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VOTE EM
QUEM
VOCÊ PODE
CONFIAR

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 filiados 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 trajetória 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. Confira nas páginas
2, 3 e 4.
Por isso, as entidades apoiam suas candidaturas, 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 fiscalizar a gestão do Economus, cujo patrimônio está avaliado
em R$ 4 bilhões.
Ao Conselho Fiscal compete o controle interno
do instituto, zelando pela gestão econômica-financeira da entidade. Ao Conselho Deliberativo,
por sua vez, cabe a política geral de administração, 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 inclusão 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 melhorar o Economus

O

Economus - Instituto
de Seguridade Social
tem como importante missão complementar a renda dos
participantes em caso de doença,
invalidez, aposentadoria ou morte,
administrar os planos de saúde
subsidiados pelo banco patrocinador e conceder empréstimos
exclusivos aos participantes, os
quais estão limitados aos funcionários 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 confiantes
de poderem utilizar os serviços
sempre que houver necessidade.

Mas, para isso se faz necessário aperfeiçoamento constante
de sua gestão, de modo com que
os seus recursos sejam bem administrados 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 patrocinador. 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 suplentes 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, limitando a transparência na gestão.
Outro importante pleito no sentido de ampliar a transparência no
Economus é o acesso aos participantes 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.

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

Na luta por justiça

A

o longo dos últimos
anos, os participantes do Economus vêm
sendo penalizados com
contribuições adicionais e compulsórias, com a finalidade de
equacionar déficits acumulados
pelos planos de previdência.
Tratam-se de déficits sobre
déficits, acarretados por má administração de antigas diretorias
do instituto, somados a atos
equivocados e contrários aos participantes 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 déficit
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 participantes. Somados a isso foram
realizados, ao longo de 30 anos,
cálculos atuariais sem se considerarem premissas importantes
nos cálculos para o custeio adequado, entre outras falhas.
Infelizmente, a atual legislação favorece os patrocinadores,
ao estabelecer o equacionamento de déficits de forma paritária, 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 Bancários do Estado de SP) e a Anapar
(Associação Nacional dos Participantes dos Fundos de Pensão)
ingressaram com processo judicial, questionando o saldamento
ocorrido em 2006, requerendo a
revisão e a retomada dos direitos
dos trabalhadores, já que, além
do déficit, acarretou em prejuízos
consideráveis aos participantes
na utilização de fórmula de cálculo inadequada para estabelecimento 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.

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.

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.

Somos todos BB

CASSI e PREVI para todos com qualidade
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 incorporados – 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 Federal 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 impossibilitou 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.

E

mbora as incorporações de
instituições financeiras realizadas pelo Banco do Brasil
nos últimos anos já estejam
concluídas, restam sequelas
que, no dia a dia, acarretam em dificuldades aos trabalhadores.
Uma dessas sequelas é a diferenciação de tratamento entre os funcionários
que já pertenciam ao quadro de empregados do BB e os egressos dos extintos
bancos Nossa Caixa, Besc (Banco do
Estado de Santa Catarina) e BEP (Banco 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 disponibilizados aos funcionários originários do BB.
Por isso uma das principais reivindicações
do movimento sindical cutista, neste
período, tem sido a garantia dos mesmos

Por melhorias em saúde

O

funcionário do BB está sempre
empenhado em realizar com
afinco o seu trabalho. Então,
nada mais justo do que ter atendimento digno em saúde.
Neste sentido é que estão colocadas as
propostas do movimento sindical para melhorias no Economus, de âmbito estadual,
e na CASSI, cujo atendimento é nacional.
Lembrando que ambos os institutos são
patrimônios constituídos a partir do esforço dos trabalhadores.
Para a CASSI, os pleitos abrangem a
ampliação da rede credenciada de prestadores 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 fica impossibilitado
de receber novos associados, tornando o
atual plano de saúde da Caixa de Assistência em um plano em extinção.

Há o entendimento de que a aceitação
dos incorporados na CASSI fortalecerá a
entidade, possibilitando ampliação significativa da rede de credenciados, o que
ampliará a capacidade de negociação da
Caixa de Assistência junto aos prestadores 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 efetiva 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 financeiro entre os planos no final
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.

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 Economus, a representação sindical reivindica
a autorização de inclusão dos incorporados na CASSI (Caixa de Assistência dos
Funcionários do BB) e na PREVI (Instituto de Previdência dos Funcionários do
BB). Cada bancário deve ter o direito de
escolha, conforme as suas próprias necessidades. 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.

Inclusão é possível
O estatuto da CASSI é claro:
todos os direitos são extensivos a todos 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 alternativas 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 autossustentável por faixa etária para ele
e cada um dos seus dependentes.
Na CASSI, os associados pagam
3% sobre o salário, garantindo atendimento ao cônjuge e dependentes
diretos. Quando se aposenta, mantém 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 movimento sindical é de que a todos os
trabalhadores da ativa e aposentados após a incorporação seja aberta
a possibilidade de adesão à CASSI.
Para os que se aposentaram
antes da incorporação, seus dependentes, 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 milhões, 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 trabalhador de 4% em plano familiar.

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.

GARANTIAS PARA
A APOSENTADORIA
Confira as
vantagens do
Previ Futuro

O

A

ssim como na saúde,
o movimento sindical
defende a opção de os
trabalhadores incorporados poderem aderir
à PREVI (Instituto de Previdência
dos Funcionários do BB).
Hoje, um grande número desses 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 regulamento da PREVI garante a vinculação 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 entende 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 associados poderão levar para o novo
plano o saldo acumulado ao longo
dos anos e assim usufruir de benefícios melhores.

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 também, entre 7% e 17%, resultando 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 Pontuação Individual do Participante
(PIP), que é definida em função
de três fatores: crescimento salarial, tempo de filiação ao plano
e crescimento salarial médio
anual dos funcionários do banco
vinculados ao Previ Futuro.
Conforme a pontuação alcançada, é possível fazer contribuições adicionais até 10% do salário. Esta contribuição também
é acompanhada pelo banco e
começa a ser descontada automaticamente na folha quando se
chega a 50 pontos.

À medida que o funcionário
cresce profissionalmente, essa
pontuação aumenta, o que significa contribuir mais e ampliar
a reserva matemática da conta
individual. É uma forma de o trabalhador se aposentar com uma
renda próxima aos últimos salários da ativa, ou até mesmo maior
se atender a alguns requisitos.
Além dessas possibilidades,
o plano da Previ é mais atraente
financeiramente, já que tem taxa
de administração e percentual
destinado a benefício de risco
inferiores aos do PrevMais.
E para quem completa 10
anos de filiação, fica 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 possam 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.
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