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Em defesa da Caixa pública 
vote na chapa 5, Funcef pra Gente

As mudanças que resultaram na as-
censão de Michel Temer à presidência 
da República já apresentam resultados 
assustadores para os empregados da 
Caixa. Futuro presidente do banco, o ex-
-ministro Gilberto Occhi disse ser a favor 
da abertura de capital da empresa. Nes-
se momento, portanto, é fundamental 
defender a Caixa 100% Pública e suas 
instâncias, como é o caso da Funcef.

O Sindicato dos Bancários do ABC 
apoia e indica o voto na chapa 5 – Fun-
cef pra Gente, por entender que seus 
integrantes representam os interesses 
dos empregados da Caixa. Nas últimas 
semanas, os diretores sindicais vêm 
visitando agências da Caixa na região 
para esclarecer sobre a importância 
deste processo eleitoral (fotos), que 
começou nesta segunda, 16. “É muito 
importante que todos participem da 
eleição”, destaca a diretora sindical 
Maria Rita Serrano, que também é 
representante dos empregados no CA 
da Caixa e coordena o Comitê Nacio-
nal em Defesa das Empresas Públicas. 
Além de Rita, participam dos encontros 
os diretores Inez Galardinovic, Adalto 
Pinto, Jorge Furlan, Hugo Saraiva e Luiz 
Fernando Franco, diretor da Caixa do 
ABC na Fetec. 

Além do risco da privatização por 
parte do governo federal, empresas 
públicas estão ameaçadas por proje-
tos em trâmite no Congresso Nacional 
como o PL 4918, que trata do Estatuto 
das Estatais, assim como os fundos de 

pensão: o PLP  268, por exem-
plo, acaba com a representa-
tividade dos trabalhadores 
nestas instâncias.

Debates - Em algumas 
ocasiões, também estiveram 
presentes nas visitas feitas às agências 
os candidatos da chapa 5 Antônio Fer-
mino e Valter San Martin Ribeiro. O 
tema Funcef motivou ainda debates e 
seminário promovido pelo Sindicato em 
novembro passado, com a presença de 
Fermino, conselheiro deliberativo eleito 
pelos empregados. Ele concedeu entre-
vista ao jornal do Sindicato, o Notícias 
Bancárias, na qual abordou a situação 
da Funcef e os desafios a enfrentar.

“Procuramos buscar melhorias de 

governança e mitigar riscos para que 
os resultados possam ser utilizados nos 
planos. Entre estas podemos destacar o 
fim da idade mínima para se aposentar 
de 55 anos; adequações nas tábuas de 
mortalidade; redução na taxa de juros 
para 5,5 % e aumentos reais realizados 
a partir de 2007. E entre os desafios o 
fim da discriminação dos Reg/Replan 
não saldados; ampliar a participação 
dos associados, reverter o déficit e soli-
citar o contencioso judicial”, esclareceu 
à época. 

Processo eleitoral - As eleições na 
Funcef começaram às 11h do dia 16, e 
terminam às 18h do dia 18. Quem está 
na ativa vota pelo autoatendimento 
(opção 4.1 do Sisrh – Eleições Funcef 
2016); quem está de licença não re-
munerada, cedido, aposentado, ou é 
empregado da Funcef, vota pelo www.
funcef.com.br/eleicoes2016 ou fone 
0800 722 0158 (para esse grupo, será 
enviada senha de seis dígitos pelos 
Correios).Candidatos Fermino em evento no Sindicato e Valter em visita às agências da Região

Diretores do Sindicato (acima) 
apoiam a Chapa 5 e fazem 

reuniões nas agências da 
Região (ao lado)
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Assembleia dia 19 defi ne delegados 
para o congresso estadual

Os empregados da Caixa no Grande 
ABC têm no próximo 19 de maio um 
importante encontro: a assembleia que 
defi nirá os delegados que parti ciparão do 
congresso estadual dos trabalhadores no 
próximo 4 de junho.

Para esse ano a paridade na parti cipa-
ção já está valendo; ou seja, a composição 
da delegação deverá respeitar o critério 
de que pelo menos 50% dos integrantes 
sejam mulheres. A paridade é uma con-
quista para o empoderamento feminino, 
e é fundamental que as bancárias parti -
cipem do processo.

Além dessa novidade, a presença de 
todos é indispensável nesse momento, 

Ato no Rio, em 6 de junho, lança 
campanha nacional “Se é público é para todos”

Se é público é para todos e, assim, defender as empresas pú-
blicas é defender o Brasil. É com essas premissas que o Comitê 
Nacional em Defesa das Empresas Públicas e suas enti dades orga-
nizati vas e de apoio lançam no próximo 6 de junho uma campanha 
nacional para envolver os brasileiros na luta pela valorização das 
estatais e contra projetos que tramitam na Câmara dos Deputados 
e colocam em risco esse patrimônio, como o PL 4918.

O lançamento será marcado por ato políti co e cultural na Fun-
dição Progresso, no Rio de Janeiro. De acordo com a coordenadora 
do comitê nacional, o Rio foi o local escolhido porque ali estão as 
sedes de muitas das empresas públicas, como Petrobras, BNDES, 
Casa da Moeda, Furnas e várias outras. Além disso, vai receber 
as Olimpíadas, e a visibilidade será grande.

“A parti r da ideia de que defender as empresas públicas é 
defender o Brasil queremos que as estatais se apropriem dessa 
frase, pois defender Caixa, Petrobras, Correios, todas elas, é tam-
bém defender o Brasil”, destaca Rita Serrano. A programação do 
ato, ainda em elaboração, deverá contar com ofi cinas culturais, 
palestras com intelectuais e shows de música. As enti dades que 
parti ciparem como patrocinadoras e/ou apoiadoras do evento te-
rão seus nomes destacados nos materiais de divulgação e, em caso 
de interesse, podem entrar em contato com o comitê nacional.

Defender a Caixa é defender o Brasil 

quando o governo Temer ameaça privati -
zar empresas públicas, entre elas a Caixa. 
“O momento é perigoso e temos que 
estar unidos para enfrenta-lo”, destaca a 
diretora sindical Maria Rita Serrano, que 
também é representante dos empregados 
no CA da Caixa e coordena o Comitê Na-
cional em Defesa das Empresas Públicas.

Os congressos estaduais são pontos de 
parti da para a discussão de prioridades e 
estratégias dos empregados da Caixa. O 
nacional, Conecef, será realizado entre os 
dias 17 a 19 de junho. A assembleia terá 
início às 18h30, na sede social do Sindi-
cato. O endereço é rua Xavier de Toledo 
268, no centro de Santo André.

AGENDA 

Junho
Dia 4 - Congresso Estadual dos Em-
pregados da Caixa em SP
Até dia 5 - Encontros regionais de 
bancos públicos e privados
7 e 8 – Encontros nacionais de ban-
cos privados
17 a 19 – 27º Congresso Nacional 
dos Funcionários do Banco do Brasil
17 a 19 – 32º Congresso Nacional 
dos Empregados da Caixa (Conecef)

JULHO 
15 a 17 – 18ª Conferência Nacional 
dos Bancários
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