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BANCÁRIOS COBRAM À FENABAN MAIS 
PROTEÇÃO À SAÚDE DA CATEGORIA

O Comando Nacional reforçou a importância de se cumprir, rigorosamente, os protocolos 
sanitários de saúde contra a Covid-19 (pág. 3)

Empregados da Caixa negociam protocolos 
de saúde, promoção por mérito e fazem Dia 

Nacional de Luta (págs. 4 e 5)

TCU investiga favorecimento político 
dentro do Banco do Brasil (pág. 6)
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PRECISAMOS DEFENDER OS BANCOS PÚBLICOS DO 
USO POLÍTICO FEITO PELO GOVERNO BOLSONARO
Nós, do movimento sindical bancário, estamos muito preocupados com o uso político dos 

bancos públicos, sobretudo Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal.
Além de segurar a concessão de crédito para estados comandados por adversários polí-

ticos de Bolsonaro, o Banco do Brasil empresta milhões para estados e municípios, liderados 
por apoiadores do presidente, sem cobrar garantias em caso de inadimplência. Esses fatos 
foram destaques, na semana passada, em matérias dos jornais Folha de S.Paulo e O Globo.

Em outubro do ano passado, matéria publicada na revista Veja trouxe uma ação ajuizada 
no Ministério Público Eleitoral, contra o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, apontando 
uso de recursos e canais de comunicação do banco para promoção política pessoal e pro-
paganda eleitoral, além de indícios de tráfi co de infl uência. A denúncia cita ainda dezenas de 
viagens realizadas por Guimarães por meio da estrutura do banco – várias delas acompanhado 
de Bolsonaro – e a veiculação de fotos dessas agendas em meios ofi ciais de divulgação da 
Caixa. Inicialmente apresentada ao Tribunal de Contas da União, a ação foi reencaminhada 
ao TSE e ao MPE pelos ministros da Corte, que entenderam haver evidências de possível 
campanha política antecipada.

A Revista Crusoé denunciou em outra matéria que o senador Flávio Bolsonaro seria o responsável pelo direcio-
namento de mais de R$ 50 milhões [de um total de R$ 87,5 milhões] que a Caixa investiu em patrocínios, entre 
janeiro e agosto deste ano. Já Michelle Bolsonaro tem como foco benefi ciar Organizações Não-Governamentais 
(ONGs) ligadas a igrejas evangélicas. Segundo a revista, uma associação benefi cente [“Criança Cidadã”] recebeu 
dois aportes do banco público: um de R$ 1,75 milhão, em 2019, e outro de R$ 2,2 milhões em abril de 2021.

Já entre os estados prejudicados pelo BB, por serem liderados por adversários políticos de Bolsonaro, está 
Alagoas, que recorreu ao Supremo Tribunal Federal (STF) para concessão de crédito depois que o BB abandonou as 
negociações sem maiores justifi cativas. Matéria da Folha de S.Paulo conta ainda que a Bahia, governada pelo petista 
Rui Costa, também teve suas operações de crédito paralisadas pelo banco. O estado, agora, tem cobrado do BB 
“tratamento isonômico” em relação aos demais entes federativos. Outra reportagem, do jornal O Globo, mostrou 
que, em 2021, o BB emprestou R$ 5,35 bilhões para estados liderados por políticos de partidos que compõe a base 
parlamentar do governo federal no Congresso. Entre os que encabeçaram a lista de benefi ciados estão o Paraná, 
governado por Ratinho Júnior (PSD), com R$ 1,4 bilhão, e o Amazonas, comandando por Wilson Lima (PSC), com 
outros R$ 1,1 bilhão.

A Caixa Econômica Federal é um banco público centenário e não pode ser transformada em balcão de negócios 
para benefi ciar um grupo de políticos ou um governo. O Banco do Brasil, assim como a Caixa, é fundamental para a 
economia do país. Não podemos permitir que a ingerência política coloque em risco o equilíbrio desses instrumen-
tos que deveriam estar contribuindo para a retomada do desenvolvimento e não para agradar parceiros políticos 
de Bolsonaro.

Nós, trabalhadores de bancos públicos, não podemos tolerar o mau uso e o enfraquecimento do patrimônio do 
povo brasileiro. A Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil precisam seguir sendo de todos, públicos e essenciais 
para o desenvolvimento do país. Não podemos deixar que um mau governo coloque em risco a credibilidade dessas 
instituições, nem de seus funcionários. #EstamosNessaLutaComVocê!
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PROTOCOLOS DE SAÚDE:
AVANÇOS APRESENTADOS PELOS 

BANCOS AINDA SÃO INSUFICIENTES

Em reunião entre o Comando 
Nacional dos Bancários e a Fe-
deração Nacional dos Bancos 

(Fenaban), realizada dia 31/1, os ban-
cos deram retorno sobre as reivindi-
cações da categoria com relação aos 
protocolos de segurança sanitária para 
garantir a saúde e a vida da categoria, 
apresentadas na reunião realizada do 
dia 18/1.

Os bancos apresentaram algumas 
respostas positivas, mas ainda insufi -
cientes para garantir a saúde e a vida 
dos bancários e evitar que os bancos 
se tornem um foco de transmissão 
da doença para toda a sociedade. O 
Comando considera fundamental que 
haja um protocolo mínimo e mais rígido. 

Os bancos garantiram que os tra-
balhadores que mantiveram contato 
com colegas com caso confi rmado de 
Covid-19 devem ser testados para que 
haja o retorno ao trabalho. Caso não 
haja condições de efetuar o teste, o 
retorno deve ocorrer somente no 11º 
dia após o contato. A Fenaban disse que 
os bancos vão enviar comunicados aos 
gestores orientando o afastamento de 
10 dias, com retorno somente a partir 
do 11º dia, no caso de não haver testes 
disponíveis, podendo ser reduzido para 
7 dias, com retorno a partir do 8º dia, 
caso haja um segundo teste negativo, 
após o 5º dia de sintomas.

HOME OFFICE – Em decorrência 
do novo aumento dos casos de con-
taminação, internações e óbitos por 
Covid-19, o Comando Nacional dos 
Bancários voltou a cobrar o retorno 
do teletrabalho, principalmente para 
aqueles que apresentem alguma co-
morbidade (grupos de risco). 

MÁSCARAS – Os bancos não acei-
taram fornecer máscaras adequadas 
para seus funcionários, que sejam 
capazes de minimizar as possibilidades 

de contágio e transmissão do vírus. 
Alegam que existem bancários que 
preferem usar suas próprias másca-
ras de pano. O Comando reivindica o 
fornecimento de máscaras adequadas, 
indicadas por especialistas, para não 
gerar uma falsa sensação de seguran-
ça. A maioria dos especialistas aponta 
que máscaras de pano não protegem 
da variante Ômicron. 

VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE 
– O Comando reivindicou ainda que os 
bancos adiantem a vacinação contra 
a gripe. A Fenaban informou que os 
bancos vão adquirir as vacinas assim 
que as mesmas forem disponibilizadas, 
com a atualização da fórmula para a 
proteção contra a H3N2 e as novas 
cepas do vírus da gripe. Mas, pode ser 
que não haja tanta antecipação, pois 
os laboratórios precisam produzir a 
vacina e a Anvisa precisa autorizar a 
importação. A previsão é de que a vaci-
nação nos bancos seja realizada entre 
abril e junho, dependendo de quando 
a nova vacina fi car pronta e do tempo 
que a Anvisa levará para autorizar sua 
importação.

REIVINDICAÇÕES QUE PERMANECEM
• Sanitização das agências e unidades 

administrativas com casos confi rmados;
• Exigência do passaporte da vacina dos 

clientes;
• Distribuição de máscaras adequadas 

(PFF2/N95) para os funcionários;
• Protocolo unifi cado;
• Retomada do teletrabalho em home 

offi ce;
• Controle de acesso de clientes;
• Redução do horário de atendimento 

para diminuir tempo de exposição;
• Garantia de álcool-gel nas agências e 

departamentos;
• Manutenção de marcação do distancia-

mento;
• Suspensão de visitas a clientes, pelo 

menos neste momento de alta de casos 
de infecção;

• Melhorar o atendimento da telemedici-
na;

• Compromisso com a não-demissão;
• Antecipação da vacinação contra a gripe.
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Negociações avançam,
mas empregados mantém 

cobranças à Caixa

Após negociação,
Promoção por Mérito 

continua sem 
consenso

Em reunião dia 31/1, os re-
presentantes dos empregados no 
Grupo de Trabalho (GT) Promoção 
por Mérito formalizaram à Caixa 
que não aceitam a imposição da 
Gestão de Desempenho de Pessoas 
(GDP) como critério absoluto para 
avaliação e distribuição dos deltas 
aos trabalhadores, como quer a 
direção do banco.

O coordenador da representa-
ção dos empregados no GT, João 
Paulo Pierozan, informou que levou 
a proposta da Caixa à Comissão 
Executiva de Empregados (CEE/
Caixa), que também recusou a 
proposta do banco. “Fizemos um 
histórico sobre as negociações e os 
parâmetros oferecidos pela Caixa 
e, de fato, houve a discordância 
da Comissão, reafi rmando nossa 
posição contra a GDP como único 
critério para avaliação”, informou.

A representação dos emprega-
dos reafi rmou a proposta de distri-
buição linear de 1 delta para todos 
os empregados elegíveis. Também 
solicitou que a falta não justifi cada 
dos empregados que participaram 
do dia de greve, em 27/4/2021, não 
seja impedimento para participa-
rem do processo da Promoção por 
Mérito. A Caixa informou que ainda 
não tem posição sobre o assunto.

Na reunião anterior, que acon-
teceu no dia 8 de dezembro, a 
Caixa chegou a ampliar o número 
de empregados elegíveis ao primeiro 
delta, mas manteve a GDP como 
critério único para avaliação. A co-
ordenadora da CEE/Caixa, Fabiana 
Uehara Proscholdt, informou que 
vai entrar em contato com a Caixa 
para tentar avançar no impasse. 
“Se a negociação não for possível 
no GT, a discussão sobre a Promo-
ção por Mérito será levada para a 
mesa permanente de negociação”, 
informou.

A Comissão Executiva dos 
Empregados (CEE) da Caixa 
Econômica Federal e o banco 

se reuniram dia 2/2 para discutir 
sobre a melhoria dos protocolos de 
segurança sanitária e de prevenção 
à Covid-19 e as difi culdades de im-
plantação dos mesmos, seja devido 
à falta de respeito, ou desconheci-
mento dos protocolos pelos gesto-
res, seja pelo não afastamento de 
trabalhadores contaminados, ou a falta da 
adequada sanitização, muitas vezes para 
cumprir metas estabelecidas pelo banco.

O banco acatou a reivindicação dos 
empregados com relação ao fornecimento 
de máscaras adequadas para resguardar 
os empregados do contágio e transmissão 
das novas cepas do vírus da Covid-19. A 
resposta sobre a forma de operacionaliza-
ção deve ser dada na próxima semana. A 
representação dos empregados avalia que 
este é um importante avanço, uma vez que 
a Portaria publicada pelo governo diz que 
as máscaras poderiam ser de pano, que, 
segundo os especialistas, não são efi cazes 
para a prevenção contra a variante Ômicron, 
por exemplo.

O banco disse ainda que não existe 
nenhuma previsão para que haja qualquer 
tipo de contingenciamento do acesso de 
clientes às agências. Inclusive, reforçou 
que os contratos que permitiram a dispo-
nibilização de seguranças e recepcionistas 
para contribuir com a organização das fi las 
e instrução aos clientes foram encerrados 
e não existe nenhuma previsão para que 
novas contratações com esta fi nalidade 
sejam realizadas.

Além disso, o banco confi rmou, porém, 
que serão nomeados, pelo menos, mais 
1.000 novos empregados entre os apro-
vados do concurso de 2014. 

PROTOCOLOS – Em resposta às críticas 
dos trabalhadores, os representantes da 
Caixa disseram que todos os gestores e 
empregados são orientados a seguirem à 
risca todos os protocolos de segurança sa-
nitária e que são disponibilizadas máscaras, 

álcool em gel e líquido 70%, além de cloro 
para a higienização. Ressaltaram, ainda, 
que todos os dias se faz a higienização de 
todas as unidades, e que, caso haja casos 
confi rmados, é feita a devida sanitização do 
ambiente. Os trabalhadores contestaram e 
disseram que em muitos casos não existe 
nem álcool em gel para as mãos, quanto 
mais os produtos adequados para a higie-
nização e sanitização da agência. O banco 
se comprometeu a reforçar as orientações 
para os gestores de que os protocolos 
devem ser totalmente cumpridos e pediu 
a contribuição do movimento sindical para 
que esta informação seja transmitida para 
todo o país. Pediu também para que a fi s-
calização continue ocorrendo.

FÓRUM PARITÁRIO – O banco aceitou 
criar um fórum paritário, com represen-
tantes da Caixa e do movimento de repre-
sentação dos empregados, para debater 
sobre os problemas que afetam o dia a dia 
de trabalho nas unidades da Caixa e permita 
a resolução de problemas de uma forma 
mais rápida. Neste primeiro momento, os 
debates vão girar em torno dos protocolos 
de prevenção contra a Covid-19. 

PLR – Os trabalhadores questionaram o 
banco sobre a possibilidade de antecipação 
do pagamento da PLR, conforme solicita-
do pela Contraf-CUT em ofício ao banco. 
O banco se limitou a dizer que recebeu a 
solicitação, mas que não existe resposta 
para a demanda. Se o pedido da Contraf-
CUT não for atendido, a data de pagamento 
permanece como prevista na Convenção 
Coletiva de Trabalho (31/3/2022).
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Empregados fazem dia de luta 
na Caixa por mais saúde

No dia 3/2, os empregados da Caixa em todo o país 
realizaram um Dia Nacional de Luta para cobrar o res-
peito aos protocolos de segurança sanitária e prevenção 
contra a Covid.

Os sindicatos receberam muitas denúncias sobre 
o não cumprimento dos protocolos existentes, muitas 
vezes por desconhecimento do gestor, mas também 
decorrentes da preocupação com o não fechamento das 
agências para a sanitização, quando é confi rmado caso de 
Covid-19 na unidade, tudo para que não seja prejudicado 
o cumprimento das metas estabelecidas pelo banco. 

Para a representação dos empregados, o banco 
deve ser responsabilizado pelas ações de gestores por 
manter um programa de Gestão de Desempenho de 
Pessoas (GDP) que cobra o cumprimento de metas em 
plena pandemia. 

Outro ponto reforçado pelos empregados durante o 
dia de luta foi a difi culdade encontrada pelos empregados 
de atendimento nos serviços de saúde devido à sobre-
carga no sistema se saúde pública e também do Plano 
de Assistência à Saúde dos empregados, o Saúde Caixa, 
principalmente com relação aos serviços de telemedicina. 
É uma questão que coloca em risco os empregados e 
clientes, principalmente neste momento de pandemia, 
quando muitos precisam de atendimento de urgência ou 
evitam o comparecimento a hospitais, clínicas e labora-
tórios, para não fi carem sujeitos ao contágio. 
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TCU investiga ingerência 
política no Banco do Brasil

O Tribunal de Contas da 
União (TCU) investiga 
se o Banco do Brasil 

está cometendo ingerência 
política na concessão de 
empréstimos para estados 
e municípios. A apuração 
foi instaurada a pedido do 
subprocurador-geral do Mi-
nistério Público, Lucas Rocha 
Furtado.

As suspeitas começaram 
com a decisão do BB de sus-
pender operações de crédito 
para Alagoas e Bahia. Ala-
goas recorreu ao Supremo 
Tribunal Federal (STF) para 
a concessão do empréstimo 
de R$ 770 milhões que o 
BB abandonou sem maiores 
justifi cativas. O estado é 
governado por Renan Filho 
(MDB) que, além de ter como pai o se-
nador Renan Calheiros (MDB-AL), que 
foi relator da CPI da Covid-19, disputa 
protagonismo político no estado com 
o atual presidente da Câmara e aliado 
de Bolsonaro no Congresso, Arthur 
Lira (PP-AL).

Já a Bahia, liderada pelo petista Rui 
Costa, teve a operação de crédito de 
R$ 228 milhões também paralisada. 
O estado não chegou a entrar com 
recurso no STF, mas iniciou, nos bas-
tidores, um movimento de cobrança 
por “tratamento isonômico” entre os 
entes federativos.

Os jornais Folha de S.Paulo e O 
Globo também divulgaram reportagens 
apontando que, além de prejudicar 
estados liderados pela oposição, o 
BB estaria favorecendo os que são 
comandados por políticos que compõe 
a base parlamentar do governo federal 
no Congresso. Em 2021, por exemplo, 
dos R$ 5,35 bilhões emprestados 
pelo banco aos entes federativos, dois 
terços foram pagos para governos ou 
partidos que apoiam a gestão bolso-

narista.
Não é a primeira vez que os funcio-

nários e o movimento sindical apontam 
a ocorrência de ingerência do governo 
federal no Banco do Brasil. Em outras 
ocasiões, houve interferência na publi-
cidade do banco, tanto com relação 
ao pagamento feito a “sites amigos”, 
como quando Bolsonaro vetou uma 
campanha publicitária voltada para o 
público jovem. E fi cou famoso o caso de 
venda de carteira bilionária do banco 
para o BTG Pactual, que teve como 
fundador o atual ministro da Economia, 
Paulo Guedes.

INDICAÇÕES BOLSONARISTAS 
– Para o coordenador da Comissão de 
Empresa dos Funcionários do Banco 
do Brasil (CEBB), João Fukunaga, o 
direcionamento político de emprés-
timos, agora exposto pela imprensa, 
faz parte de um mecanismo maior 
de ingerência política dentro do BB: 
“A indicação dos quadros mais altos 
da administração do banco tem clara 
infl uência bolsonarista. Temos, desde 

a indicação de Fausto Ribeiro para 
assumir a presidência do BB, de viés 
negacionista, a ponto de obrigar o re-
torno ao trabalho presencial, mesmo 
diante do recrudescimento da pande-
mia, até a indicação de Carlos Motta à 
vice-presidência do Negócios de Varejo 
e de Antonio Hamilton Rossel Mourão 
à gerente executivo de Marketing e 
Comunicação do BB“, pontuou.

Durante a corrida presidencial de 
2018, Carlos Motta dos Santos fez 
vaquinha para a campanha de Bolso-
naro. Após a eleição, saiu do cargo 
de superintendente na Bahia para o 
cargo de vice-presidente de Distri-
buição e Varejo do banco. O que dizer 
então da rápida ascensão de Antonio 
Hamilton Rossel Mourão? O fi lho do 
vice-presidente da República, general 
Mourão, mudou de cargo duas vezes 
em seis meses, passando de assessor 
empresarial da área de agronegócio, 
para assessor especial da Presidên-
cia e, depois, a gerente executivo de 
Marketing e Comunicação do BB. Nesse 
percurso, seu salário também triplicou.
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Santander lucra quase R$ 16,5 
bi em 2021 e anuncia que pagará 

PLR no dia 25/2

Em resposta ao ofício enviado pela 
Contraf-CUT para a antecipa-
ção de pagamento da segunda 

parcela da Participação nos Lucros e 
Resultados (PLR), o banco Santander 
informou, dia 2/2, que irá efetuar o 
crédito no dia 25 de fevereiro, em folha 
de pagamento mensal, a qual ocorreria 
ordinariamente em 28 de fevereiro, 
mas foi antecipada. Na mesma data, 
também será efetuado o pagamento 
dos valores do programa próprio de 
participação nos resultados (PPRS). 
Este programa próprio está em fase 
de apuração fi nal. 

A divulgação de resultados do 
Santander, referente ao exercício 
de 2021, ocorreu dia 2/2. O banco 
obteve Lucro Líquido Gerencial de R$ 
16,347 bilhões em 2021, alta de 7% 
em relação a 2020, com rentabilidade 
(Retorno sobre o Patrimônio Líquido 
Médio Anualizado – ROAE) de 21,2%. O 
lucro mundial do banco foi de € 8,654 
bilhões, crescimento de 70,3%.  

MENOS AGÊNCIAS, MENOS 
EMPREGOS – O resultado no Bra-
sil representa 26,9% do lucro glo-
bal, segundo análise realizada pelo 
Dieese. Em contrapartida, o Santan-
der contribui com o desemprego no 

país. O banco encerrou 2021 com 
48.834 empregados. O saldo entre 
contratações e demissões foi posi-
tivo nos três primeiros trimestres, 
mas no quarto houve uma redução 
de 452 postos de trabalho. No ano, 
o saldo foi positivo, com a abertura 
de 4.235 postos de trabalho em 
doze meses. Apesar do aumento das 
contratações é fato que as mesmas 
ocorreram de terceiros e não de 
bancários. Com redução de direitos 
e condições de trabalho precárias. 
Se considerarmos o período de dez 
anos (2012 a 2021) houve uma re-

Itaú e Safra 
anunciam 

pagamento da 
PLR para o dia 

25/2

Em resposta ao ofício enviado 
pela Confederação Nacional dos 

Trabalhadores do Ramo Financeiro 
(Contraf-CUT) para a antecipação de 
pagamento da segunda parcela da 

Participação nos Lucros e Resultados 
(PLR), os bancos Itaú e Safra, a 

exemplo do Santander, informaram, 
dia 3/2, que irão efetuar o crédito no 

dia 25 de fevereiro.

dução de 5.198 postos de trabalho 
bancário no Santander.

Outro desfalque que o banco causa 
ao país é o fechamento de agências 
bancárias. Em 2021 foram fechadas 
166 agências bancárias e 27 postos 
de atendimento bancário (PABs). Mas, 
ao analisarmos os balanços de todo o 
período da pandemia, vemos que foram 
fechadas 341 agências e 128 PABs 
do Santander. A maior parte destas 
unidades fechadas era localizada em 
cidades distantes dos grandes centros 
de poder econômico do país, ou nas 
periferias das grandes cidades.

Nova parceria oferece descontos especiais em serviços odontológicos
Aproveite mais essa parceria fi rmada com o Sindicato dos Bancários do Ceará. Através do convênio com a 

cirurgiã-dentista Yana Farias, os associados da entidade e seus dependentes têm direito a 15% de desconto 
nos procedimentos realizados em sua clínica como consulta, profi laxia e raspagem supra-gengival (limpeza), 

restaurações, clareamento dentário, gengivoplastia, harmonização facial.

Para mais informações:
Dra. Yana Farias

85 98209 0505 (Whatsapp)
85 3283 3636
@drayanafarias
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Prova de vida
Os cerca de 36 milhões de aposentados, pen-
sionistas e outros titulares de benefícios pagos 
pelo INSS não terão que fazer mais a prova de 
vida presencialmente. A partir de agora, a prova 

de vida será feita pelo próprio governo, que 
consultará bases de dados públicas e privadas 
para saber se a pessoa está viva: renovação da 
carteira de identidade, renovação do passapor-
te, renovação do título de eleitor ou comprova-
ção de votação no Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE), renovação ou emissão de carteira da 

CNH, registros de vacinação e de atendimentos 
no Sistema Único de Saúde (SUS). O INSS tem 
até o dia 31/12/22 para implementar as mudan-

ças necessárias. 

Ladeira a baixo
A gestão de Bolsonaro (PL) é considerada 
“ruim” ou “péssima” por 53% dos brasilei-
ros. Os dados são da pesquisa PoderData 

realizada nos dias 31 de janeiro e 1º de 
fevereiro deste ano. O trabalho do presi-

dente tem alta taxa de reprovação até entre 
os evangélicos, segmento religioso em que 

Bolsonaro apresenta a melhor avaliação 
(41% dos evangélicos disseram considerar 
o trabalho de Bolsonaro “ruim” ou “péssi-
mo”). Já entre os católicos a reprovação 

é superior à média nacional: 58% avaliam 
como “ruim” ou “péssimo”. A margem de 

erro é de 2 pontos percentuais, para mais 
ou para menos.

   Tribuna
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Foi Golpe!
Seis anos depois Dilma Rousseff ter sido 
destituída de um mandato legitimamente 
conquistado nas urnas, um ministro do 
Supremo Tribunal Federal (STF), Luís 

Roberto Barroso, reconhece o golpe. O 
“motivo real” de impeachment de Dilma 

foi falta de apoio político, não pedaladas, 
afi rmou Barroso, em artigo para a edição 
de estreia da revista do Centro Brasileiro 
de Relações Internacionais (Cebri), como 
mostra a colunista Mônica Bergamo, da 
Folha de S.Paulo. E o assunto passou a 

ocupar os primeiros lugares entre os mais 
comentados no Twitter, a hashtag 

#FoiGolpe.

Previ Futuro reduz taxa de 
carregamento, o que aumenta 
saldo de conta do associado

A Previ reduziu de 4% para 
3,5% a taxa de carregamento do 
Previ Futuro a partir de 1º de janei-
ro deste ano aos associados. Isso 
foi possível em razão da redução 
das despesas administrativas da 
Previ, uma das mais baixas do sis-
tema de previdência complementar 
graças à boa gestão da entidade.

Como a taxa de carregamento 
incide tanto sobre a contribuição 
dos associados quanto à contri-
buição patronal, o associado será 
duplamente benefi ciado, porque essa 
diferença será acrescida ao seu saldo 
de conta, o que aumentará o valor da 
aposentadoria no futuro.

É o que explica a conselheira deli-
berativa eleita Luciana Bagno: “Hoje 
venho aqui pra dar uma boa notícia 
em especial para os associados do 
Previ Futuro. É que nós conseguimos 
mais uma redução na taxa de carre-
gamento, agora 3,5%. Essa mudança 
vale a partir de 2022 e é mais uma 
etapa no ganho de efi ciência que a 
Previ tem conquistado. Lembrando que 
essa taxa já foi de 6% e que a gente 
está constantemente trabalhando 

pra reduzi-la, é claro que de maneira 
sempre responsável e sustentável”.

Para os associados do Previ Futuro, 
acrescenta Luciana, o impacto positivo 
dessa redução é que “representa um 
ganho na nossa reserva e, por consequ-
ência, um melhor benefício no futuro”.

Importante lembrar que a taxa de 
carregamento é aquela que incide sobre 
cada contribuição, cujo valor custeia 
as despesas administrativas. “A taxa 
de administração, que é aquela que 
incide sobre o seu saldo total de con-
ta, já é bem baixinha e está hoje em 
torno de 0,14%”, lembra a conselheira 
deliberativa eleita.

Quatro chapas
concorrem às 

Eleições Cassi 2022
O período de inscrição das chapas 

para as eleições da Cassi, previstas 
para acontecer entre os dias 18 e 
28/3 deste ano, se encerrou dia 31/1. 
Quatro chapas se inscreveram para 
concorrer aos mandatos de junho 
de 2022 a maio de 2026. São elas: 
Unidos por uma Cassi Solidária; Entre 
que a Casa é Sua; Cassi Independente 
e Mais União na Cassi.

“Questões importantes estão em 
pauta nestas eleições, sendo a prin-
cipal delas os problemas na gestão da 
Telemedicina da Cassi, que apresen-
tou falhas no atendimento diante da 
pandemia”, observa o coordenador da 
CEBB, João Fukunaga.

Os cargos em disputa são Diretoria 
de Risco Populacional, Saúde e Rede de 
Atendimento; Conselho Deliberativo e 
Conselho Fiscal. “Outras questões que 
também estarão no centro dos deba-
tes são: a tentativa de desmontar os 
princípios de solidariedade e isonomia 
que pautam a Cassi, com a criação 
do plano de mercado Cassi Essen-
cial, lançado em junho de 2021, e as 
promessas, pendentes pela entidade 
desde 2019, de ampliação da lista de 
medicamentos abonáveis (Limaca) e 
redução dos valores de coparticipa-
ção”, completa.

A Previ realizará uma Live nesta quinta 10/2, às 19h, para discutir redu-
ção da taxa de carregamento e as estratégias da Previ para os planos. 

Acesse: https://bityli.com/YFXDO


