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vitória

da  luta!

A caixa é

100% Pública!

Em reunião do Conselho de Administração, item que transformava banco em sociedade anônima, 
o que abriria portas para a abertura de capital e privatização, foi retirado do novo estatuto

O ano de 2017 chegou ao final com uma grande vi-
tória dos empregados da Caixa, Sindicato, movi-
mentos sociais e de toda a sociedade. Em reunião 

do Conselho de Administração (CA), o item 
que transformava o banco em 
sociedade anônima, abrindo 
portas para a abertura de 
capital e privatização, foi 
excluído do texto do no-
vo estatuto.

“Nossa mobilização 
foi vitoriosa e vamos 
manter a luta nas 
ruas em defesa dos 
bancos públicos, 
que desempenham 
um papel funda-
mental na eco-
nomia brasileira, 
como um impor-
tante instrumento 
de política econô-
mica e de promo-
ção ao desenvolvi-
mento econômi-

co e social”, enfatiza 
Ivone Silva, presidenta 

do Sindicato.
O Sindicato há anos luta em 

defesa da Caixa 100% Pública, 

combatendo toda e qualquer medida que aproxime o banco 
de uma lógica exclusivamente de mercado, em detrimento 
da sua função social. Em 2017, já sob o governo Temer, de 
forte inspiração neoliberal, a mobilização foi intensificada. 
Ao lado dos empregados e da população, a entidade de-
nunciou nas ruas e redes o que representaria o fim da Caixa 
100% Pública para o país. 

“A Caixa é o banco da habitação. Do Minha Casa Minha 
Vida. Do FGTS. Do FIES. Do Bolsa Família. Do crédito 
rural. Do saneamento básico. Da aposentadoria. Dos traba-
lhadores. Dos municípios. Da cultura, esporte, saúde, infra-
estrutura e do desenvolvimento do país. Tudo isso só é pos-
sível por ser um banco 100% público! Essa vitória não é só 
dos empregados. É uma vitória do Brasil”, celebra o diretor 
do Sindicato e coordenador da CEE/Caixa, Dionísio Reis, 
enfatizando, ainda, a importância da eleição de representan-
tes dos trabalhadores nos conselhos das empresas públicas. 
“Mesmo em minoria no CA, a gestão de Maria Rita Serrano 
ocupou posição estratégica para os empregados e ainda pode 
debater com os demais, pontuando a importância da Caixa 
100% Pública e influenciando na decisão dos conselheiros.” 

O dirigente ressalta que possíveis alterações no novo esta-
tuto da Caixa ainda podem trazer prejuízos aos empregados 
e que, portanto, todos devem continuar mobilizados. “Mos-
tramos que com unidade e luta temos todas as condições de 
sairmos vitoriosos. Esse espírito tem de perdurar na defesa 
dos nossos direitos e da função social da Caixa, uma das 
instituições mais importantes para o desenvolvimento do 
país e o combate à desigualdade.”

Leia mais: bit.ly/CaixaPublica

A manutenção das atividades da agência Jd. Camargo Novo, 
que estava marcada pela direção da Caixa para fechar no dia 
10 de novembro, simboliza a luta em defesa da Caixa 100% 
Pública e a importância da instituição para a população. A 
luta, que durou semanas, uniu Sindicato, empregados e co-
munidade local do bairro localizado no extremo-leste de São 
Paulo. O que foi essencial para o recuo da direção do banco 
em fechar a unidade. Leia mais: bit.ly/CamargoNovoFica.

Dois dias após a Caixa S/A ser barrada em 
reunião do CA, a união entre Sindicato, 
empregados e população conquistou nova 
vitória. O fechamento da agência Vila Joan-
iza, na periferia da zona sul de São Paulo, 
foi suspenso. Leia mais: bit.ly/vilajoaniza.



Em sucessivas eleições, o programa 
de governo do PSDB, extremamente 
neoliberal, foi derrotado pela população 
nas urnas. Porém, para aplicar medi-
das privatistas e de redução do Estado 
brasileiro para os que mais necessitam 
dele, favorecendo banqueiros, rentistas 
e grandes empresários, uma presiden-
ta eleita democraticamente foi retirada 
através de um golpe. De lá para cá vie-
ram: congelamento de gastos públicos, 
inclusive com educação e saúde, por 20 
anos; reforma trabalhista, que implodiu 
os direitos trabalhistas no país; e, agora, 
a tentativa de acabar com a aposentado-
ria pública dos brasileiros. 

No caso da Caixa, a face do golpe é 
representada pelos ataques aos empre-

gados (revogação do RH 151, que as-
segura a incorporação de função; teto 
de gastos no Saúde Caixa; e Bônus 
Caixa com ameaça contra a PLR); re-
dução do papel social do banco (corte 
de programas sociais e fechamento de 
agências); e tentativa de acabar com a 
Caixa 100% Pública. 

“Os empregados, que tem seus direi-
tos atacados, e a população, que sabe a 
importância da Caixa para o país, resis-
tem!”, diz o diretor do Sindicato e em-
pregado da Caixa, Francisco Pugliesi, o 
Chico, acrescentando que o Sindicato 
entregou à direção do banco propos-
ta de termo de compromisso que res-
guarda direitos dos empregados frente 
à reforma trabalhista. “Se recusaram a 

assinar, o que demonstra a intenção de 
aplicar os retrocessos da nova legislação, 
mas enfrentarão uma grande resistência 

dos trabalhadores. Por nenhum direito 
a menos e em defesa da Caixa 100% 
Pública: Fora Temer, a Caixa fica!”

Diretores eleitos da Funcef vieram a 
público anunciar que a meta atuarial 
dos planos de benefícios da Funcef será 
reduzida de 5,5% para 4,5%. Com isso, 
em meio à crise econômica, a diretoria 
da fundação demonstra total incompe-
tência para reverter o déficit e transfere 
aos participantes o ônus dessa incapaci-
dade. Simulação feita por especialistas 
mostra que com a nova taxa, um parti-
cipante que contribui com R$ 1 mil ao 
mês terá uma redução de 16% no valor 
de seu benefício na hora de se aposentar 
ou terá que trabalhar por mais três anos 
para manter o valor da aposentadoria 
com a meta original.

De acordo com a simulação, ao lon-
go de 30 anos de contribuição, com a 

meta a 5,5%, o participante acumularia 
reserva de R$ 875 mil. Com a mudan-
ça na chamada taxa de retorno, só será 
possível juntar R$ 750 mil. A simulação 
não leva em conta os efeitos da inflação 
no período.

“Milhares de participantes que estão 
na ativa continuarão pagando o mesmo 
valor de contribuição, mas terão um 
benefício consideravelmente menor. 
Alguém perguntou para eles se con-
cordam com isso?”, questiona Fabiana 
Matheus, diretora de Saúde e Previ-
dência da Fenae. No dia 15 de dezem-
bro, a Federação enviou à Funcef ofício 
solicitando a realização de uma consul-
ta aos participantes sobre a proposta de 
mudança na meta atuarial. Contudo, 

a medida anun-
ciada pelos dire-
tores ainda não 
foi aprovada no 
Conselho Deli-
berativo.

SITUAÇÃO
CONFORME
O PLANO 

Como infor-
mam os próprios 

diretores da Funcef, o ajuste proposto 
demandará mais R$ 6,6 bi em reservas 
matemáticas. Esse montante terá que 
vir de algum lugar. No Reg/Replan, os 
benefícios poderão sofrer descontos, 
tais como as contribuições extraordi-
nárias do equacionamen-
to. Afinal, a redução de 
1 p.p. na rentabilidade 
esperada gerará resultado 
menor. Já nos planos de 
contribuição variável, o 
baque acontecerá na hora 
da aposentadoria. Aqueles 
vinculados ao Novo Pla-
no e ao REB poderão não 
sentir o impacto agora, 
mas a conta chegará.

FORMA E MOMENTO
SÃO EQUIVOCADOS

A diretora da Fenae ex-
plica que reduzir a meta 
no momento em que os 
planos de benefícios es-
tão com déficit não é uma 
iniciativa adequada, pois 
a necessidade de com-
pensação das reservas só 
agravará o quadro defici-

tário. “No passado, já houve redução 
da meta atuarial nos planos da Fun-
cef, utilizando-se para tanto o superá-
vit que havia na ocasião, sem precisar 
sacrificar o participante”, comenta a 
diretora da Fenae.
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O que não conseguiram nas urnas, tentam
fazer com o golpe! Trabalhadores resistem!

Funcef: com redução da meta, benefícios serão achatados!
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