lutas e conquistas na

fu n c ef ep re v id ên c ia

Um patrimônio
dos empregados
A Funcef é o terceiro maior fundo de pensão do Brasil. Criado
em julho de 1977, a fundação administra hoje um fundo de
R$ 68 bilhões. Este montante é patrimônio dos 134 mil trabalhadores
participantes e foi construído com muito esforço nesses 43 anos.
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A Funcef é uma fundação sólida, mas vem sofrendo uma
série de ataques, colocando em risco a aposentadoria de seus
participantes. Para o atual governo, cada um dos benefícios
é um custo a ser eliminado.

Sem a participação dos empregados
Por não contar com a participação dos trabalhadores, a fundação
sofreu ingerência, inclusive do sistema financeiro. Na era FHC, em
maio de 1997, a Funcef foi usada para privatizar a Companhia
Vale do Rio Doce, uma das maiores mineradoras do mundo. Mas
os empregados Caixa jamais foram consultados.

Vitória: um estatuto democrático
Os empregados Caixa se deram conta, bem cedo, de que era
fundamental democratizar a Funcef. Depois de muita luta e pressão,
em 2006/2007, finalmente conquistamos um novo Estatuto.
Isso ampliou a democracia, a transparência e o controle social da
Funcef. O novo estatuto estabelece a paridade na diretoria e a
escolha dos representantes dos trabalhadores em eleições diretas.

Voto qualificado
Outro avanço importante do novo estatuto foi
instituir o voto qualificado. O quarto voto qualifica
a decisão de temas importantes, como alterar o
próprio estatuto ou regulamento dos planos de
pensão, retirar patrocínio ou fazer investimentos
acima de 2% dos recursos garantidos.

Novo plano
A democratização da Funcef também possibilitou a construção
do Novo Plano de aposentadorias e pensões, mais vantajoso
aos empregados Caixa. Outras conquistas foram o saldamento
do REG/Replan e a criação do Fundo de Acumulação de
Benefícios (FAB), que recompõe o valor do benefício saldado
no momento da aposentadoria, e do Fundo de Revisão
de Benefícios (FRB), que garante aumentos reais
aos aposentados.

TAC de grego

Em junho de 2017, a diretoria da Funcef assinou um Termo
de Ajustamento de Conduta (TAC), colocando sobre as costas
dos participantes após aposentados a responsabilidade de
equacionar o déficit do Não Saldado. Imediatamente, as
entidades iniciaram uma campanha, afirmando que a paridade
no equacionamento é inegociável. A Fenae também entrou
com ação coletiva na Justiça.

Manobra do CNPC
Agora, o governo quer excluir os participantes da gestão
do próprio fundo. O Conselho Nacional de Previdência
Complementar (CNPC) baixou uma resolução que acaba
com a eleição direta para a diretoria-executiva dos planos
de previdência.

Em defesa
do estatuto
Diante dos ataques, o
Movimento Nacional em Defesa
do Estatuto da Funcef começou
a ser construído, em 2018. O
movimento vem se fortalecendo
e, no final de janeiro de 2020,
realizou uma série de atos
denunciando as intenções
Ato em defesa estatuto Funcef,
em São Paulo (SP), em janeiro de 2020
autoritárias do atual governo.

CGPAR 25: NOVA MANOBRA
 o apagar das luzes de 2018, o governo baixou a CGPAR 25, com
N
recomendações contra as aposentadorias dos empregados de estatais
federais. A resolução abre caminho para a transferência de gerenciamento
dos planos da Funcef para outros fundos, inclusive abertos, como de
bancos privados.
 resolução propõe ainda que os reajustes dos aposentados no caso do Não
A
Saldado não acompanhem os dos empregados da patrocinadora. Contrariando
o Estatuto da Funcef, que prevê que haja, no mínimo, quatro votos para
alteração de regulamentos de planos, o Conselho Deliberativo da fundação
aprovou com voto de Minerva as alterações da CGPAR 25 para o Não Saldado.
 Contraf/CUT e a Fenae entraram na Justiça contra a mudança do
A
regulamento do Não Saldado. A LUTA CONTINUA!

Reforma da previdência
As mudanças na Previdência Social, aprovadas pelo Senado em outubro de
2019, também vão impactar diretamente nos planos de benefícios da Funcef.
Dentre os reflexos, que podem variar a cada plano, estão a postergação da
aposentadoria e impacto no valor de suplementação da Funcef.

