
Sindicato dos Bancários de  Presidente Prudente e Região  -  CUT  -  Junho  de  2021 -  Nº 765

FOLHA BANCÁRIA

A média de desligamentos por morte na cate-
goria bancária saltou de 18,3 óbitos/mês no pri-
meiro trimestre de 2020 para 50,6 óbitos/mês no 
primeiro trimestre de 2021, crescimento de 
176,4%. Os dados são de levantamento feito pe-
lo Dieese a partir do Novo Caged (Cadastro Ge-
ral de Empregados e Desempregados), que não 
especifica as causas das mortes. Mesmo assim, é 
possível deduzir que esse aumento está relacio-
nado com os óbitos de bancários por Covid-19.

O levantamento do Dieese aponta também 
que, entre abril de 2020 a março de 2021, ocor-
reu o falecimento de 418 trabalhadores da cate-
goria, sendo que 69,8% deles de três ocupações 
que, em sua maioria, tinham de trabalhar pre-
sencialmente: escriturário, caixa e gerente de 
conta.

“Esses dados justificam nossa luta pela in-
clusão da categoria como prioridade nos planos 
de imunização. As mortes aumentaram na cate-
goria e sabemos que isto está relacionado com a 
pandemia. Por isso continuamos reivindicando 
junto ao governo federal, ao governo de São 
Paulo, que incluam os trabalhadores bancários 

nos seus cronogramas de vacinação. E vamos 
continuar pressionando para que isso ocorra”, 
afirma a presidente do Sindicato dos Bancários 
de São Paulo, Osasco e Região, Ivone Silva.

“Os bancos não fecharam em nenhum mo-
mento nesta pandemia, portanto, é preciso colo-
car os trabalhadores bancários na fila da vacina-
ção, assim como outras categorias que também 
estão na linha de frente, como os trabalhadores 
em educação e em transportes públicos, que já 
estão sendo vacinados”, acrescenta Ivone.

Home office foi fundamental
Apesar dos dados serem alarmantes, a pre-

sidente do Sindicato destaca que eles seriam 
ainda piores caso grande parte da categoria ban-
cária não estivesse em home office desde o iní-
cio da pandemia, uma medida conquistada pelo 
movimento sindical bancário já em março de 
2020.

“Fomos uma das primeiras categorias no 
Brasil a conquistar medidas de segurança, e 
uma delas foi o home office, que foi fundamen-
tal para a proteção de grande parte dos trabalha-
dores. Mas muitos ainda têm de sair de suas ca-
sas para atender a população nas agências, para 
prestar serviços essenciais à população, como o 
pagamento do auxílio emergencial, que tem ga-
rantido a comida na mesa de muitos brasileiros. 
Esses trabalhadores precisam ser vacinados!”, 
reforça Ivone.

Sindicato cobra informações dos bancos
A presidente do Sindicato destaca que, ape-

sar das cobranças, os bancos não passam à enti-
dade informações precisas sobre contami-
nações e mortes por Covid-19 entre a categoria. 
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O Brasil tem um dos sistemas tributários mais 
injustos do mundo e a reforma tributária está em de-
bate. A maior parte da arrecadação tributária incide 
sobre o consumo de bens e serviços, nos quais os 
mais pobres consomem quase todo seu salário. En-
quanto isso, os rendimentos sobre aplicações finan-
ceiras, dividendos, capital, propriedade e herança, 
ou são isentos ou recolhem percentuais de impostos 
baixos e pouco progressivos em comparação a ou-
tros países. Assim, os mais pobres pagam propor-
cionalmente muito mais imposto que os milionários 
e bilionários.

Duas propostas de reforma tributária estão em 
debate na sociedade. Uma delas, elaborada pelo 
“think tank” Centro de Cidadania Fiscal (CCiF), 
deu origem à Proposta de Emenda Constitucional 
(PEC) 45/2019. Outra, apoiada por várias entidades 
representativas dos trabalhadores, foi elaborada 
pelo Instituto de Justiça Fiscal (IJF).

Mudar para manter tudo igual
O CCiF propõe unificar cinco tributos (ICMS, 

IPI, ISS, PIS e COFINS) em um único Imposto so-
bre Bens e Serviços (IBS), com alíquota única apli-
cável sobre o consumo final dos produtos, compen-
sando em cada fase da produção o imposto pago nas 
fases anteriores. A proposta não altera a carga tribu-
tária, mantém a destinação para a seguridade social 
e a divisão entre União, estados e municípios, e 
substitui gradativamente os impostos atuais pelo 
imposto único. Apenas simplifica o complicado 
sistema tributário.

O CCiF mantém a natureza injusta e regressiva 
da tributação brasileira. Ou seja, muda para manter 
tudo na mesma. Também pudera: os “parceiros” do 
centro são grandes corporações como a Coca-Cola, 
Itaú, Nestlé, Natura, Carrefour, Vale e a Ambev de 
Jorge Paulo Lemann, o homem mais rico do Brasil. 
São os beneficiários do sistema atual.

Tributar os super ricos para desonerar os 
mais pobres

A proposta do IJF, inspira projetos de lei apre-
sentados pelos partidos de esquerda e progressistas, 
questiona o modelo tributário atual e defende tribu-
tar os super ricos, que correspondem a 0,3% da po-
pulação brasileira, criando arrecadação de cerca de 

R$ 300 bilhões anuais para reconstruir o Brasil des-
truído pela pandemia e pelo atual governo. Aproxi-
ma a tributação brasileira da progressividade de 
impostos sobre a renda e patrimônio adotada por 
boa parte dos países avançados.

Os principais pontos são:
1 - Revogar a isenção de impostos sobre lucros, 

dividendos e juros sobre capital próprio de quem in-
veste em ações (Brasil é o único país do mundo que 
tem esta isenção) e tributar lucros remetidos ao 
exterior.

2 - Aumentar a faixa de isenção de Imposto de 
Renda para três salários mínimos, beneficiando 10 
milhões de pessoas, e criar alíquotas maiores para 
quem ganha acima de R$ 35 mil mensais (600 mil 
pessoas).

3 - Criar o Imposto sobre Grandes Fortunas para 
quem possui riqueza superior a R$ 10 milhões.

4 - Aumentar a alíquota da Contribuição Social 
sobre o Lucro Líquido (CSLL) dos bancos e 
indústrias extrativas minerais.

5 - Aumentar a alíquota máxima do Imposto so-
bre Heranças e Doações (ITCMD) de 8% para 30%, 
estabelecendo percentuais progressivos (nos países 
da Europa e Estados Unidos este percentual chega a 
50%).

Solução de justiça social
Esta proposta tem o apoio de entidades sindicais 

e associativas como a UNE, CUT, CTB, Contraf, 
Sindifisco, MST, MTST, CNTE, Associação Juízes 
pela Democracia e muitas outras.

O objetivo é obrigar a pequena minoria de super 
ricos a pagar mais impostos, para que a maioria da 
população pague menos. Com R$ 300 bilhões o go-
verno federal pagaria sua parte no SUS por dois 
anos, ou pagaria benefícios previdenciários para 15 
milhões de brasileiros, ou arcaria com o Fundeb por 
dois anos para garantir escola pública para 80% das 
crianças e jovens brasileiros, ou pagaria o auxílio 
emergencial de R$ 600 por 6 meses para 60 milhões 
de pessoas.

É uma solução de justiça social, através da refor-
ma tributária, aumentando os impostos sobre pou-
cos muito ricos para beneficiar a população que 
ganha menos e trabalha para os milionários e 
bilionários em troca de salários aviltados.

ECONOMIA

REFORMA TRIBUTÁRIA: QUEM DEVE PAGAR 

MENOS E QUEM PRECISA PAGAR MAIS



CAIXA

As últimas movimentações na Fundação dos 
Economiários Federais (Funcef) surpreenderam os 
participantes do terceiro maior fundo de pensão do 
país. Uma delas, trata da recente substituição dos 
diretores indicados pela Caixa e a outra da desti-
tuição dos conselheiros eleitos pelos participantes, 
que causou muita indignação.

Tais mudanças trazem medo aos participantes e 
risco para a governança da Fundação que tem um 
patrimônio acumulado de mais de R$ 80 bilhões, 
pertencentes aos 140 mil participantes, que estão 
cada vez mais distanciados dos espaços administra-
tivos e de tomadas de decisões.

Ataque aos direitos – Eleições canceladas
Os ataques aos direitos dos participantes vêm 

sendo frequentes. A Caixa, patrocinadora do fundo 
de pensão, sem maiores explicações, cassou os 
mandatos de representantes eleitos nos Conselhos 
Deliberativo e Fiscal, em reunião realizada no dia 
11 de maio, quebrando a paridade entre eleitos e 
indicados, prevista em lei. A cassação dos conse-
lheiros implica no desrespeito às Leis Complemen-
tares 108 e 109 de 2001, que instituíram a inclusão 
de representantes dos participantes nos órgãos esta-
tutários dos fundos de pensão.

A lei é clara, obriga os fundos de pensão a man-
ter conselhos, mesclando representantes dos futuros 
aposentados (funcionários) e dos patrocinadores (a 
Caixa, no caso). É a chamada paridade. Essa quebra 
da paridade tem por objetivo abrir caminho para que 
a Caixa, de Pedro Guimarães, controle a Funcef.

Vale lembrar que os mandatos estavam sendo 
prorrogados porque a Caixa, através da Comissão 
Eleitoral e Conselho Deliberativo na Funcef, vem 
tentando inviabilizar a eleição colocando condi-
cionantes para evitar a participação dos trabalha-
dores.

De acordo com a diretora de Saúde e Previdên-
cia da Fenae, Fabiana Matheus, mais uma vez, os 
participantes da Funcef são informados sobre a 
governança da entidade pelos meios de comuni-
cação, motivo pelo qual implica total falta de trans-

parência da Funcef em relação aos participantes. 
“Os motivos da troca dos indicados pela Caixa 
estão sendo especulados pelos noticiários sem que a 
Funcef e a patrocinadora se dignem a esclarecer tal 
ação aos participantes. Além disso, o que nos causa 
indignação e revolta é a cassação dos mandatos dos 
conselheiros eleitos sem explicação, o que enfra-
quece a composição paritária e fere a legislação e o 
estatuto vigente, caracterizando-se como uma ges-
tão temerária, colocando em risco atos tomados du-
rante esse período e fragilizando a governança na 
entidade”, alertou Fabiana.

Amparo Judicial
As entidades representativas dos participantes 

do fundo de pensão se unem em defesa de reverter a 
cassação dos mandatos e garantir um amplo e de-
mocrático processo eleitoral. A luta está se intensi-
ficando tanto nas esferas políticas, como adminis-
trativas e judiciais.

Dez associações ligadas aos empregados da 
Caixa, incluindo a Fenae, pretendem recorrer à Jus-
tiça para reverter a destituição de dois representan-
tes do conselho da Funcef. As entidades também 
querem amparo judicial contra uma regra que barra 
a candidatura de funcionários nas eleições deste ano 
para a composição do conselho responsável pela 
gestão do fundo.

O governo, via Caixa, tenta intervir na gestão da 
Fundação ao barrar, com ações judiciais (indivi-
duais e coletivas), a candidatura de empregados. De 
acordo com Sergio Takemoto, essa regra foi im-
posta pela Caixa sem que tenha respaldo no estatuto 
do fundo. “Todas as associações já questionaram 
judicialmente a Funcef, o que inviabiliza qualquer 
associado a participar da eleição. Não faz sentido. 
Querem configurar conflito de interesse, mas o que 
tentam é impedir a paridade no fundo para que seja 
controlado pela Caixa”, disse.

Em meio à tantas mudanças, a Caixa também 
trocou a diretoria da Funcef desde a presidência até 
os diretores de investimentos da Fundação. O presi-
dente, Renato Villela e os diretores de investi-
mentos, Andrea Morata Videira e Wagner Duduch, 
foram substituídos por Almir Alves Júnior, atual 
diretor-executivo da Caixa Participações, Samuel 
Crespi, diretor-executivo de Produtos e Serviços de 
Atacado do banco e Alves Júnior, antes oficial da 
Marinha e na Caixa desde janeiro de 2019.

CASSAÇÃO DE MANDATOS DE CONSELHEIROS

ELEITOS GERA RISCO DE GOVERNANÇA NA FUNCEF
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BANCO DO BRASIL

A sinalização de uma relação de abertura, diálo-
go e proximidade por parte do novo presidente do 
Banco do Brasil, Fausto Ribeiro, marcou a primeira 
reunião realizada entre a direção do banco e a repre-
sentação dos trabalhadores, ocorrida na terça-feira 
(25), em Brasília. Os representantes que compõem a 
diretoria do Sindicato dos Bancários de Brasília 
participaram da reunião presencialmente, respei-
tando-se rigorosamente todos os protocolos de 
segurança. O coordenador da Comissão de Empresa 
dos Funcionários do Banco do Brasil (CEBB), João 
Fukunaga, participou por videoconferência.

Logo no início da reunião, o presidente do BB 
disse que o respeito aos funcionários vai prevalecer 
na sua gestão e que as portas para o movimento sin-
dical estarão abertas.

“Apesar de termos tido esse primeiro contato, te-
mos a demanda de um encontro solicitado pela 
Contraf-CUT por meio de um ofício. Por isso, foi 
bom ouvir que as portas estão abertas ao movimento 
sindical e que o diálogo com os funcionários e suas 
representações vão prevalecer”, disse Fukunaga. 
“Vamos manter esse contato e esse diálogo para 
apresentar e defender as demandas dos trabalha-
dores”, completou.

Contratações
O primeiro assunto tratado foi sobre a contrata-

ção urgente de mais funcionários, principalmente 
diante do cenário de colapso constatado nas agên-
cias pelo Brasil afora.

“A situação é ainda mais grave nas unidades de 
negócio”, apontou o presidente do Seeb/Brasília, 
Kleytton Morais, que enfatizou a necessidade de 
contratações via concursos públicos para suprir essa 
demanda. “Em função da procura cada vez mais 
crescente de clientes e usuários, por um lado, e da 
diminuição do número de funcionários por conta do 
processo de reestruturação, por outro, o déficit do 
quadro de pessoal é grave e tem impactado sobre-
maneira o ritmo de trabalho e consequentemente a 
saúde dos bancários, que estão cada vez mais adoe-
cidos. Isso sem contar que, numa situação dessas, o 
banco também perde em termos estratégicos, na 
disputa de mercado”.

O coordenador da CEBB reforçou a urgência da 
abertura imediata de novo concurso público para o 
BB. “A situação verificada no Distrito Federal e 
entorno se repete em quase todos os cantos do país. 
Existem relatos de que gestores da unidade 
precisam atuar em todas as posições para se efetivar 
o atendimento aos clientes devido à falta de 
funcionários”, disse.

Vacina, já!
A inclusão da categoria no Plano Nacional de 

Imunização (PNI) contra a Covid-19 foi outro 
ponto tratado na reunião.

A representação dos funcionários cobrou 
posicionamento da direção do Banco do Brasil no 
sentido de atuar junto ao governo para assegurar a 
priorização dos bancários no PNI.

“O aceno positivo dado pelo presidente do BB, 
relativo ao pleito de buscar a priorização dos bancá-
rios no PNI é um importante reforço para os esfor-
ços que já realizamos neste sentido”, disse Kleytton 
ao lembrar que houve um grande crescimento no 
número de mortes entre os bancários.

Segundo levantamento realizado pelo Departa-
mento Intersindical de Estatística e Estudos Socioe-
conômicos (Dieese), no primeiro trimestre de 2021 
houve 176% mais mortes na categoria, na compara-
ção com o mesmo período de 2020.

O argumento foi reforçado pelo presidente da 
Federação dos Bancários da CUT do Centro Norte 
(Fetec-CUT/CN), Cleiton dos Santos. “Assim co-
mo outras categorias que se mostraram fundamen-
tais, os bancários colocaram suas vidas em risco pa-
ra cumprir seu papel social de manter o atendimento 
da população e fazer a economia funcionar neste 
período tão crítico e sem precedentes na história de 
nosso país”, disse.

Defender o banco público
Os debates também giraram em torno da impor-

tância de se manter o Banco do Brasil como institui-
ção pública de fomento e como agente de desenvol-
vimento socioeconômico brasileiro, ainda mais 
diante de uma conjuntura em que os bancos públi-
cos vêm mostrando a sua relevância e papel diferen-
ciados.

REPRESENTANTES DOS FUNCIONÁRIOS

 SE REÚNEM COM PRESIDENTE DO BB
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