CAIXA

INTERFERÊNCIAS EXTERNAS VOLTAM
A AMEAÇAR A CAIXA

O Conselho de Administração da Caixa Econômica Federal, comandado pela secretária executiva
do Ministério da Fazenda, Ana Paula Vescovi, prepara nova mudança no estatuto do banco, que, se
aprovado, atingirá diretamente as carreiras dos empregados e ameaçará a função pública e social da
instituição.
O colegiado quer acabar com a prerrogativa dos
empregados concursados do banco público ocuparem Diretorias-Executivas, a Diretoria Jurídica e o
posto de Auditor-Chefe.
A proposta foi divulgada pelo jornal Correio
Braziliense e, segundo o veículo, confirmada por
três pessoas que acompanham o tema. Mas a data da
próxima reunião do colegiado ainda não foi marcada.
A proposta surge pouco mais de seis meses depois de o movimento dos trabalhadores conseguir
barrar a tentativa de mudança no estatuto que pretendia transformar a Caixa em sociedade anônima,
consequentemente abrindo caminho para interferência do sistema financeiro no banco, ameaçando
sua função pública e social.
“Essa proposta nasceu de uma pessoa ligada ao
Ministério da Fazenda, um órgão capturado pelo
sistema financeiro. Ou seja, é uma interferência política do sistema financeiro no maior banco 100%
público com atuação nacional do país”, afirma
Dionísio Reis, integrante da Comissão Executiva
dos Empregados da Caixa.
“Querem colocar gente no comando da Caixa
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que não é empregado de carreira, e por isso não tem
ligação com o banco. É uma medida que atinge a todos os bancários”, alerta Dionísio.
Dionísio lembra o grande movimento de resistência contra a interferência do sistema financeiro
da Caixa no ano passado. “Por isso cabem algumas
perguntas: por que essa tentativa volta para a pauta
apenas alguns meses depois? Quem ganha com a
intervenção do sistema financeiro na Caixa? E
como o recém empossado presidente da Caixa,
Nelson Antonio de Souza, irá se posicionar quanto a
essa proposta?”, questiona o dirigente.
A representante eleita dos empregados no
Conselho de Administração da Caixa, Maria Rita
Serrano, denuncia que foi excluída do debate, já
que, até o momento, o assunto em pauta não foi
levado ao seu conhecimento.
“A proposta de que os diretores fossem do tal
‘mercado’ foi vencida no debate em dezembro,
quando foi aprovado o novo estatuto, e agora
retorna. É uma tentativa evidente para privatizar a
gestão e tornar a Caixa um ‘cabidão’ para os aliados
da Fazenda. Não vamos permitir que isso aconteça.
Vamos lutar”, afirma Maria Rita.

HUMOR
ADEUS PARA O AVIÃO
Todo dia quando passava um avião sobre a casa
do Manoel ele dizia:
- Tchau Araújo, adeus.
A Maria intrigada perguntou:
- Manoel, como sabes que é o Araujo que está lá?
- Ora Maria, quem viaja pelo mar não é marujo?
Então, quem viaja pelo céu é Araújo.

PÃO DE QUEIJO AFRODISÍACO
Falaram para o português que pão de queijo era
afrodisíaco, então ele foi na padaria e pediu 50 pães
de queijo. O vendedor surpreso com o pedido
disse:
- Mas, senhor... metade vai endurecer!
O português disse:
- Me dá 100 então!
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CAMPANHA
SALARIAL 2018

Os bancários e bancárias de todo o país já se
preparam para mais uma Campanha Nacional
Unificada. Este ano ela começa mais cedo para
fazer frente aos ataques que pretendem retirar
direitos trabalhistas.
No próximo sábado dia 26, será realizada
em São Paulo a Conferência Estadual que é uma
das primeiras etapas de discussão da Campanha
2018. Nela, serão debatidas as propostas dos
bancários de São Paulo para a mobilização e para a pauta de reivindicações da categoria.
Nos dias 7 e 8 de junho serão realizados os
encontros dos Bancos Privados, o 34º Conecef
(Congresso Nacional dos Empregados da
Caixa) e o 29º Congresso do Banco do Brasil.
Nos dias 8, 9 e 10 de junho será realizada a
20ª Conferência Nacional dos Bancários que
definirá a minuta de reivindicações que será entregue a Fenaban no dia 12 de junho.
O Comando Nacional dos Bancários aprovou o slogan e a mídia da Campanha Nacional
do Bancários 2018: “Desenvolvida a partir das

reuniões de pauta e brainstorm do Coletivo Nacional de Comunicação, a campanha estimulará
a união da categoria na defesa dos direitos garantidos na sua Convenção Coletiva de Trabalho, com possibilidade de atingir toda a sociedade, mostrando a importância da organização e participação dos trabalhadores na luta
contra os ataques que estão sofrendo”, explicou
Gerson Pereira, secretário de Comunicação da
Confederação Nacional dos Trabalhadores do
Ramo Financeiro (Contraf-CUT).
“Essa será nossa primeira campanha sob a
lei trabalhista de Temer (em vigor desde 11 de
novembro de 2017), feita sob medida para defender os interesses dos patrões, para acabar
com direitos e para atacar a organização sindical. Portanto, essa será uma das campanhas
mais difíceis, e precisamos de muita união, mobilização e luta”, afirma o presidente do
Sindicato, Edmilson Trevizan.
Fim da ultratividade
Entre outros pontos nocivos para os trabalhadores, a lei 13.467/2017 acabou com o princípio da ultratividade, que garantia a validade
de acordos coletivos de trabalho até a assinatura
de um novo acordo. Com o fim da ultratividade,
a Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) da categoria bancária vale até 31 de agosto de 2018.
“Precisamos exigir da Fenaban o respeito à
nossa CCT. Mesmo que a gente ainda não tenha
assinado outra CCT em 1º de setembro, que é
nossa data base, nossos direitos têm de ser mantidos e respeitados”, destaca o presidente do
Sindicato.

BRADESCO

OPERAÇÃO ZELOTES: AÇÃO PENAL CONTRA TRABUCO,
EX-PRESIDENTE DO BRADESCO, PODE SER REABERTA
se beneficiar junto ao órgão. “A companhia informa
que jamais prometeu, ofereceu ou deu vantagem indevida a quaisquer pessoas, inclusive a funcionários públicos, para encaminhamento de assuntos
fiscais ou de qualquer outra natureza”, dizia a nota.
De acordo com informação oficial divulgada
pelo MPF, em 2014, membros da diretoria e do
Conselho de Administração do Bradesco, “com conhecimento, anuência e participação” do então presidente da instituição, Luiz Carlos Trabuco, promeO Ministério Público Federal enviou parecer teram vantagens indevidas a servidores do Carf e da
ao Superior Tribunal de Justiça solicitando o pros- Delegacia Especial de Receita Federal e Instiseguimento da ação penal contra o ex-presidente do tuições Financeiras em São Paulo para interferir no
Bradesco Luiz Carlos Trabuco Cappi, que foi tran- julgamento de processo administrativo fiscal que
cada pelo Tribunal Regional Federal da 1ª região. envolvia crédito tributário de R$ 3 bilhões. O valor
Trabuco é réu em denúncia do MPF na denominada refere-se a pedidos de compensação de créditos deOperação Zelotes, que investiga esquema de cor- correntes de PIS e Cofins incidentes sobre juros de
rupção no Conselho Administrativo de Recursos capital próprio do conglomerado que controla o
Fiscais (CARF). Trabuco, que é atualmente presi- Bradesco e de revisão tributária relativa aos últimos
dente do Conselho de Administração do Bradesco, cinco anos de interesse do banco.
O trancamento da ação penal no TRF1 teria sido
foi indiciado pela Polícia Federal em junho de 2016
pelos crimes de corrupção ativa, corrupção passiva, pela justificativa de um habeas corpus concedido a
organização criminosa, lavagem de dinheiro e tráfi- Trabuco pela falta de justa causa para abertura da
co de influência, com outras nove pessoas, duas de- ação penal.
O recurso especial junto ao STJ para reabrir a
las membros da direção do Bradesco. A denúncia foi
aceita pela Justiça Federal de Brasília no mês ação penal contra Trabuco foi divulgado pelo MPF
na última segunda-feira, 07 de maio, mas no docuseguinte, mas caiu na segunda instância.
A Operação Zelotes acusa os indicados de ven- mento anexado à divulgação consta que o parecer
da de sentenças do Carf para beneficiar empresas foi recebido pela 6ª turma da corte superior ainda no
que foram multadas pela Receita Federal e a nego- dia 01 de março de 2018.
Curiosamente, a única menção do ex-presidenciação de medidas provisórias a favor de empresas
do setor automobilístico. O Carf é um órgão do te do Bradesco no portal de notícias do STJ foi a soMinistério da Fazenda ao qual contribuintes recor- lenidade do “Troféu Dom Quixote”, que Trabuco
rem contra multas. No caso do Bradesco, no âmbito recebeu em 2009 ao lado de cinco ministros do STJ
da Zelotes, o passivo do banco com a Receita Fede- e de outros representantes da magistratura, como a
atual presidente do STF, ministra Carmem Lucia;
ral seria uma multa de R$ 3 bilhões.
membros
da administração pública e da iniciativa
A posição defendida pelo MPF em parecer enviado ao STJ como recurso especial destaca que o privada, oferecido pela revista “Justiça e Cidatrancamento da ação penal é “medida excepciona- dania.
líssima” que só pode ser admitida se comprovada a
ausência de indícios de autoria ou materialidade do
crime, a atipicidade da conduta praticada ou a presença de quaisquer das hipóteses de extinção da punibilidade e que nenhuma dessas possibilidades se
aplica contra Trabuco.
Em nota à época da denúncia, o Bradesco afirmou que perdeu o processo que tinha no Carf e que o
presidente do banco não praticou acordo ilícito para
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GOVERNO QUER APLICAÇÃO IMEDIATA
DA RESOLUÇÃO 23 DA CGPAR

A Sest (Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais) divulgou ofício
em que orienta a “aplicação imediata” de diversas determinações incluídas na resolução 23 da
CGPAR (Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de Participações Societárias da União), que ameaça a
sustentabilidade dos planos de saúde dos empregados em empresas públicas federais, como
Cassi e Economus. Em janeiro, quando foi
publicada a resolução 23 da CGPAR, o prazo
para sua aplicação era de 48 meses.
“Os planos privados foram beneficiados com
perdão de bilhões em dívidas. Agora, podem
mais uma vez ganhar um baita presente do governo com a legalização da cobrança de franquias, que também será possível para os planos
de autogestão. Caso isso se concretize, nada impede que o BB tente impor a cobrança de franquias na Cassi e Economus. Há três anos, o banco já propôs franquia de R$ 1.500 para internação como uma das medidas para solucionar os
problemas da Cassi, o que foi rejeitado pelos trabalhadores.” critica Elienei Soares diretora do
sindicato.
Cassi
A resolução 23 da CGPAR impõe diversos
prejuízos para os associados da Cassi e para a
sustentabilidade do plano como a imposição de
paridade na contribuição entre associados e patrocinador (BB), o que implica em aumento da

contribuição dos trabalhadores de no mínimo
4%; limita aportes do BB a 8% da folha de pagamento; proíbe a manutenção do custeio pelo
banco aos aposentados; impede a convocação
de novos concursos com garantia de plano de
assistência à saúde; determina cobrança de contribuição por faixa etária e renda, extinguindo o
princípio da solidariedade; permite a contratação de planos diferenciados entre associados.
“Os prejuízos são imensos e ameaçam a
própria existência da Cassi com o teto de gastos
do banco e o impedimento da entrada de novos
associados. Além disso, o custeio dos futuros
aposentados não será mais possível, o que ataca
uma parcela de bancários que deram a vida pelo
banco, que contribuíram para a Cassi por décadas, e quando mais precisam terão seus direitos
negados”, critica a diretora.
Economus
As consequências da resolução para o Economus também são nefastas: proíbe a manutenção do BB como mantenedor do plano, o que vai
onerar o associado em caso de déficit; retira os
pais dos associados como dependentes no plano; limita aportes do BB a 8% da folha de pagamento; impõe paridade de contribuições; e determina cobrança de contribuição por faixa etária e renda, extinguindo o princípio da solidariedade.
“Além dos prejuízos generalizados para os
planos de autogestão das estatais federais, no
caso do Economus a resolução 23 impede que o
BB siga como mantenedor do plano, o que garantia que o banco fosse o responsável por
100% do déficit da ativa. Isso significa o fim do
plano ou então um aumento exorbitante para associados.”, explica a diretora do Sindicato.
“Na atual conjuntura, de gravíssimos ataques aos trabalhadores, especialmente ao funcionalismo, e de desmonte do Estado, é fundamental a mobilização de todos os trabalhadores,
junto ao Sindicato, para preservarmos nossos
direitos e empregos”, conclui Elienei.

