutista, neste 
período, tem sido a garantia dos mesmos 

direitos para todos os funcionários do 
banco federal.

O entendimento é de que todos os 
trabalhadores que estavam na ativa no 
momento da incorporação devam ter os 
mesmos direitos, e com qualidade, no 
atendimento em saúde e previdência, 
como os que são disponibilizados aos 
bancários originários do BB.

Independentemente, de uma parcela 
dos funcionários ser vinculada ao Econo-
mus, a representação sindical reivindica 
a autorização de inclusão dos incorpora-
dos na CASSI (Caixa de Assistência dos 
Funcionários do BB) e na PREVI (Insti-
tuto de Previdência dos Funcionários do 
BB). Cada bancário deve ter o direito de 
escolha, conforme as suas próprias neces-
sidades. Negar essa possibilidade é criar 
subcategorias de trabalho e de direitos, 
o que é inadmissível em uma instituição 
pública do porte do Banco do Brasil.

CASSI e PREVI para todos com qualidade

Por melhorias em saúde

O
funcionário do BB está sempre 
empenhado em realizar com 
afi nco o seu trabalho. Então, 
nada mais justo do que ter aten-

dimento digno em saúde.
Neste sentido é que estão colocadas as 

propostas do movimento sindical para me-
lhorias no Economus, de âmbito estadual, 
e na CASSI, cujo atendimento é nacional. 
Lembrando que ambos os institutos são 
patrimônios constituídos a partir do esfor-
ço dos trabalhadores.

Para a CASSI, os pleitos abrangem a 
ampliação da rede credenciada de pres-
tadores de serviços de saúde e a adesão 
à Resolução Normativa nº 254 da ANS 
(Agência Nacional de Saúde), a qual 
dispõe sobre adaptação e migração de 
contratos celebrados até 1º de janeiro de 
1999. Sem essa adesão, a partir de agosto 
de 2012, o instituto fi ca impossibilitado 
de receber novos associados, tornando o 
atual plano de saúde da Caixa de Assis-
tência em um plano em extinção.

Há o entendimento de que a aceitação 
dos incorporados na CASSI fortalecerá a 
entidade, possibilitando ampliação signi-
fi cativa da rede de credenciados, o que 
ampliará a capacidade de negociação da 
Caixa de Assistência junto aos prestado-
res de serviços e, consequentemente, um 
maior interesse destes face ao número 
maior de vidas a serem atendidas. 

Outra importante proposta para esse 
período de transição é a reciprocidade efe-
tiva dos serviços em saúde no Estado de 
SP. Ou seja, dar a opção aos associados do 
Economus de utilizarem a rede da CASSI, 
bem como aos participantes da CASSI de 
utilizarem os serviços do Economus, com 
acerto fi nanceiro entre os planos no fi nal 
de cada período.

Hoje os vinculados ao Economus só 
podem utilizar a rede da CASSI de fora do 
estado de São Paulo e os associados da 
CASSI não estão autorizados a utilizarem 
a rede do Economus.

Somos todos BB

atual plano de saúde da Caixa de Assis-atual plano de saúde da Caixa de Assis-
tência em um plano em extinção.

a rede do Economus.a rede do Economus.

As entidades sindicais apoiam a Chapa 1 da CASSI e a Chapa 6 da PREVI, por saber que os 
companheiros que as compõem compartilham da mesma luta em defesa dos trabalhadores.
As entidades sindicais apoiam a 
companheiros que as compõem compartilham da mesma luta em defesa dos trabalhadores.

Inclusão é possível

Ação civil pública cobra 
extensão aos incorporados

Corre na Justiça ação civil pública, impetrada pelo Ministério 
Público, contra a direção do Banco do Brasil, a CASSI e a PREVI, 
questionando a discriminação de funcionários de bancos incorpo-
rados – Nossa Caixa e BESC – os quais estão excluídos dos planos 
de saúde e de previdência.

Para os autores da ação, trata-se de uma atitude preconceituosa, 
que afeta gravemente a vida dos bancários excluídos.

No caso dos incorporados do BEP, a Justiça da 1ª Vara Fede-
ral do Trabalho de Teresina deu ganho de causa à ação, também 
promovida pelo Ministério Público. Conforme a sentença, o BB 
foi condenado a pagar multa indenizatória no valor de R$ 50 mil, 
a ser utilizada em campanha publicitária contra a discriminação 
aos incorporados do BEP, bem como a corrigir a falha que impos-
sibilitou a adesão dos trabalhadores à CASSI e à PREVI, sob pena 
de multa de R$ 5 mil por cada uma das obrigações descumpridas, 
acrescido de R$ 1 mil para cada trabalhador prejudicado.

O estatuto da CASSI é claro: 
todos os direitos são extensivos a to-
dos os funcionários do BB. Mesmo 
assim, o banco resiste em autorizar 
a inclusão dos incorporados na 
Caixa de Assistência.

Tudo indica que a resistência 
deva-se à falta de vontade de 
assumir a responsabilidade com 
esses trabalhadores no momento 
da aposentadoria. Mas alternati-
vas existem.

Hoje, os funcionários da ativa 
associados ao Economus pagam 
1,5% sobre o salário para garantir 
a sua saúde, do cônjuge e seus 
dependentes preferenciais. Após 
a aposentadoria, passam a ter um 
custeio dentro de uma tabela autos-
sustentável por faixa etária para ele 
e cada um dos seus dependentes.

Na CASSI, os associados pagam 
3% sobre o salário, garantindo aten-
dimento ao cônjuge e dependentes 
diretos. Quando se aposenta, man-
tém a contribuição de 3% sobre 
os seus proventos para o grupo 

familiar. A contribuição do banco 
patrocinador para ambos os casos 
é de 4,5% sobre os vencimentos.

A proposta defendida pelo movi-
mento sindical é de que a todos os 
trabalhadores da ativa e aposenta-
dos após a incorporação seja aberta 
a possibilidade de adesão à CASSI. 

Para os que se aposentaram 
antes da incorporação, seus de-
pendentes, os dependentes não 
preferenciais que compõem o Plano 
Plus autossustentavel, bem como 
os pais de funcionários solteiros 
que são considerados no Economus 
como preferenciais; a proposta é de 
criação de um novo plano de saúde 
subsidiado com recursos do FEAS 
(Fundo Econômico de Assistência 
Social), da ordem de R$ 500 mi-
lhões, constituídos exclusivamente 
pelos trabalhadores,

A ideia é que esse novo plano 
de saúde seja criado e gerenciado 
dentro da estrutura da CASSI, com 
taxa de custeio mensal para o tra-
balhador de 4% em plano familiar.
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E X P E D I E N T E

GARANTIAS PARA
A APOSENTADORIA

A
ssim como na saúde, 
o movimento sindical 
defende a opção de os 
trabalhadores incorpo-
rados poderem aderir 

à PREVI (Instituto de Previdência 
dos Funcionários do BB).

Hoje, um grande número des-
ses incorporados está vinculado ao 
PrevMais, do Economus, enquanto 
outros tantos sequer têm qualquer 
plano de previdência.

Para o movimento sindical, 
essa diferenciação é prejudicial 
para o funcionalismo. O regula-
mento da PREVI garante a vincula-
ção a todos os empregados do BB 
por ocasião do início da vigência 

do instrumento e aos admitidos 
pelo banco a partir de 24/12/97 
e que nele venham a se inscrever.

A representação sindical enten-
de que, se o bancário incorporado 
esteve no Banco do Brasil como 
funcionário ativo por qualquer que 
tenha sido o período, então ele tem 
o direito de se associar à PREVI, e 
assim fazer jus aos benefícios do 
Previ Futuro.

A proposta é de que o Previ 
Futuro incorpore o PrevMais, do 
Economus. Deste modo, os asso-
ciados poderão levar para o novo 
plano o saldo acumulado ao longo 
dos anos e assim usufruir de be-
nefícios melhores.

O
s participantes do Previ 
Futuro contam com 
vantagens adicionais 
em comparação aos 

participantes do PrevMais.
No Previ Futuro, conforme o 

funcionário evolui na carreira, 
a sua contribuição ao plano 
previdenciário pode melhorar e, 
consequentemente, fazer o BB 
contribuir com valor maior tam-
bém, entre 7% e 17%, resultan-
do assim em benefícios melhores.

Além da contribuição básica, 
o funcionário pode contribuir de 
forma adicional conforme sua 
pontuação apurada mensalmente 
pelo sistema. Trata-se da Pontu-
ação Individual do Participante 
(PIP), que é defi nida em função 
de três fatores: crescimento sa-
larial, tempo de fi liação ao plano 
e crescimento salarial médio 
anual dos funcionários do banco 
vinculados ao Previ Futuro.

Conforme a pontuação alcan-
çada, é possível fazer contribui-
ções adicionais até 10% do sa-
lário. Esta contribuição também 
é acompanhada pelo banco e 
começa a ser descontada auto-
maticamente na folha quando se 
chega a 50 pontos.

À medida que o funcionário 
cresce profi ssionalmente, essa 
pontuação aumenta, o que sig-
nifi ca contribuir mais e ampliar 
a reserva matemática da conta 
individual. É uma forma de o tra-
balhador se aposentar com uma 
renda próxima aos últimos salá-
rios da ativa, ou até mesmo maior 
se atender a alguns requisitos.

Além dessas possibilidades, 
o plano da Previ é mais atraente 
fi nanceiramente, já que tem taxa 
de administração e percentual 
destinado a benefício de risco 
inferiores aos do PrevMais.

E para quem completa 10 
anos de fi liação, fi ca disponível 
um financiamento imobiliário 
para compra de casa própria. 
Para a liberação dos recursos, 
basta haver saldo em caixa.

Por todos esses aspectos, o 
movimento sindical atua para 
que todos os incorporados pos-
sam estar entre os associados da 
PREVI. A representação cutista 
dos bancários segue na luta 
pelo fortalecimento do instituto 
e por melhorias contínuas nos 
benefícios, de forma a garantir 
aposentadoria digna e tranquila 
aos trabalhadores.

Confi ra as
vantagens do
Previ Futuro

A APOSENTADORIA


