30 anos de conquistas

Associação Nacional dos Funcionários do Banco do Brasil

1986 - 2016

1

2

3

DIRETORIA EXECUTIVA
Presidente: Sergio Riede
Vice-Presidente Administrativo e Financeiro: Reinaldo Fujimoto
Vice-Presidente de Comunicação: Douglas Scortegagna
Vice-Presidente de Relações Funcionais: (vago)
Vice-Presidente de Relações Institucionais: Fernando Amaral
CONSELHO DELIBERATIVO
Presidente: João Botelho
Ana Lúcia Landin
Augusto Carvalho
Cecília Mendes Garcez Siqueira
Cláudio José Zucco
Denise Vianna
Emílio Santiago Ribas Rodrigues
Gilberto Matos Santiago
Graça Machado
Ilma Peres Causanilhas Rodrigues
Isa Musa
José Branisso
Luiz Antonio Careli
Luiz Oswaldo Sant’Iago Moreira de Souza
Maria Goretti Fassina Barone Falqueto
Mário Tatsuo Miyashiro
Mércia Pimentel
Nilton Brunelli
Paula Regina Goto
Tereza Godoy
William Bento
CONSELHO FISCAL
Presidente: Vera Lúcia de Melo
João Antonio Maia Filho
Maria do Céu Brito
Anaya Martins de Carvalho (suplente)
Antonio José de Carvalho (suplente)
Marco Antonio Leite dos Santos (suplente)
DIRETORES REGIONAIS
Regional AC-01: Julia Maria Matias de Oliveira
Regional AL-02: Ivan Pita de Araújo
Regional AP-03 : Samuel Bastos Macedo
Regional AM-04: Ângelo Raphael Celani Pereira
Regional BA-05: José Easton Matos Neto
Regional BA-06: Jonas Sacramento Couto
Regional BA-07: Paulo Vital Leão
Regional BA-08: Maruse Dantas Xavier
Regional CE-09: Maria José Faheina de Oliveira
Regional CE-10: Erivanda de Lima Medeiros
Regional DF-11: Hélio Gregório da Silva
Regional DF-12: Marcos Maia Barbosa
Regional DF-13: Francisco Mariquito Cruz

4

Regional DF-14: Carlos Nascimento Monteiro
Regional DF-15: Messias Lima Azevedo
Regional ES-16: Sebastião Ceschim
Regional GO-17: Saulo Sartre Ubaldino
Regional GO-18: José Carlos Teixeira de Queiroz
Regional MA-19: Camilo Gomes da Rocha Filho
Regional MT-20: Daniel Ambrosio Fialkoski
Regional MS-21: Valdineir Ciro de Souza
Regional MG-22: Luiz Carlos Fazza
Regional MG-23: Eustáquio Guglielmelli
Regional MG-24: Matheus Fraiha de Souza Coelho
Regional MG-25: Amir Além de Aquino
Regional MG-26: Aníbal Moreira Borges
Regional MG-27: Maria Rosário Fátima Durães
Regional PA-28: Fábio Gian Braga Pantoja
Regional PB-29: Maria Aurinete Alves de Oliveira
Regional PR-30: Aníbal Rumiatto
Regional PR-31: Luiz Carlos Kapp
Regional PR-32: Moacir Finardi
Regional PR-33: Carlos Ferreira Kravicz
Regional PE-34: Sérgio Dias César Loureiro
Regional PE-35: José Alexandre da Silva
Regional PI-36: Francisco Carvalho Matos
Regional RJ-37: Antônio Roberto Vieira
Regional RJ-38: Maurício Gomes de Souza
Regional RJ-39: Carlos Fernando S. Oliveira
Regional RJ-40: Mário Magalhães de Souza
Regional RJ-41: Sérgio Werneck Isabel da Cruz
Regional RJ-42: Eduardo Leite Guimarães
Regional RN-43: Hermínio Sobrinho
Regional RS-44: Celson José Matte
Regional RS-45: Valmir Canabarro
Regional RS-46: Edmundo Velho Brandão
Regional RS-47: Oraida Laroque Medeiros
Regional RS-48: Enio Nelio Pfeifer Friedrich
Regional RS-49: Saul Mário Mattei
Regional RO-50: Sidnei Celso da Silva
Regional RR-51: José Antônio Ribas
Regional SC-52: Carlos Francisco Pamplona
Regional SC-53: Moacir Fogolari
Regional SC-54: Alsione Gomes de Oliveira Filho
Regional SP-55: Rosângela Araújo Vieira Sanches
Regional SP-56: Dirce Miuki Miyagaki
Regional SP-57: Adelmo Vianna Gomes
Regional SP-58: Reginaldo Fonseca da Costa
Regional SP-59: Adilson Antonio Meneguela
Regional SP-60: José Antônio da Silva
Regional SP-61: José Roberto Leme
Regional SP-62: José Antonio Galvão Rosa
Regional SP-63: Jaime Bortoloti
Regional SP-64: Juvenal Ferreira Antunes
Regional SE-65: Almir Souza Vieira
Regional TO-66: Pedro Carvalho Martins

ANABB: SHC SUL CR QUADRA 507, Bloco A, Loja 15 – Asa Sul
CEP: 70351-510 – Brasília/DF
Atendimento ao associado: 0800 727 9669
Site: www.anabb.org.br
Coordenação: Fabiana Castro
Redação: Ana Cristina Padilha e Priscila Mendes
Colaboração: Tatiane Lopes, Josiane Borges, Elder Ferreira,
Godofredo Couto, Luiz Sérgio, Elizabeth Pereira e Lúcia Silveira
Revisão: Cida Taboza e Ana Cristina Padilha
Projeto Gráfico: Morvan Rodrigues
Editoração: Zipo Comunicação
Fotografia: Acervo ANABB
Banco de imagem: Shutterstock
Impressão e CTP: Gráfica Positiva

ANABB 30 anos: Uma história de ouro – 1ª ed.
Brasília, 2015
250 páginas

3

ÍNDICE
ANABB – 30 ANOS

											

A ANABB E O BANCO DO BRASIL
HISTÓRIA

										

7
8

													10

ANTECEDENTES, IDEÁRIO E OBJETIVOS 									12
1986 – MOMENTO DE CONSTRUÇÃO 										21
1987 – EM DEFESA DO BB

											

1988 – ENTRAVES POLÍTICOS E REFORMA DO ESTATUTO

							

33

							

37

									

43

									

49

1989 – EM DEFESA DOS ASSOCIADOS E DA PREVI
1990 – HORA DE REORGANIZAR A CASA
1991 – APOIO DENTRO E FORA DO BB

1992 – PRESSÕES POLÍTICAS E NOVO CENÁRIO NO BB
1993 – MOMENTO DE DEBATES NO BB

							

53

									

59

1994 – PARTICIPAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL ATUANTE
1995 – ANO DE VITÓRIAS NA JUSTIÇA

							

67

									

73

1996 – CRISE NO BB E MOBILIZAÇÃO NA ANABB

								

1997 – LUTA CONTRA PERDAS SALARIAIS E DEMISSÕES NO BB

4

27

						

79
87

1998 – VITÓRIAS NA REFORMA DA PREVIDÊNCIA E NA JUSTIÇA – DECEPÇÃO COM A ATUAÇAO DO BB

93

1999 – INJUSTIÇAS

99

											

2000 – ANO DO RECOMEÇO

										

2001 – EM DEFESA DAS ENTIDADES E DO AMPLO DEBATE

						

2002 – ATITUDES ESTRATÉGICAS EM DEFESA DO ASSOCIADO

						

2003 – NOVAS VITÓRIAS NA JUSTIÇA E RETOMADA DO DIÁLOGO COM A DIREÇÃO DO BANCO

103
111
119

		

127

					

133

2005 – ENCONTROS E DEBATES: OUVINDO O FUNCIONALISMO 						

139

2006 – ESPAÇO PARA OS PÓS-98 E GRANDE MUDANÇA NA PREVI 						

145

2004 – PRESSÕES E EMBATES EM FAVOR DO FUNCIONALISMO DO BB

2007 – FORTALECIMENTO DA CASSI 										153
2008 – LANÇAMENTOS DO ODONTOANABB E DO ANABBPREV

						

159

								

165

2010 – VITÓRIAS JUDICIAIS E APOIO AOS ASSOCIADOS DA PREVI 						

175

2011 – ANO DO JUBILEU DE PRATA

									

181

2012 – FOCO NA TRANSPARÊNCIA

										

189

2009 – MOMENTO DE REFORMA ESTATUTÁRIA

2013 – INTERESSE DOS ASSOCIADOS EM PRIMEIRO PLANO

						

199

2014 – SUSTENTABILIDADE NAS AÇÕES

									

209

2015 – RUMO AO JUBILEU DE PÉROLA

									

217

										

227

2016 – 30 ANOS DE HISTÓRIA
PRODUTOS E SERVIÇOS

											233

5

6

ANABB – 30 ANOS

O compromisso com a representação em primeiro lugar
A Associação Nacional dos Funcionários do Banco do
Brasil (ANABB) chegou aos 30 anos. Com eles, a responsabilidade da entidade também aumentou. O tempo
garantiu à instituição credibilidade e grandes dimensões. Representar o funcionalismo, formado por aposentados e funcionários da ativa de uma das maiores e mais
importantes instituições financeiras do país – o Banco do
Brasil –, transformou a Associação em uma gigante.

a tranquilidade do funcionalismo na aposentadoria.

Quando a ANABB foi fundada naquele 20 de fevereiro 1986,
por empenho e esforço de colegas que persistiram na criação
da entidade diante de tantas adversidades sociais, políticas e
econômicas, não se imaginava que em pouco tempo ela seria
reconhecida como líder na discussão de temas que envolvem
os trabalhadores. O percurso, ao longo de três décadas, não
foi fácil nem o será nos próximos anos. Mas a superação de
dificuldades torna as conquistas mais gratificantes.

As ações da instituição estão pautadas pela responsabilidade
social. Desde o movimento Ação da Cidadania contra a Fome,
a Miséria e pela Vida, idealizado pelo sociólogo Herbert de
Souza, o Betinho, em 1993, a ANABB apoia o combate à fome
e à miséria e criou o programa Brasil sem Fome, depois transformado em programa ANABB Cidadania. Em 2013, fundou o
Instituto VIVA CIDADANIA para fortalecer essas ações.

A trajetória de lutas e realizações mostra a forte presença da
entidade na representação dos associados em várias frentes,
seja na defesa de um Banco do Brasil cada vez mais sólido para o desenvolvimento do país, seja na atuação junto
ao Legislativo e ao Judiciário para assegurar e defender os
interesses de toda a família BB. Além disso, a ANABB atua
na articulação de propostas e políticas para uma Caixa de
Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil (Cassi) mais
presente na prevenção e no cuidado com a saúde dos associados e de seus familiares e para uma Caixa de Previdência
dos Funcionários do Banco do Brasil (Previ) que possa garantir

Como “é impossível ser feliz sozinho”, nas palavras do grande
mestre da música brasileira Tom Jobim, na reforma do Estatuto
em 2009, a entidade abriu as portas para que parentes de até
quarto grau dos associados pudessem integrar essa grande
família. Assim, eles também passaram a desfrutar de todos os
serviços e benefícios garantidos ao corpo social.

É assim que a ANABB trabalha. Sua atuação forte e transparente
e seu compromisso com a representação prezam por um bem
maior: a satisfação dos associados tanto na posição de funcionários do Banco do Brasil quanto na condição de cidadãos.
Na leitura deste livro, será possível conhecer a história da
ANABB nesses primeiros 30 anos. Desejamos que os associados continuem sendo os protagonistas nos próximos 30,
50, 100 anos... Afinal, se os casos de sucesso foram possíveis, é porque o corpo social acreditou na importância
desta entidade.
Diretoria da ANABB
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A ANABB E O BANCO DO BRA
Na edição do jornal Ação nº 227, de 2014, por ocasião do
Seminários ANABB – Repensando Estrategicamente o BB, o
editorial ressaltou a relação entre a Associação e o Banco:

clientes com necessidades que precisam ser atendidas, investidores e acionistas interessados, ao mesmo tempo, em
lucros, transparência e responsabilidade socioambiental.

Difundir o Banco do Brasil como patrimônio nacional, promover a integração harmoniosa entre os interesses da sociedade e as atividades do BB, estimular a geração de ideias
que possibilitem constante revisão da estratégia de atuação
do Banco. Todas essas premissas fazem parte do Estatuto da
ANABB e estão entre o rol de finalidades da Associação que
devem ser conduzidas junto ao funcionalismo, aos governos
e à própria instituição financeira.

Além disso, a eficiência empresarial recai sobre a habilidade
de lidar com a velocidade do tempo. Tudo parece mudar a
cada instante. Nesse turbilhão, por vezes, é difícil distinguir banalidades e relevâncias. E a sedução pelo novo nem
sempre implica investimento em projetos consistentes. De
fato, as organizações precisam, cada vez mais, selecionar
as informações que circulam em ritmo massificado, caótico
e carregado de ansiedade.

O Banco do Brasil é uma instituição bicentenária. A Associação Nacional dos Funcionários do Banco do Brasil tem três
décadas. Apesar do pouco tempo de história, se comparado
aos mais de 200 anos do Banco, a entidade faz a diferença
quando o assunto é representação. Em todos esses anos,
a Associação fez-se presente nas mais importantes lutas e
não se furtou a nenhuma batalha para defender os interesses
legítimos dos associados e da instituição Banco do Brasil.

No que diz respeito às profundas mudanças sofridas pelo
Banco do Brasil nos anos recentes, não cabe buscar o resgate, nostálgico, do passado. A era de um banco fechado em
si mesmo e despreocupado com a concorrência acabou. No
entanto, o banco público e social, no sentido radical desses
termos, ainda resta construir e aperfeiçoar.

O contexto das grandes corporações e do capital globalizado coloca o Banco diante de desafios: mercado competitivo,
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Nesse contexto de muitas mudanças, há o compromisso objetivo da ANABB de ajudar a desvendar os caminhos que se
oferecem à empresa – intervindo diretamente no processo
de escolha – e também a desbravar o melhor deles.

ASIL
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HISTÓRIA
Por mais de dois séculos, o Banco do Brasil vem pagando
pesado tributo pelo descaso com que os governantes tratam
os “negócios públicos”. Ora como caixa do Tesouro, ora
como avalista, ora como agente político, mas principalmente
vítima dos calotes. Mesmo assim, procurou sempre cumprir
os compromissos institucionais, promovendo o desenvolvimento de todas as regiões, o aprimoramento das relações
financeiras e a cultura bancária no país.
Durante o Golpe Militar de 1964, após tentativa de dividir o
Banco do Brasil em vários bancos, o governo acabou por transformar a Superintendência da Moeda e do Crédito (Sumoc) em
Banco Central do Brasil (Bacen), retirando-a da esfera do BB,
a pretexto de iniciar uma Reforma Bancária. A influência do
esquema financeiro privado tornou-se tão forte que as forças
políticas, daquela época, chegaram a nomear representantes
para cargos estratégicos na República, principalmente para
as Diretorias do Banco do Brasil e do Bacen. Esses agentes
tinham o propósito de conhecer a intimidade dos bancos oficiais e dos órgãos públicos reguladores do sistema financeiro,
além de seus pontos fracos e fortes e de suas peculiaridades
estratégicas e administrativas.
O Bacen passou a ser influenciado pelas entidades federativas
dos banqueiros. Tornaram-se agressivos os ataques de certa
parte da imprensa ao Banco do Brasil, a partir do fim da década de 1970 e do início dos anos 1980. Em seguida, parte da
burocracia oficial fixou, junto à imprensa, agressivo discurso,
imputando ao BB e à Conta Movimento a principal causa da
inflação. Os empréstimos orientados pelo Palácio do Planalto
e os lucros decorrentes da manipulação contábil foram transferidos para o bolso dos apaniguados e para os cofres públicos,
em forma de dividendos e impostos antecipados − em volume
maior do que o devido. Isso exauriu a resistência do Banco, até
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causar o monumental prejuízo dos anos de 1995 e 1996.
Enquanto isso, o acionista controlador procurou desmontar
o pacto de lealdade entre a instituição e os funcionários.
Aquilo que os empresários, lisonjeados, chamam de fidelidade à empresa (a dedicação dos funcionários) as autoridades
federais (sócias majoritárias do BB) passaram a denominar de
corporativismo, como forma de isolar e desqualificar as lutas
do corpo funcional em defesa do Banco do Brasil.
Em 1985, vários núcleos de insatisfação surgiram no seio do
funcionalismo, à medida que infundadas críticas ao Banco
se multiplicavam e o cenário se configurava como cada vez
mais adverso. Em 3 de novembro de 1985, o jornal O Globo
divulgava que, a partir do primeiro dia útil de 1986, por decreto do presidente José Sarney, entrariam em atividade a
Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e o Comitê da Dívida
Pública. “Também a partir de 2 de janeiro, o Banco do Brasil
deixará de funcionar como autoridade monetária, ou seja,
deixará de ser agente do Banco Central, que tem o poder de
emitir moeda para operações de fomento e concessão de
subsídios,” informava o diário.
Tendo como título “Banco do Brasil muda sem impedir o crescimento do sistema privado”, a matéria do jornal noticiava:
A partir de janeiro (1986), o governo promoverá um reordenamento na administração de suas contas, que retirará
do Banco do Brasil a capacidade de emitir dinheiro e utilizar a chamada Conta Movimento no Banco Central. Será
proibido, tanto ao BB como ao Banco Central, financiar o
Tesouro, segundo Cláudio Dantas de Araújo.
Em seguida, o Conselho Monetário Nacional (CMN) decretou
a Reforma Bancária, extinguindo a Conta Movimento.
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ANTECEDENTES, IDEÁRIO E O
Em meados da década de 1980, registra-se um período de
grande discussão no Banco, com o funcionalismo avaliando e
debatendo profundamente as diretrizes apontadas tanto pelo
Ministério da Fazenda quanto pela Diretoria do Banco do Brasil.
Entidades do funcionalismo, sindicatos e associações reagiram a tais diretrizes, incentivando os debates em todos os
quadrantes do país. O objetivo era questionar o conjunto do
Sistema Financeiro Nacional (SFN), que passava a sufocar o
Banco e os interesses do povo, em virtude da opção por ganhos
fáceis, decorrentes da ciranda financeira e da especulação.
Os temas eram discutidos à exaustão em todo o país, apontando para a ideia de criar uma instituição nacional que se
propusesse a rebater as críticas indevidas e a agir política e
juridicamente em favor do Banco e do funcionalismo, massacrados por matérias tendenciosas veiculadas nos meios
de comunicação.
Em agosto de 1985, em discussões isoladas de grupos de
funcionários, preocupados, todos, com o futuro da instituição, surgiu a ideia da criação de uma entidade com
personalidade jurídica própria independente da estrutura
administrativa do Banco do Brasil. O objetivo da entidade
seria defender a instituição dos ataques insidiosos patrocinados por grupos econômicos e políticos interessados no
esvaziamento da instituição financeira, bem como preservar
a integridade do funcionalismo, cuja imagem se maculava
simultaneamente à do Banco.
Existiam vários desses grupos, e três deles foram suficientemente identificados: um na Agência Centro de São Paulo;
um no Departamento de Seleção e Desenvolvimento do
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Pessoal (Desed), em Brasília; e um composto por diversos funcionários da Direção Geral. Os dois primeiros não prosperaram
por razões diversas e o terceiro conseguiu se instituir, graças à
natural ampliação do grupo e ao incentivo proporcionado pelo
então presidente do BB, Camillo Calazans de Magalhães, que
reconheceu o mérito de suas ideias e o valor do nascimento
de novas lideranças no seio do funcionalismo. Em dezembro
de 1985, um grupo de funcionários, incentivado por Delane
Carlos Boudrini, realizou em Brasília os estudos iniciais sobre a
concretização de uma entidade, exclusiva do funcionalismo do
Banco do Brasil, que catalisasse os anseios latentes em cada
um dos colegas de todo o país.
A mensagem dirigida ao quadro de servidores do Banco, datada de dezembro de 1985 e assinada pelos primeiros 41
funcionários idealizadores da entidade, procurava demonstrar o proposital esvaziamento a que vinha sendo submetido o Banco do Brasil, ao longo do período 1979-1985, ao
mesmo tempo em que os concitava a se unir em defesa da
instituição, especialmente diante das indefinições do reordenamento do Sistema Financeiro Nacional, então noticiado.
Essa mensagem também resumia outras preocupações que
o grupo signatário já havia considerado, tais como:
• Diminuição da motivação do funcionalismo pelo Banco
e esfacelamento do espírito de corpo, valor histórico do
quadro de servidores da empresa.
• Relativa impotência da direção do Banco para reagir às
novas propostas governamentais, que traziam no bojo
consequências danosas à instituição e pressão deliberada de esvaziamento, patrocinada por interesses externos.
• Falta de estrutura político-partidária que proporcionasse
a necessária base de sustentação das funções e do papel do Banco no contexto socioeconômico nacional.

OBJETIVOS
•

Queixas constantes sobre negociações incompletas
ou imperfeitas dos interesses dos funcionários pelas
entidades de classe, atreladas a estruturas políticas
superiores, impedindo-lhes de realizar um trabalho independente e isolado de propostas partidárias, entre outras.

Paralelamente às preocupações transmitidas ao funcionalismo
e à conclamação para a união em defesa do Banco, foi remetida, anexa à mensagem, uma ficha de adesão, em que o colega confirmaria a identidade com a proposta e sugeriria, caso
julgasse necessário, as atitudes, as providências e a estrutura
participativa por este imaginada.
O volume de adesões recebidas em retorno, aproximadamente
40 mil, patenteou que o desejo manifestado pelo grupo inicial
estava latente em grande parte do funcionalismo e transformou cada adesista em um idealizador. A constatação de que
tantos comungavam de iguais opiniões e ansiedades estimulou o prosseguimento dos trabalhos e das conversações para
a viabilização da ANABB.
FUNDAÇÃO
Os estudos iniciais sobre a concretização da ANABB duraram
cerca de 60 dias até a assembleia geral dos sócios-fundadores.
Em 20 de fevereiro de 1986, nascia a Associação Nacional dos
Funcionários do Banco do Brasil. Naquela data, os sóciosfundadores somavam 74. A falta de recursos humanos e
materiais atrasou consideravelmente as atividades iniciais,
pois a ANABB não podia contar com o apoio mais efetivo do
Banco, diante das fortes pressões de interesses contrários
exercidas sobre a Diretoria do BB. Os obstáculos foram contornados e concretizou-se necessária modificação estatutária, provocada pelo Decreto-Lei nº 2.284, de 10 de março

de 1986, que permitiu à ANABB
iniciar a organização estrutural
e planejar as primeiras ações.
A criação da entidade tornou-se possível
pela capacidade de resistência e luta dos colegas, motivados
por preocupações com as adversidades que se delineavam
no horizonte próximo, fomentando, desde o início, a união e
a participação efetiva de todos os fundadores. No primeiro
momento, o movimento sindical teve dificuldades em compreender e absorver a ANABB como nova associação para defesa dos funcionários e do Banco do Brasil. Mas, sem dúvida,
como fruto da conjuntura, a entidade recém-criada estava ligada ao objetivo de enfrentar os adversários do Banco e das
empresas estatais.
Aparentemente em campos opostos, as entidades do funcionalismo ficavam circunstancialmente impedidas de perceber que juntas defendiam o todo: empresa e funcionários.
Agindo isoladamente, não conseguiriam unanimidade na
defesa dos ideais, reduzindo o grau de representatividade e
participação de ambas.
Tempos depois, a experiência incumbiu-se de demonstrar que,
aglutinando-se as duas formas de luta e adicionando-se também a defesa da sociedade como forma de sensibilizar a Nação
brasileira, propiciava-se o envolvimento de todos – funcionários
e demais cidadãos brasileiros.
Mesmo diante das dificuldades, mas contando com discreto
apoio do Banco, as lideranças da ANABB conseguiram motivar habilidosamente o público-alvo, recebendo, em pouco
tempo, maciça adesão.
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Em mensagem especial, explicavam:
A ANABB foi concebida para que o funcionalismo do Banco
do Brasil possa unir-se em torno das propostas de defesa,
preservação de valores qualitativos seculares e fortalecimento do Banco, de tal forma que sua presença continue a ser
uma contingência no desenvolvimento do país. Na intenção
também, em retorno natural, advindo com os resultados alcançados, preservar os direitos adquiridos dos funcionários
da casa, em conflito – agora com o novo sistema econômico
implantado no país, nessa difícil fase de adaptação.
Instalada, a ANABB entrou imediatamente em contato com
a Diretoria do Banco para conhecer as providências que estavam sendo adotadas, ante as evidentes ameaças ambientais e políticas. Naquele período, constatou-se a existência
de consenso quanto à necessidade de que os sistemas de
gestão da área monetária e financeira do país deveriam ser
eficazes e transparentes, permitindo o controle por uma sociedade que retornava ao leito da democracia.
A Associação passou a demarcar cinco pontos principais e inegociáveis para a defesa do Banco, na pretendida Reforma Bancária:
• Reformulação deve definir claramente o Banco do Brasil
como agente do governo federal nas funções de executor do
Orçamento Geral da União (OGU) e da Política de Crédito Rural, agente financeiro de sustentação de médias, pequenas e
microempresas e agente promotor do comércio exterior.
• Nova situação deve criar condições para plena participação do Banco do Brasil nos mercados do sistema financeiro − banco múltiplo.
• Preservação e fortalecimento da posição do Banco do
Brasil no exterior são considerados essenciais.
• Conjunto de medidas e procedimentos a serem adotados
deve propiciar a manutenção do atual nível de rentabilidade do Banco do Brasil.
• Decisões devem ser formalizadas adequadamente ou
por meio de lei específica.
Esses pontos, analisados na visão retrospectiva em que podem

ser contabilizadas diversas conjunturas de ameaças sofridas
pelo BB − privatização, fusão, perda de funções, etc. −, revelam-se contemporâneos dos percalços e dos novos caminhos a
serem trilhados pelo Banco do Brasil no século XXI.
IDEÁRIO
Ao tempo em que se providenciava o
primeiro Estatuto da entidade, os dirigentes da ANABB estabeleciam compromissos definidos com o corpo social, preconizando: “Esta agremiação
será um retrato fiel da vontade do
funcionalismo do Banco do Brasil”.
A partir daí, os associados passaram
a contribuir também com sugestões
para aprimoramento do ideário institucional. A entidade, portanto, tornou-se
o canal adequado para a participação
dos funcionários nos assuntos atinentes
ao Banco do Brasil e, por extensão, aos grandes problemas
nacionais. Para preservar sua autonomia, a Associação procurou, ao longo do tempo, desvincular-se da administração
do Banco e somar esforços com todas as demais entidades
do funcionalismo, sobretudo sindicatos e associações, para
o cumprimento de metas institucionais.
Como instituição secular e agente financeiro do governo
federal, o Banco do Brasil é indutor do progresso e do bemestar social. Nesse sentido, todo o seu corpo funcional está
diretamente vinculado aos grandes objetos nacionais, especialmente no que diz respeito ao trabalho competente e
eficaz desenvolvido ao longo da história da instituição.
A ANABB foi concebida em estrita obediência aos propósitos de defesa, preservação qualitativa e fortalecimento do
Banco do Brasil. Naturalmente, entende-se que a efetivação
de tal ideário será proporcionada pela força política que a
agregação do quadro de pessoal do Banco possa mobilizar.
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Assim, a ANABB atua para que o funcionalismo da empresa
possa se congregar em torno desses propósitos, de tal forma
que a presença do Banco do Brasil no cenário socioeconômico nacional seja reconhecida como contingência do desenvolvimento.

•

•
MISSÃO
Decorrente da própria concepção, a missão da ANABB é a de
ser estrutura suficiente para pugnar, perenemente, pelo ideal
maior que inspirou sua materialização. As formulações iniciais do Estatuto provinham do seguinte ideário em relação
ao Banco:
• Defesa – o desenvolvimento de estratégias de alcance
que possam, rapidamente, mobilizar forças sociais,
políticas e econômicas, em favor de posições que impeçam o enfraquecimento do Banco ou a minimização
das funções como agente do governo.
• Preservação – a ação da ANABB para manter o melhor
posicionamento conquistado em determinado momento
da história do BB, não se esquivando, no entanto, do
reconhecimento da evolução cultural e tecnológica que
atravessa o país. Fica entendido, pois, que a preservação
pretendida é eminentemente qualitativa, em que os valores morais, éticos, históricos e de qualificação do pessoal sejam mantidos em patamar que assegure a continuidade do trabalho desenvolvido ao longo dos anos.
• Fortalecimento – o coroamento dos objetivos anteriores.
De pouco valeria desenvolver ações isoladas que visassem à defesa e à preservação dos valores do Banco,
caso não se pretendesse fortalecê-lo como instituição
financeira e como agente financeiro a serviço de toda a
sociedade.
OBJETIVOS
Definida a missão institucional, os objetivos imediatos foram
determinados da seguinte forma:
• Permitir que as ideias do funcionalismo atinjam a alta
administração do Banco e vice-versa, isto é, estabelecer
canal de comunicação entre o funcionalismo e a direção
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•
•

do Banco.
Estimular e criar condições para que renasça e seja
fortalecido o espírito de corpo do funcionalismo, como
força motora da viabilização de todos os demais objetivos da ANABB.
Despertar na sociedade a consciência do valor do Banco
do Brasil, desenvolvendo ações para desfazer a imagem
negativa repassada às comunidades pelos meios de comunicação.
Buscar apoio político às posições de defesa, preservação
e fortalecimento do Banco, sem caracterizar engajamento partidário.
Buscar apoio do setor econômico, por meio de entidades
de classe rurais, industriais e comerciais e sociais para
defesa, preservação e fortalecimento do Banco como entidade socialmente útil e necessária ao progresso do país.

Para definir os objetivos conjunturais, ou mais propriamente,
para detalhar pontos importantes e implementar medidas em
sequência cronológica, foi realizada análise do ambiente que
envolve a ANABB desde o surgimento, tanto interna quanto
externamente. Os destaques observados foram:
INTERNAMENTE
• Expectativa do funcionalismo diante das modificações
que deverão ocorrer no Banco, com vista da adequação à
condição de banco múltiplo. Esta expectativa, para grande
parte do funcionalismo, chega às raias da ansiedade.
• Desmotivação generalizada do pessoal. Indícios fortes
de baixo moral, talvez em razão da própria expectativa anterior e das consequências mais imediatas do
Decreto-Lei nº 2.284/1986, que exacerbaram os questionamentos antes já existentes, em face da dicotomia
salarial gerada para os iniciantes, com o advento do Decreto nº 89.253, de 28 de dezembro de 1983. Há forte
sentimento de impotência por parte do funcionalismo,
que permanece, em maioria, simplesmente à espera do
que virá.
• Falta de conhecimentos, mesmo que superficiais, sobre

•

•

•
•

o sistema financeiro e sobre a função do Banco do Brasil
nesse contexto. Nota-se também falta de conhecimentos específicos de orientação à clientela, bem como de
informações precisas acerca da estrutura e do funcionamento do Banco.
Descomprometimento do funcionalismo com os objetivos nacionais do BB como consequência não só da
falta de informações, mas também do individualismo
acentuado, que vem tomando conta do pensamento dos
estratos funcionais inferiores.
Concorrência desleal de outras instituições financeiras,
o que desmotiva o pessoal em relação ao entusiasmo
na busca de afirmação do Banco como elemento útil à
sociedade. Despreparo para enfrentar a concorrência,
talvez até mesmo por hábitos culturais do funcionalismo.
Isolamento comunitário do funcionalismo, constituindo-se,
em muitos casos, em imagem antipática, repelida pelas
comunidades locais.
Ausência de novas lideranças compromissadas com o
Banco no seio do funcionalismo, como consequência
do período histórico imediatamente anterior ao atual.
As lideranças existentes, estimuladas e/ou criadas pelo
movimento sindical, pregam discurso dicotômico, não
sintonizado com a retórica da ANABB.

EXTERNAMENTE
Constatou-se, em análise genérica:
• Grande valorização do elemento político, com forte mobilização em torno da Assembleia Nacional Constituinte.
• Conscientização política expressiva da população em
geral, que desperta o sentimento participativo.
• Participação significativa da imprensa como agente indutor de ideias e comportamentos novos, disseminando o
espírito participativo. Há forte poder de pressão política.
• Enfraquecimento momentâneo do movimento sindical,
que busca bandeiras mais imediatas e luta pelo apoio da
sociedade a seus movimentos.
• Perspectivas de retomada do crescimento econômico.

•
•
•

Perspectivas de modificações profundas no sistema financeiro – Reforma Bancária com perspectivas de repercussão social negativa.
Sentimento generalizado de apoio ao plano de estabilização da economia, com posicionamentos contrários
localizados.
Forte poder de pressão política da igreja e associações
de classe.

Com base, então, nos pontos detectados do ambiente em
questão, os objetivos – permanentes – da ANABB foram
desmembrados em vários objetivos conjunturais, com a finalidade de permitir maior esquematização da cronologia de
possíveis eventos, bem como de estabelecer diversas estratégias, visando sempre alcançar objetivos particulares, de
acordo com cada circunstância:
• Congregar o corpo de funcionários em torno da missão
da ANABB.
• Estimular consciência de responsabilidade do funcionalismo para com o Banco.
• Fazer que o funcionalismo participe das grandes decisões do BB.
• Estimular no funcionalismo a preservação e o fortalecimento das noções e dos sentimentos de cidadania e civismo.
• Integrar o funcionalismo na sociedade, como elemento
útil e agente do progresso.
• Desenvolver no funcionalismo e na comunidade o sentimento de “propriedade” em relação ao Banco, como
bem social e patrimônio nacional.
• Estimular consciência de responsabilidade da comunidade para com o Banco.
• Colaborar com a direção do Banco do Brasil na implementação de políticas motivacionais do funcionalismo,
especialmente aquelas sugeridas por este.
• Estabelecer para a comunidade o papel do Banco como
agente indutor e promotor do crescimento econômico e
do desenvolvimento social.
• Formar estrutura sociopolítica para defesa do BB.
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Acompanhe, na linha do tempo, a história da ANABB
desde seu nascimento em 1986. Ao longo de sua
existência, a ANABB mantém a pauta de lutas
inseparável dos desafios vividos pelo Banco do Brasil.

Sede da ANABB em Brasília.

19

20

1986

MOMENTO DE CONSTRUÇÃO
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SÓCIOS-FUNDADORES
Adalberto Costa Barros,
Alexandre Sanchez,
Ana Maria Gonçalves Costa,
Anselmo Loschi,
Antônio Avelar,
Antônio Cândido Ferreira Lamy,
Antônio Gothardo de A. Fonseca,
Antônio Nelson Campos Tosta,
Arno Osterkamp,
Arnold Souza Aguiar,
Carlos Augusto Melo,
Carlos Mariano V. O. e Souza,
Celso Albano Costa,
Cid Roberto Alves,
Cíntia Monteiro de Castro Gomes,
Cláudio Ernesto dos Santos,
Cleber José Coimbra,
Clóvis Augusto Ribeiro,
Delane Carlos Boudrini,
Diogo Alberto Rocha,
Edi Lourenço da Silva,
Edison Valdir Heinze,
Edson Fabiano Cruz Costa,
Edson Soares Ferreira,
Elias Kury Filho,
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Elizabete Maria Moreira,
Emmanoel Pinto da Silva,
Ernesto Huascar Blum Capozzi,
Flávio de Araújo Paredes,
Flávio Galúcio de Andrade,
Francisco Carlos de Jesus Lima,
Francisco de Assis V. Benevides,
Francisco Madeira Mauriz,
Gilberto da Costa Araújo,
Gilson Ribeiro de Azevedo,
Gonçalo José Almeida dos Santos,
Helvécio Esteves Opa Filho,
Humberto de Almeida Martins,
Humberto José de Oliveira,
Humberto Moreira Riella da Fonseca,
Isnard Kisner Kosby,
Jair Ferreira da Costa,
João Botelho,
João Pinto Rabelo,
José do Rego Monteiro,
José Flávio Ventrice Berçott,
José Luciano Luiz,
José Ribamar Gomes Rodrigues,
José Ricardo Filho,
José Wilson Gurgel,

Júlio César Campos da Silva,
Leila Cristina Pereira Felizola,
Luiz Fernando de Azevêdo Bomfim,
Manoel Augusto Ferreira de Almeida,
Manoel Berclis de Oliveira,
Manoel Pinto de Souza Júnior,
Maria Neuma Oliveira de Azevedo,
Maria Ofélia Rabelo de Mesquita,
Newton José da Fonseca,
Obi Damasceno Ferreira,
Paulo Nivaldo Broglio Scotti,
Reinaldo Lima Martins,
Renato Martins Lage,
Rodney Wagner Miyakawa,
Romildo Teixeira de Azevedo,
Ronaldo Barbosa da Silva,
Rosane D’Alessandro,
Rui Barbosa de Oliveira,
Sérgio Freire de Barros,
Silma Bailão Opa,
Silvia Madeira Palácio,
Ternise Castelar Tôrres,
Virgílio Gimenes de Oliveira Júnior,
Welter Rehder Toniza.

GOVERNANÇA

de fevereiro de 1986 a junho de 1987
DIRETORIA EXECUTIVA
Presidente
José Flávio Ventrice Berçott
Vice-Presidente
João Botelho
Diretor Administrativo
Delane Carlos Boudrini
Diretor Financeiro
Anselmo Loschi
Diretor de Relações Sócio-Funcionais
Romildo Teixeira de Azevedo
CONSELHO DELIBERATIVO
Presidente: Carlos Augusto Melo
Secretário: Helvécio Esteves Opa Filho
(E demais sócios-fundadores anteriormente descritos)
CONSELHO FISCAL
Presidente: Alexandre Sanchez
Celso Albano Costa
Cleber José Coimbra
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1986 – MOMENTO DE CONST
O governo José Sarney lançou um plano de estabilização da
economia: o Plano Cruzado. A medida foi uma tentativa de
acabar com a inflação crônica, que no ano anterior havia atingido o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)
de 242,23% ao ano. Nos primeiros meses do Plano Cruzado,
os índices inflacionários foram reduzidos, fechando o acumulado no ano de 1986 em 79,66%. Entre as providências adotadas pelo governo estão congelamento de preços, alteração
do padrão monetário (de Cruzeiro para Cruzado – Cz$ 1,00 =
Cr$ 1.000,00, a partir de 28 de fevereiro de 1986) e fixação
de reajuste anual de salários, vencimentos, soldos, pensões e
remuneração em geral.
No âmbito do Banco do Brasil, o governo decidiu extinguir a
chamada Conta Movimento, mantida pelo Banco Central do
Brasil. Esse mecanismo assegurava ao BB suprimento automático de recursos para as operações permitidas aos demais intermediários financeiros. Em contrapartida, o Banco
foi autorizado a atuar em todos os segmentos de mercado
franqueados às demais instituições financeiras. Em 15 de
maio de 1986, o Banco do Brasil constitui a BB Distribuidora
de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Iniciava-se, assim, sua
transformação em conglomerado financeiro.
Neste cenário de Reforma Bancária, a ANABB surge como incentivadora de análises ambientais internas e externas para
que se verificassem as causas das limitações atribuídas ao
Banco e ao funcionalismo.
Com base nesse contexto, os objetivos permanentes da Associação foram redefinidos em vários objetivos conjunturais,
com a finalidade de permitir maior esquematização da crono-
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logia de possíveis eventos, bem como de estabelecer diversas
estratégias, visando sempre alcançar objetivos definidos de
acordo com as circunstâncias:
• Congregar o corpo funcional em torno da missão da
ANABB.
• Estimular a participação e o profissionalismo do pessoal
do Banco.
• Estimular no funcionalismo a preservação e o fortalecimento
das noções e dos sentimentos de cidadania e civismo.
• Integrar o funcionalismo na sociedade, como elemento
útil e agente do progresso.
• Desenvolver no funcionalismo e na comunidade o sentimento de “propriedade” em relação ao Banco, como
bem social e patrimônio nacional.
• Estimular consciência de responsabilidade da comunidade com o Banco.
• Colaborar com a direção do Banco do Brasil na implementação de políticas motivacionais do funcionalismo.
• Esclarecer a comunidade quanto ao papel do Banco como
agente indutor e promotor do crescimento econômico e
do desenvolvimento social.
• Formar estrutura sociopolítica para defesa do Banco.
• Criar mecanismos de comunicação para difusão do
ideário e das ações administrativas, políticas e jurídicas, além dos registros históricos da instituição, após
instalada a primeira Diretoria da ANABB e definidos os
objetivos e as missões institucionais.
Logo a seguir, cuidou-se de descentralizar a estrutura da
instituição, regionalizando-a ao máximo, ao fazer que cada
dependência do Banco tivesse um representante, chamado,
na época, de correspondente.

Reunião histórica que retirou do BB a conta-movimento

ANABB EM 1986

TRUÇÃO

25

26

1987
EM DEFESA DO BB
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GOVERNANÇA
de julho de 1987 a maio de 1989
DIRETORIA EXECUTIVA
Presidente: José Flávio Ventrice Berçott
Vice-Presidente: João Botelho
(julho/1987 a dezembro/1988)
Vice-Presidente: Diogo Alberto Rocha
(dezembro/1988 a maio/1989)
Diretor Administrativo:
Delane Carlos Boudrini
Diretor Financeiro:
Romildo Teixeira de Azevedo
(julho/1987 a dezembro/1988)
Diretor Financeiro:
Antônio Cândido Ferreira Lamy
(dezembro /1988 a maio/1989)
Diretor de Relações Sócio-Funcionais:
Antônio Francisco Marques
(julho/1987 a dezembro/1988)
Diretor de Relações Sócio-Funcionais:
Macilene Rodrigues de Oliveira
(dezembro/1988 a maio/1989)

Adalberto Costa Barros
Ana Maria Gonçalves Costa
Anselmo Loschi
Antônio Cândido Ferreira Lamy
(julho/1987 a dezembro/1988)
Antônio Francisco Marques
(dezembro/1988 a maio/1989)
Antônio Gothardo de Avellar Fonseca
Arnold Souza Aguiar
Celso Albano Costa
Cid Roberto Alves
Cleber José Coimbra
Clóvis Augusto Ribeiro
Diogo Alberto Rocha
(julho/1987 a dezembro/1988)
Edson Fabiano Cruz Costa
Emmanoel Pinto da Silva
Flávio de Araújo Paredes
Flávio Galúcio de Andrade
Gonçalo José Almeida dos Santos
Helvécio Esteves Opa Filho
CONSELHO DELIBERATIVO
Humberto José de Oliveira
Presidente: Carlos Augusto Melo
Isnard Kisner Kosby
Secretário: Sidinei Renato Vasconcelos Correia João Botelho
(dezembro/1988 a maio/1989)
João Pinto Rabelo
José Luciano Luiz
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José Wilson Gurgel
Manoel Berclis de Oliveira
Paulo Nivaldo Broglio Scotti
Reinaldo Lima Martins
Romildo Teixeira de Azevedo
(dezembro/1988 a maio/1989)
Silma Bailão Opa
Welter Rehder Toniza
CONSELHO FISCAL
Presidente: Alexandre Sanchez
Carlos Rosalvo de Oliveira Serrano
Jayro de Maio Bernardes
CONSELHEIROS NOS ESTADOS
BA: Sidinei Renato Vasconcelos Correia
DF: Mário Nogueira
GO: Macilene Rodrigues de Oliveira
MS: José Imolene
MG: José Américo Mancini de Paiva
PA: Isaías Borges
RJ: Daniel Boechat Teixeira
RN: Valdemar Avelino Trindade
RS: Ozório Simões Bacedo
SC: Tasso de Moraes Rêgo Filho
SP: Nelson Jimenes
SE: Paulo Nogueira Fontes

1987 – EM DEFESA DO BB
Diante das medidas frustradas, o governo federal instituiu
o Plano Bresser, como mais uma tentativa para conter a inflação acelerada. A iniciativa prejudicou os poupadores, ao
promover mudança no indexador da correção da caderneta
de poupança.
Para o Banco do Brasil, 1987 foi um ano importante. Quatro
subsidiárias passaram a integrar o conjunto de empresas
vinculadas ao Banco: BB Financeira S.A.; BB Leasing S.A.;
BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S.A. e
BB Administradora de Cartões de Crédito S.A. Das opções
de investimento então ofertadas, o destaque ficou por conta
da Caderneta de Poupança Rural (Poupança-Ouro). Lançada
em fevereiro, alcançou o equivalente a 7,5% do sistema de
poupança.
Estimulado pela direção do BB, em 12 de fevereiro de 1987,
o então presidente da República, José Sarney, inaugura a
Caderneta de Poupança Rural do Banco do Brasil, com o objetivo de fomentar a agricultura nacional. Além de significar
nova fonte de recursos para financiamento, tornou-se possibilidade concreta de o Banco voltar a crescer, ampliando
sua atuação no mercado financeiro.
Além de promover a atuação do BB no campo econômico, a
ANABB também se posicionou em favor da instituição finan-

ceira no campo político, debatendo as propostas que seriam
levadas à Constituinte. A Associação atuou com notoriedade
e encaminhou, além das propostas em favor do Banco do
Brasil, as seguintes teses:
• Defesa do Banco do Brasil como agente promotor do desenvolvimento.
• Participação dos trabalhadores nos lucros das empresas.
• Convivência harmônica entre iniciativa privada e Estado
na economia.
• Proventos de aposentadoria iguais à remuneração do
último mês em atividade.
• Tributação justa sobre o trabalho.
• A primeira gestão da ANABB cuidou de ampliar o quadro
associativo. Cerca de 30 mil pessoas subscreveram as
fichas de filiação e, gradativamente, foram sendo incorporados novos sócios.
A direção também tomou a iniciativa de divulgar as ideias
básicas das metas institucionais. Em visita a várias partes
do país, passou a acolher sugestões do funcionalismo.
Elaborou o primeiro Estatuto e adotou as providências para
a legalização da entidade, cuidando também de concretizar
a estrutura material.
Tal Estatuto propiciou novo processo eleitoral, que se estendeu de 25 de maio de 1987 a 4 de julho de 1987, para
constituir a nova Diretoria. Dessa vez, o objetivo era escolher
correspondentes − um em cada dependência do Banco, um
membro do Conselho Deliberativo por unidade da Federação
e três membros para o Conselho Fiscal.
A fim de explicar o valor e os propósitos do Banco e da Associação, a direção da ANABB aceitou o desafio de rechaçar os
ataques da imprensa, fornecendo material para as redações

ANABB EM 1987

Um ano após o Plano Cruzado, o governo decretou moratória
e suspendeu o pagamento da dívida externa. Foram adotadas medidas para conter o aumento dos preços, a partir
da injeção de moeda. Os salários e os preços ficaram estagnados. Mas o plano fracassou. Com o congelamento, o
consumo aumentou e gerou uma crise de abastecimento. O
IPCA acumulado no ano foi de 363,41%.
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Entrega de
emendas elaboradas
pela ANABB ao
senador Afonso
Arinos, presidente
da Comissão de
Sistematização da
Assembleia Nacional
Constituinte

I Encontro Nacional
de Associações de
Funcionários do
Banco do Brasil

Presidente da
República José
Sarney discursa
ao lado do
presidente do BB,
Camillo Calazans,
em lançamento da
Poupança Ouro no
Palácio do Planalto
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e promovendo encontro com editores dos jornais.

senvolvidas em contato estreito com os parlamentares.

Estimulados pela ANABB, vigorosos protestos dos funcionários
emergiram em todo o país, inibindo as possibilidades de difusão
de inverdades contra o Banco. A atuação com a imprensa nas
redações, sobretudo diretamente com os pequenos meios de
comunicação, revelou-se uma boa estratégia.

A ANABB coroou o ano de 1987 com o anúncio de que estava
buscando para os associados, na Justiça, a reparação de erro
cometido pelo Banco Nacional de Habitação (BNH), que capitalizava os saldos dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) com juros de 3% ao ano, em vez de 6%.

Além disso, a Associação resolveu processar jornalistas que
publicavam notícias caluniosas. Exemplo que ilustra o fato
é o do editor da revista Ponto de Vista, Reis de Souza, que,
ligado a grupos de direita, tentava desqualificar as ações da
ANABB e de funcionários do BB junto à Constituinte.
Enquanto isso, uma emenda elaborada pela Associação assegurava a todos os trabalhadores brasileiros a possibilidade de participação nos lucros e na gestão das empresas.
Intensificam-se também os trabalhos políticos, prestigiando
os parlamentares aliados do Banco.

Também foi promovida aproximação com as entidades de
classe dos produtores rurais e de médios, pequenos e microempresários, que eram antigos parceiros do Banco e que,
por circunstâncias políticas, estavam isolados ou não contemplados nas linhas de crédito.
Para divulgar todas as ações, a ANABB lançou, em março de
1987, o primeiro exemplar do jornal da ANABB, hoje com o
nome de Ação. Naquela época, a publicação circulou ainda
sem título – o nome estava sendo submetido a concurso entre
os associados –, e gerou impacto, ao comemorar o primeiro
aniversário da instituição com algumas ações políticas, de-

ANABB EM 1987

Com essa atuação, a instituição conquistou colaboradores
valiosos entre os parlamentares. A adesão de deputados,
senadores e governadores ampliou-se e formou a bancada
do BB, notória na época, permitindo que a ANABB divulgasse
as metas do Banco e do funcionalismo em relação ao processo constitucional.
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1988

ENTRAVES POLÍTICOS E REFORMA DO ESTATUTO
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1988 – ENTRAVES POLÍTICOS
O período caracterizou-se por intensa atividade política, que
culminou com a promulgação da oitava Constituição brasileira. No campo econômico, houve acentuadas dificuldades,
entre as quais o agravamento da inflação, que alcançou a indesejável marca de 980,21% acumulados ao ano.
Agravando o cenário político, em 10 de março de 1988, o
então presidente do Banco do Brasil, Camillo Calazans de
Magalhães, foi demitido sob alegação de “ser indisciplinado”
e de não estar afinado com a equipe econômica do governo,
chefiada por Maílson da Nóbrega, porque defendia o Banco
das manobras do ministro.
A ANABB, mais uma vez, posicionou-se contra a arbitrariedade do governo e condenou a demissão de Camillo Calazans.
A Associação publicou em vários jornais nota de repúdio, esclarecendo, entre outras informações, que:
O Banco, esse patrimônio da sociedade brasileira, recolheu
aos cofres da União, em 1987, quase Cz$ 40 bilhões só de
Imposto de Renda (US$ 1,02 bilhão). O respeito e a confiança que sempre mereceu da comunidade se quantificam nos
Cz$ 425 bilhões (US$ 10,8 bilhões) que captou junto aos
clientes em 1987, o que lhe deu condições de colocar à disposição da atividade produtiva do país, no mesmo período,
recursos da ordem de Cz$ 825 bilhões (US$ 20,9 bilhões).
Naquele mesmo ano, o Banco do Brasil avançou no mercado com o lançamento de novos produtos e serviços, com
destaque para o Ourocard, primeiro cartão de múltiplo uso do
mercado, as operações de leasing financeiro, e a criação do
BB Banco de Investimento S.A.
Na ANABB, a agenda de ações seguiu intensa. Em março, foi
promovido o I Encontro de Correspondentes da ANABB no Es-

34

E REFORMA DO ESTATUTO
tado de Goiás, evento que sinalizava avanços na capacidade
de organização e na democratização da entidade.
A primeira vitória na Justiça veio em abril de 1988, concedida pela juíza Selene Maria de Almeida às causas interpostas, que visavam à correção das taxas de juros sobre o saldo
do FGTS de 3% para 6%. À época, foram beneficiados 900
trabalhadores com essa ação.
Em reunião realizada em 22 de abril de 1988, o Conselho Deliberativo decidiu formar uma comissão com o objetivo de
analisar e propor sugestões para futura reforma do Estatuto
da Associação. Após mais de dois anos da criação da entidade, surgiram naturais necessidades de adequação e aprimoramento das normas estatutárias.
Nas eleições nacionais de novembro daquele ano, 611 candidatos pertenciam aos quadros do Banco do Brasil. Entre eles,
o Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) congregava o maior número: 135 candidatos. Em seguida, o Partido dos Trabalhadores (PT), com 118 candidatos, dos quais 22

concorriam ao cargo de prefeito. A partir daí, os demais partidos passaram a compor o mosaico político do pessoal do BB.
A ANABB publicou edição especial do jornal Ação com todos
os candidatos. Desse contingente, 81 conseguiram eleger-se
e os demais obtiveram expressiva votação.
Em 10 de dezembro, o Conselho Deliberativo da Associação
aprovou a reforma do Estatuto. As mais expressivas alterações
definiram a instalação de um Conselho de Administração, em
lugar da Diretoria Executiva, com a seguinte composição: um
presidente, um vice-presidente e dois diretores.
A Diretoria de Atividades substituiu a de Relações SócioFuncionais e o Conselho Deliberativo ficou reduzido de 40
para 11 membros, dos quais cinco seriam eleitos em nível
nacional, pelos 43 mil sócios da ANABB, e seis escolhidos
em reunião entre os 74 sócios-fundadores. O Conselho Deliberativo elegeria a Presidência da ANABB, que indicaria
os nomes de preferência para ocupar a Vice-Presidência e
as Diretorias Administrativa e de Atividades. Depois disso,
os nomes seriam submetidos à homologação do Conselho
Deliberativo.

I Encontro de Correspondentes da ANABB
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EM DEFESA DOS ASSOCIADOS E DA PREVI
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GOVERNANÇA
de julho de 1989 a julho de 1992

DIRETORIA EXECUTIVA
Presidente: João Botelho
Vice-Presidente: Antônio Francisco Marques (julho/1989 a dezembro/1990)
Vice-Presidente: José Flávio Ventrice Berçott (dezembro/1990 a julho/1992)
Diretor Administrativo: Romildo Teixeira de Azevedo (julho/1989 a dezembro/1990)
Diretor Administrativo: Oscar César Brandão (dezembro/1990 a julho/1992)
Diretor de Atividades: José Flávio Ventrice Berçott (julho/1989 a dezembro/1990)
Diretor de Atividades: José Branisso (dezembro/1990 a julho/1992)
CONSELHO DELIBERATIVO
Presidente: Isnard Kisner Kosby
Secretário: Jayro de Maio Bernardes
Antônio Cândido Ferreira Lamy
Carlos Augusto Melo (julho/1989 a maio/1992)
Diogo Alberto Rocha
Humberto José de Oliveira
José Branisso (julho/1989 a dezembro/1990)
José Wilson Gurgel (julho/1989 a dezembro/1990)
Flávio Galúcio de Andrade (dezembro/1990 a julho/1992)
Macilene Rodrigues de Oliveira
Mário Nogueira
Tasso de Moraes Rêgo Filho
CONSELHO FISCAL
Presidente: Carlos Rosalvo de Oliveira Serrano
Eduardo Menezes Lima
José Tarcísio Caixeta
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DIRETORIAS ESTADUAIS
AL: Laudirce Leite de Oliveira (dezembro/1990 a julho/1992)
AP: Antônio Carlos Almeida Campelo
AM: Raimundo Nonato da Silva Benarrós
BA: Geraldino Lopes de Lima
CE: Carlos Alberto Nogueira Lima (dezembro/1990 a julho/1992)
DF: Antilhon Saraiva dos Santos
GO: Walder Vieira Leão (julho/1989 a dezembro/1990)
GO: Carloman Galheiro Marinho (dezembro/1990 a julho/1992)
MA: Geraldo Leite Fernandes
MG: Abiezer Ferreira da Silva
MS: José Carlos Longo
MG: Pompílio de Lourdes Canavez (julho/1989 a dezembro/1990)
MG: Carlos Luiz Teixeira Ribeiro (dezembro/1990 a julho/1992)
PA: José Luiz da Silva Arias (julho/1989 a dezembro/1990)
PB: Izaías Luiz da Silva
PR: Osvaldo Batista Vallim
PE: Luiz Felipe de Moraes Moura
PI: José Narciso do Monte (dezembro/1990 a julho/1992)
RJ: Álvaro Moreira da Costa
RN: Mário Xavier da Cunha (julho/1989 a dezembro/1990)
RN: Marcus Antônio Guedes Vasconcelos Fonseca (dezembro/1990 a julho/1992)
RS: Geferson Pereira de Oliveira (julho/1989 a dezembro/1990)
RS: José Benito Gonzáles (dezembro 1990 a julho/1992)
RO: Paulo Henrique Costa (dezembro/1990 a julho/1992)
SC: Isaías Borges
SP: Antonio Gonçalves de Oliveira
SE: Paulo Teixeira Lima
TO: José Evandir Gasparin
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1989 – EM DEFESA DOS ASS
O ano de 1989 começou com mais um plano para estabilizar
a economia: o Plano Verão. O padrão monetário recebe nova
configuração (de Cruzado para Cruzado Novo – NCz$ 1,00 =
Cz$ 1.000,00, a partir de 16 de janeiro de 1989). Esse plano
também mexeu na correção da caderneta de poupança, trazendo perdas aos poupadores.
O ambiente político agrava-se com o desespero do povo, que
sucumbia a uma inflação de 1.972,91% ao ano. No meio dessa
tempestade, processaram-se as eleições presidenciais para o
ano seguinte, saindo vencedor Fernando Collor de Mello.
Diante das perdas salariais acumuladas durante o período
de instabilidade, o Tribunal Superior do Trabalho (TST) concedeu reposição de 152,34% ao poder aquisitivo dos funcionários. Embora ainda inferior aos níveis inflacionários, a
decisão acendeu a ira dos banqueiros.
Em 1989, o Banco do Brasil começava a trilhar novos períodos de tormentos. O malogro da política econômica do
país refletia-se sensivelmente no BB. O lucro líquido de
NCz$ 48,8 milhões (US$ 32 milhões), registrado em um se-

Seminário sobre
Sistema Financeiro
Nacional e a Retomada
do Crescimento
Econômico
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mestre pelo BB, apresentou decréscimo real de 95,8% em
relação ao semestre anterior, em função de medidas adotadas pela equipe econômica do governo Sarney.
Ao decretar o Plano Verão, o governo federal repassou ao Banco do Brasil o ônus de US$ 2 bilhões, por obrigar a instituição
a pagar os rendimentos da poupança com base nas Letras
Financeiras do Tesouro (LFTs) e, simultaneamente, cobrar
apenas o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) dos tomadores
de crédito rural atendidos com recursos da caderneta.
Apesar do ano difícil, o Banco do Brasil, ao comemorar 181
anos de fundação, em 12 de outubro de 1989, inaugurou
no Rio de Janeiro o Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB),
instalado na Rua Primeiro de Março, 66. Surgiu também o
Programa de Informatização no Treinamento, que abordava,
entre outros assuntos, fundamentos de Treinamento Baseado em Computador (TBC).
Para a ANABB, o ano foi de alçar novos voos em favor do
funcionalismo. Em janeiro de 1989, a Associação adquiriu
sede própria, em Brasília, o que permitiu maior autonomia e

SOCIADOS E DA PREVI
melhor infraestrutura para realização dos trabalhos.
No fim de 1987, a Associação apresentou à Diretoria
de Recursos Humanos do BB detalhado estudo em
que sugeria reformulação da política de pessoal, de
acordo com cuidadosa pesquisa. O documento foi engavetado por Eduardo Moraes de Oliveira, titular da
Diretoria. Em março de 1989, o Banco criou uma comissão destinada a rever o Plano de Cargos e Salários
(PCS) e a ANABB aproveitou a oportunidade para contribuir com sugestões.
Internamente, a entidade preparava-se para novas
eleições, que aconteceram de 20 de março a 27 de maio
de 1989, finalizando com a posse dos correspondentes
e dos novos membros dos Conselhos Deliberativo,
Fiscal e de Administração.

Em agosto, a ANABB esteve presente no Seminário
sobre o Sistema Financeiro Nacional e a Retomada
do Crescimento Econômico, realizado pela Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara dos Deputados, com o apoio da Fundação Banco do Brasil. O

Encontro Regional da ANABB
em Araçatuba (SP)

papel dos bancos oficiais no sistema financeiro foi um dos
assuntos mais discutidos no seminário.
Cumprindo sua proposta de promover a descentralização por
meio da conscientização do funcionalismo sobre a importância
do papel da ANABB na defesa do Banco do Brasil, a Associação
realizou quatro encontros regionais, nos estados de São Paulo
e do Rio Grande do Sul.

ANABB EM 1989

Ainda na comemoração da posse da direção da ANABB,
a entidade passa a agir em várias frentes, jurídica e administrativamente. Em virtude de acentuada ingerência
do BB na Previ, a Associação sugeriu ao então presidente do BB, Mário Berard, a necessidade de alterar o
Estatuto, permitindo que os administradores da Previ
fossem eleitos diretamente pelos funcionários do Banco, democratização esta que se iniciava timidamente
na Cassi.
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1990

HORA DE REORGANIZAR A CASA
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1990 – HORA DE REORGANIZ
Assim que tomou posse, o então presidente Fernando
Collor lançou mais um plano econômico: o Plano Collor I, que
aumentou ainda mais o grau de distorção existente na economia, com o congelamento de depósitos de clientes e de
parte do capital de giro das instituições financeiras. Entre as
medidas adotadas pelo plano, destacaram-se a conversão
da moeda (de Cruzado Novo – NCz$ para Cruzeiro – Cr$,
mantendo a paridade de 1 para 1), o bloqueio dos valores
excedentes a NCz$ 50.000,00 (cinquenta mil cruzados novos)
de todas as contas-poupanças e a remuneração dos valores
bloqueados pelo Bônus do Tesouro Nacional Fiscal (BTNF), e
não mais pelo Índice de Preços ao Consumidor. No início da
gestão de Collor, criou-se o Ministério da Economia, Fazenda
e Planejamento. Foi uma tentativa de reduzir o número de
ministérios, concentrando três deles em apenas um.

44

Embora sem otimismo, a ANABB leva à administração do
Banco do Brasil proposta de reorientação da empresa.
Em 5 de abril, o procurador adjunto da Fazenda, Hélio Gil
Gracindo, encerrou inesperadamente a Assembleia Geral
Extraordinária do Banco do Brasil, alegando: “Tenho determinação de minha ministra para propor o adiamento da
assembleia”, após a votação do primeiro item, que tratava
da alienação de veículos automotores e aeronaves de propriedade do Banco. O fato foi interpretado como má vontade
do governo em relação ao BB, confirmada em seguida pelas
ações prejudiciais contra o funcionalismo, desenvolvidas
pela administração de Policaro.

Para o Banco do Brasil, 1990 representou também o fim da
Carteira de Comércio Exterior (Cacex), com a transferência
das funções para o então Ministério da Economia. O Banco
ainda havia passado por reformulação administrativa. A estrutura foi alterada, reduzindo-se a administração central e
o número de funcionários em cerca de 10%.

O governo passa a cobiçar os recursos dos fundos de pensões e os obriga a adquirir Certificados de Privatização
(CPs). Novamente, a ANABB entra em cena, representada
pelo então presidente João Botelho e por Fernando Amaral,
da Executiva Nacional dos Funcionários do Banco do Brasil.
Ambos promoveram estudo com outras entidades sobre as
consequências danosas para o patrimônio da Previ da aplicação compulsória de 25% de suas reservas técnicas em
compra de CPs, sem rentabilidade ou garantia de retorno.

A ANABB manteve atuação perspicaz nos assuntos relacionados a funcionários e Banco do Brasil, tanto no plano
econômico como no político. No entanto, a posse de Fernando Collor de Mello, em 15 de março de 1990, estremece
os rumos da história. Com carreira política construída em
parte nos anos da ditadura militar, o então presidente escolhe Alberto Policaro para a Presidência do Banco do Brasil.
Constituiu-se aí um dos piores períodos para o BB.

Em decorrência dessas convicções, a ANABB resolve ingressar na Justiça do Rio de Janeiro com processo impeditivo contra as aquisições obrigatórias promovidas pelo
governo, uma vez que a Diretoria da Previ, por ser nomeada
pelo presidente do BB, ficava tacitamente proibida de tomar
qualquer iniciativa de ordem jurídica. O resultado foi positivo:
a ANABB obteve liminar e a Previ não comprou os certificados. A Diretoria também tomou a iniciativa de contratar

ANABB EM 1990

ZAR A CASA

Encontros estaduais para discutir os desafios da modernização e o Banco do Brasil
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serviços jurídicos para a defesa da Acesita, alvo de proposta
de privatização que consistia em uma verdadeira doação
dos bens públicos à área privada. Paralelamente a isso, o
Banco promoveu reforma do Estatuto, desapontando todo o
funcionalismo. Além de reduzir a representatividade do corpo funcional no Conselho de Administração, manteve nele
representante de instituição privada concorrente, Ângelo
Calmon de Sá, presidente do Banco Econômico.
No âmbito interno, a ANABB definia estratégias de atuação para
o próximo ano. Para isso, reuniu o Conselho de Administração,
composto pela Diretoria Executiva da entidade e pelos diretores estaduais. Entre as atribuições do conselho estão planejamento, execução, orientação e coordenação das atividades da
Associação.
Outro ponto de discussão na ANABB foram os desafios da
modernização e o Banco do Brasil. Para debater sobre o
tema, a entidade promoveu o II Encontro Estadual de Correspondentes da ANABB, no Rio Grande do Norte.
Em dezembro de 1990, a Diretoria da ANABB passou a ter
nova composição, devido à renúncia de dois titulares e ao
reconhecimento, por parte do Banco, da necessidade de
liberar os funcionários eleitos para a Diretoria, ainda que a
ANABB lhe fizesse integral ressarcimento de seus salários.
José Flávio Ventrice Berçott assume a Vice-Presidência da
Associação no lugar de Antônio Francisco Marques; Oscar
César Brandão torna-se o novo diretor Administrativo em
substituição a Romildo Teixeira de Azevedo; e José Branisso
assume a Diretoria de Atividades no lugar de Berçott.
Uma reformulação estatutária fez-se necessária para
atender a realidade do momento e a sensível pressão das diretorias estaduais. Uma comissão formada pelos diretores estaduais
Antonio Gonçalves de Oliveira (SP), Álvaro Moreira da Costa (RJ) e
José Carlos Longo (MS) propiciou o aprimoramento das normas
institucionais, para que fossem levadas ao Conselho Deliberativo.
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Outro assunto tratado na mesma época foi a avaliação de
pesquisa, que também visava ao melhoramento do Estatuto,
encomendada pela ANABB à empresa MSC – Pesquisa de
Mercado e Opinião Ltda. e realizada em oito capitais brasileiras.
A ideia da administração de Policaro para dar “um novo
rosto” ao Banco do Brasil provocou desencontros de
opiniões, desestabilizando o funcionalismo e desmontando
a cultura administrativa da instituição. Uma das primeiras
medidas adotadas nessa nova concepção administrativa –
a contratação de advogados estranhos aos quadros do BB
– causou prejuízos ao Banco, com desdobramentos para o
contencioso.
Em 18 de dezembro de 1990, a ANABB ampliou as instalações da sede e compatibilizou o espaço físico com a crescente demanda de serviços.

Reunião do
Conselho Administrativo da
ANABB, formado pela
Diretoria Executiva e pelos
diretores estaduais

ANABB EM 1990

Assinatura do
documento de
compra da primeira
sede da ANABB
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APOIO DENTRO E FORA DO BB
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1991 – APOIO DENTRO E FOR
Mais um plano econômico foi lançado para controlar a hiperinflação, que no ano anterior havia fechado em 1.620,97% no
acumulado do ano. Dessa vez, o Plano Collor 2. Além do controle dos preços, que podiam ser reajustados somente com
prévia e expressa autorização do Ministério da Economia,
buscou-se o estímulo à industria nacional e a revisão da estrutura tarifária, para dar continuidade à abertura comercial.
A Taxa Referencial (TR) de juros foi criada como instrumento
de remuneração das aplicações financeiras de curto prazo.
O volume de recursos aportado pelo Tesouro ao crédito
agrícola reduziu-se cada vez mais, em vista das restrições
fiscais, representando em 1991 apenas 17% do total.
A pressão sobre o Banco do Brasil para cobrir o diferencial,
existente já há algum tempo, levou à aplicação, no crédito
rural, de valores superiores ao disponível nas fontes, com o
desvio de recursos destinados a outras atividades, ou mesmo
à captação adicional no mercado, a custos mais elevados.
Além disso, a necessidade de controle da inflação tendeu
a depreciar os preços mínimos, ao passo que os altos juros
reais, típicos dos sucessivos planos econômicos, aumentavam bem mais os custos dos financiamentos, gerando
descompassos que tiveram sérias repercussões nas atividades do BB. O Banco do Brasil iniciou o ano com o fechamento de 1.596 postos e agências deficitárias, o que gerou
um clima de pressão sobre o funcionalismo. Foi o período
conhecido como “novo rosto”.
Algumas das causas que afetaram negativamente o BB como
empresa foram expostas por membros do próprio governo.
No dia 6 de fevereiro, o secretário executivo do Ministério da
Economia, João Maia, reagiu de forma contundente a críticas
do ex-ministro Maílson ao pacote governamental.
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Depois de classificar Maílson como “conselheiro desautorizado”, revelou o seguinte: “O ex-ministro Maílson da Nóbrega
deixou o país com inflação de 84,5% ao mês. Foi um péssimo
negociador da dívida externa. Fez um acordo tão ruim que
transferiu US$ 15 bilhões aos credores e provocou queda nas
cotações dos títulos da dívida externa no mercado, em vez
de valorização. Deixou o país com déficit público de 8% do
Produto Interno Bruto (PIB), as estatais com uma dívida interna superior a US$ 5 bilhões e, em plena crise econômica para
toda a população, permitiu lucro recorde para os oligopólios”.
Secundou a crítica o presidente da Petrobras, Eduardo
Teixeira, que apontou Maílson como o “PhD em erros” e
aduziu: “[…] não pode falar em ajuste fiscal quem, na condição de presidente do Conselho Monetário Nacional, permitiu que a Mendes Jr., uma empresa privada, transferisse
US$ 150 milhões para o exterior pela taxa de câmbio oficial,
propiciando à empresa um lucro de 100%”.
O BB passava por oscilações e a pressão por mudanças conduziu a ANABB a importantes momentos da história do país,
consolidando-a pela representatividade. Em 16 de maio de
1991, Lafaiete Coutinho tomou posse na Presidência do
Banco. Enquanto isso, a ANABB permanecia na luta contra
a privatização da Acesita. Na área de formação, realizou
treinamento de líderes com a metodologia Material e Técnicas em Capacitação de Cooperativas (Matcom), que trouxe
novos conceitos e conhecimentos a respeito das modernas
formas de gestão de entidades associativas.
Contando com competente contingente de auditores no
quadro social, a ANABB fez acordo com o INSS para ajudar a
combater fraudes nos 834 postos do instituto espalhados por
todo o país. O acordo entre o INSS e a Associação passou a

RA DO BB
integrar as recomendações da Comissão Especial de Fiscalização e
Controle do Ministério da Previdência Social, conforme decreto de
15 de junho de 1991. Entrava em fase de execução o primeiro dos
67 processos do FGTS, impetrados pela ANABB, em 27 de maio de
1991, para reaver direitos de funcionários que optaram retroativamente pelo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, beneficiando
30 colegas.

Assinatura do convênio entre INSS e ANABB

Na área parlamentar, a ANABB prestou competente assessoramento
aos deputados federais, fornecendo subsídios para elaboração do
Projeto de Lei Complementar (PLC) nº 44/1991 e do PLC nº 47/1991,
que tratam da regulamentação do artigo 192 da Constituição
Federal, matéria referente à nova configuração do Sistema Financeiro Nacional e na qual a ANABB sustentou a tese de destinar
ao Banco do Brasil efetivo papel de banco público. A Associação
promoveu exaustivos esforços tentando passar para o BB as
atribuições do Banco Nacional de Crédito Cooperativo (BNCC). Farta argumentação foi divulgada para comprovar as vantagens dessa
medida à agricultura. O governo Collor vetou a proposta, mas permitiu que o débito das cooperativas da região Sul, que chegava a
cerca de US$ 5 bilhões, ficasse sem cobrança, deixando em mãos
particulares esses recursos do Tesouro Nacional.

ANABB EM 1991

O então presidente da ANABB, João Botelho,
em depoimento na CPI do Banco do Brasil

Em 10 de setembro de 1991, a ANABB depôs na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Banco do Brasil. João Botelho, então
presidente, afirmou o seguinte em seu depoimento:
Enquanto pôde desempenhar integralmente suas funções, o
Banco do Brasil deu suporte à economia, fortaleceu as atividades
produtivas, financiou as pesquisas técnicas, científicas e culturais,
moderou a ação do Sistema Financeiro Nacional, controlando com
seu peso as taxas de juros e a oferta de crédito para atividades
pioneiras e de risco, protegeu os pequenos e médios produtores
urbanos e rurais, administrou os fluxos financeiros das cooperativas e as financiou em seus custeios e investimentos.
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PRESSÕES POLÍTICAS E NOVO CENÁRIO NO BB
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GOVERNANÇA
de julho de 1992 a março de 1993
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Presidente: Emílio Santiago Ribas Rodrigues
Vice-Presidente: Fernando Arthur Tollendal Pacheco
Diretor Administrativo: Artur Emílio Prellvitz
Diretor de Atividades: Constâncio Pinheiro da Fonseca
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CONSELHO DELIBERATIVO
Presidente: José Branisso
Secretário: Aldo Luiz Mendes
Alonso Sérgio Waack Sampaio
Álvaro Moreira da Costa
Antilhon Saraiva dos Santos
Antônio Cândido Ferreira Lamy
Antonio Gonçalves de Oliveira
Arnold Souza Aguiar
Carloman Galheiro Marinho
Carlos Rosalvo de Oliveira Serrano
Douglas José Scortegagna
Eduardo Menezes Lima
Isnard Kisner Kosby
Jayro de Maio Bernardes
João Botelho
José Flávio Ventrice Berçott
Macilene Rodrigues de Oliveira
Oscar César Brandão
Ozório Simões Bacedo
Silvânia Oliveria Rocha Ferreira
Tasso de Moraes Rego Filho

CONSELHO FISCAL
Presidente: Nelson Barenho
Cláudio José Zucco
José Sampaio de Lacerda
DIRETORIAS ESTADUAIS
AL: Laudirce Leite de Oliveira
AM: Antônio Carlos Almeida Campelo
AM: Raimundo Nonato da Silva Benarrós
BA: Geraldino Lopes de Lima
CE: Carlos Alberto Nogueira Lima
DF: Antilhon Saraiva dos Santos
GO: Carloman Galheiro Marinho
MA: Geraldo Leite Fernandes
MG: Abiezer Ferreira da Silva
MS: José Carlos Longo
MG: Carlos Luiz Teixeira Ribeiro
PB: Izaías Luiz da Silva
PR: Osvaldo Batista Vallim
PE: Luiz Felipe de Moraes Moura
PI: José Narciso do Monte
RJ: Álvaro Moreira da Costa
RN: Marcus Antônio Guedes V. Fonseca
RS: José Benito Gonzáles
RO: Paulo Henrique Costa
SC: Isaías Borges
SP: Antonio Gonçalves de Oliveira
SE: Paulo Teixeira Lima
TO: José Evandir Gasparin

1992 – PRESSÕES POLÍTICAS
E NOVO CENÁRIO NO BB
O processo de investigação, julgamento e impedimento do
presidente da República do Brasil e os movimentos mundiais de ajustes alteraram o cenário em que se movia o BB em
suas atividades no país e em suas operações internacionais.
A partir do último trimestre de 1992, o BB voltou a atuar com
desembaraço em sua posição histórica de principal agente do
desenvolvimento econômico nacional.
Na ANABB, o tempo era de avaliação. O Conselho Deliberativo
submeteu ao corpo social proposta de reforma estatutária que
disciplinava as eleições – decorridas na primeira quinzena de
julho de 1992 – e criou um mandato “tampão”. Foi então eleito
um Conselho Estatuinte com o objetivo principal de elaborar
novo Estatuto para a entidade. A ideia era desenvolver um Estatuto que retratasse os anseios dos associados de ter uma
instituição forte o suficiente para defendê-los e interferir nos
destinos do BB e das entidades patrocinadas, a fim de blindálos dos perigos externos que porventura tentassem contra sua
integridade. A eleição da ANABB motivou os associados por ser
direta e por ampliar o número de conselheiros de 11 para 21.

A nova direção foi eleita pelos associados de todo o Brasil e
empossada no dia 17 de julho de 1992.
O mandato tampão, que durou oito meses, foi criado com
a intenção de promover estudos aprofundados para elaboração de novo Estatuto e para habilitar todos os candidatos
a um outro período administrativo.
Indicado como relator do novo Estatuto, o diretor Constâncio
Pinheiro da Fonseca apresentou projeto que permitia maior
dinâmica funcional, participação dos associados e melhor
relacionamento com as demais associações do funcionalismo. Enquanto isso, a crise continuava no governo Collor,
principalmente em relação a sua atuação com as empresas
públicas. Um exemplo foi a realização de um concurso público para o Banco do Brasil, a pedido do então presidente
Lafaiete Coutinho, que tomou proporções negativas. Pela
primeira vez em toda a história do Banco, houve escandalosa fraude no concurso, denunciada pelo conselheiro do
Gabinete de Representação do Funcionalismo do Banco do
Brasil (Garef), função exercida, naquele período, por Luís
Oswaldo Sant’Iago Moreira de Souza.
O esquema Collor fez que a Diretoria de Recursos Humanos
do BB, ocupada por Celso de Freitas Cavalcanti, promovesse
nomeações político-fisiológicas. A Previ também passava
por problemas e denúncias.
O corpo funcional do Banco e suas entidades foram à luta.
Em vista dos efeitos prejudiciais à Nação e ao Banco, a di-
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O agravamento da crise econômica afetou a popularidade do
presidente Collor. No Congresso Nacional, Collor foi perdendo apoio parlamentar com o consequente enfraquecimento
político do governo. Com a base política desestabilizada, o
presidente foi alvo de denúncias de corrupção, sendo investigado por uma Comissão Parlamentar de Inquérito. O resultado
da CPI foi a produção de um relatório que serviu de base legal
para a aprovação de um inédito processo de impeachment
contra um presidente da República.
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reção da ANABB passou a intensificar campanha para afastamento de Lafaiete Coutinho da Presidência do BB e de
Fernando Collor de Mello da Presidência da República.
Em parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), centrais sindicais e partidos políticos, a ANABB participou ativamente de ampla campanha para moralização do país. Com o
Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (Diap),
publicou jornal com o nome de todos os deputados e de suas
respectivas posições em relação ao impeachment do presidente Collor. A pressão sobre os parlamentares foi intensa, vinda de
todos os recantos do Brasil, conseguindo fazer notória alteração
de intenções e gestos dos deputados. Assim, Fernando Collor
de Mello foi retirado do governo, em 29 de dezembro de 1992, e
em seguida foram descobertas as fraudes dos aliados.
Na mesma data, Itamar Franco foi empossado na Presidência da República. Logo nomeou Alcir Augustinho Calliari
como presidente do Banco do Brasil, funcionário e antigo
diretor do BB. A ANABB havia participado decididamente da
indicação, com reiterados contatos nos bastidores políticos,
sobretudo com o próprio presidente da República e com o
então ministro da Justiça, Maurício Corrêa.
Passados 21 dias da posse do presidente Calliari, os diretores da ANABB levaram-lhe uma lista de sugestões. Entre
vários outros temas, propunham:
• A necessidade de o BB formar uma “massa crítica” de
funcionários, altamente especializados, que pudessem
discutir todos os aspectos da política administrativa e
negocial do Banco e se habilitassem como futuros dirigentes da instituição.
• A aproximação do Banco do Brasil com os funcionários
para realização de um trabalho político conjunto e de
recuperação do BB.
I Seminário Interno da ANABB
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Em várias outras ocasiões, Calliari recebeu a Diretoria da
ANABB e o principal assunto das reuniões foi o fortalecimento do BB e das entidades de funcionários.

Dirigentes da ANABB empossados em 1992
Reunião do movimento de defesa da Acesita
A ANABB empenhou-se, por exemplo, na defesa das Associações Atléticas Banco do Brasil (AABBs). A partir
de 1991, a Federação das AABBs (Fenabb) e as próprias
AABBs deixaram de ser mantidas pelo Banco do Brasil. Em
1992, a Associação entrou com ação na Justiça que garantia a liberação dos funcionários do Banco para as AABBs
e conseguiu, junto ao Tribunal de Contas da União (TCU),
a prorrogação do prazo para que os diretores eleitos das
AABBs retornassem compulsoriamente ao Banco. Com
isso, a direção da ANABB passou a conquistar a confiança
de todas as lideranças, pela sinalização política de sua
atuação, sem preconceitos, em favor do funcionalismo e
pelo trabalho sem conflitos com as entidades sindicais.

Em novembro de 1992, a ANABB promoveu o I Seminário
Interno, com a presença de representativas lideranças
políticas, sindicais e de técnicos em finanças. O encontro
repercutiu amplamente no aprofundamento das questões
atinentes ao Banco e no melhor entendimento sobre as complexidades do sistema financeiro.
Audiência de diretores da
ANABB com o presidente
do BB, Alcir Augustinho
Calliari

ANABB EM 1992

Em 12 de outubro de 1992, a Associação aprovou seu Estatuto, garantindo maior democracia institucional e estimulando
a Diretoria a trabalhar de forma colegiada, com responsabilidade e amadurecimento para as decisões. Ao permitir a
ampliação do número de diretorias, de acordo com necessidades e especializações das demandas do funcionalismo,
conferiu-se maior dinâmica à direção da entidade.
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1993

MOMENTO DE DEBATES NO BB
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GOVERNANÇA

de março de 1993 a dezembro de 1995
DIRETORIA EXECUTIVA
Presidente: Artur Emílio Prellvitz (março/1993 a janeiro/1994)
Presidente: Emílio Santiago Ribas Rodrigues (janeiro/1994 a dezembro/1995)
Diretor de Administração e Finanças: Douglas José Scortegagna
Diretor de Comunicação e Desenvolvimento: Constâncio Pinheiro da Fonseca
Diretor de Relações Funcionais, Aposentadoria e Previdência: Valmir Marques Camilo
Diretor de Assuntos Externos e Parlamentares: Emílio Rodrigues (março/1993 a janeiro/1994)
Diretor de Relações Externas e Parlamentares: Ítalo José Vitorino Junior (janeiro/1994 a dezembro/1995)
CONSELHO DELIBERATIVO
Presidente: José Branisso
Secretária: Silvânia Oliveira Rocha Ferreira
Abgail Lourdes Bastos Barbosa
Alexandre César Costa Teixeira
Anita Silva de Carvalho
Antilhon Saraiva dos Santos
Antonio Gonçalves de Oliveira
Artur Emílio Prellvitz (janeiro/1994 a dezembro/1995)
Camillo Calazans de Magalhães
Carlos Luiz Teixeira Ribeiro
Cláudio Salgueiro Garcia Munhoz
Francisco Parra Valderrama Júnior
Hélio Carneiro Moreira
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Isnard Kisner Kosby
Ítalo José Vitorino Junior (março/1993 a janeiro/1994)
João Alfredo Leite Miranda
João Botelho
Macilene Rodrigues de Oliveira
Mércia Maria Nascimento Pimentel
Oscar César Brandão
Rebeni Couri Nogara
Wesley Hjalmar Lidquist
CONSELHO FISCAL
Presidente: Carlos Rosalvo de Oliveira Serrano
Cláudio José Zucco
Lúcio Flávio Viana Lima

DIRETORIAS ESTADUAIS
AC: Raimundo Nonato de Lima
AL: Valci Pinto de Gusmão
AM: Marconi de Albuquerque Urquiza
AP: Augusto Bruno de M. Favacho
BA: Lenilde Silva Oliveira
CE: Aureliano Ramos Filho
DF: Dalton Bittencourt Ferreira
ES: Heli Fonseca
GO: Raimundo Coelho de Souza Filho
MA: José Humberto Ericeira
MG: Isa Musa de Noronha
MT: Augusto Mário da Silva
MS: Antônio João Mendes Ribeiro
PA: Nelson Francisco Marzulo Maia
PB: Izaias Luiz da Silva
PE: Maria Milani de Mendes
PI: Edilberto Santana Noleto
PA: José Moraes Azzi
RJ: Carlos Alberto F. Lamarão
RN: Damião Casado de Resende
RS: Osvaldo Petersen Filho
SC: Rosa Helena Magnago B. Rarin
SE: José Djalma Dantas
SP: Silas Franco de Toledo
TO: Joaquim César Shaidt Knewitz
Dirigentes da ANABB empossados em 1993
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1993 – MOMENTO DE DEBAT
Com o fracasso do Plano Collor, houve rápida aceleração das
taxas de inflação, gerando receita adicional ao Banco, o que
reduziu o estímulo a continuar o processo de ajuste. A rede
de dependências voltou a crescer e o número de funcionários
chegou a 126 mil em 1993.
Para aumentar a interação com esse público, em 30 de janeiro de 1993, a Associação promoveu o II Seminário Interno
da ANABB, aumentando agora o grau de abrangência dos
participantes, com deputados, lideranças do setor produtivo,
intelectuais e dirigentes sindicais e de associações de funcionários de bancos estaduais e federais, além do pessoal
do próprio Banco do Brasil.
Em junho de 1993, a ANABB realizou o I Encontro Nacional
das Associações de Empregados de Bancos Oficiais. A regulamentação do artigo 192 da Constituição Federal, referente
ao Sistema Financeiro Nacional, foi o tema principal do encontro, que contou com representantes de 17 associações
de todo o país. Do encontro, surgiram algumas propostas
e ações concretas, entre elas a produção do Manifesto à
Nação, que expressava a preocupação das instituições financeiras públicas com questões como as propostas de extinção dos bancos de fomento, incluídas no Plano de Ação do
então ministro Fernando Henrique Cardoso, e a campanha
visando ao fim dos bancos estaduais.
Em setembro, a ANABB continuou realizando eventos. Dessa vez, o tema foi “O Banco do Brasil, o funcionalismo e a
revisão constitucional”. Foram realizados encontros em
vários locais do país com o objetivo principal de chamar
atenção e organizar a participação dos funcionários do
Banco durante os trabalhos da Comissão Especial do Sistema Financeiro, na Câmara dos Deputados, com a for-
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mação de grupos e de multiplicadores de informações que
auxiliassem nas discussões em defesa do funcionalismo.
O processo eleitoral interno, realizado de 7 a 21 de
fevereiro de 1993, contou com ampla divulgação e surpreendente participação. Novas filiações elevaram o número
de associados de cerca de 43 mil para mais de 50 mil.
A primeira decisão da Diretoria foi aprimorar o principal veículo de comunicação, o jornal Ação. Novo formato e novas especificações editoriais permitiam
maior abrangência de assuntos, leitura
mais dinâmica e agradável e discussão
de temas complexos, com linguagem
acessível a todos. O Ação noticiava as
preocupações a respeito das entidades
do funcionalismo e propunha intenso
debate sobre a situação do sistema financeiro e as permanentes ameaças
sofridas pelo Banco do Brasil e pelo
funcionalismo.
As sucessivas administrações do BB,
por descumprirem cláusulas contratuais, produziram gigantesco passivo trabalhista. Além dos milhares de processos particulares, impetrados contra o Banco, transitavam
na Justiça mais de dez ações coletivas, promovidas pelas
entidades sindicais. A ANABB, reconhecendo o direito dos
funcionários e a incapacidade de solvência desses débitos
pelo BB, propôs negociação com a administração do Banco,
que desqualificou todas as iniciativas de discussão.
O ano também foi marcante no que tange ao incentivo

Encontros em todo o Brasil com
o tema “BB e o funcionalismo
na revisão constitucional”

ANABB EM 1993

TES NO BB
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à cidadania. Os diretores da ANABB, ao lado do sociólogo
Herbert de Souza, da Ordem dos Advogados do Brasil, da
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), da Associação Brasileira de Imprensa (ABI), das centrais sindicais e
de outras entidades, estimularam a participação incisiva do
funcionalismo do BB no programa social Ação da Cidadania
contra a Fome, a Miséria e pela Vida, quando se criaram centenas de comitês da cidadania no âmbito do Banco do Brasil.
Outros assuntos que preocupavam e ocupavam os diretores
eram: a revisão constitucional, os números do déficit da
Cassi, os prejuízos do Banco com as terceirizações, o leilão
da Acesita – a ANABB havia interposto ação contra a privatização –, os empréstimos da Previ ao funcionalismo, as
ações para abatimento do Imposto de Renda dos aposentados, a importância do cooperativismo, a difusão e o apoio
para o BB-Educar, a continuação da difusão de conceitos
políticos como lobby e a campanha de filiação à Associação.
Mobilização do programa social Ação da Cidadania
contra a Fome, a Miséria e pela Vida, no Palácio do Planalto

Para envolver o funcionalismo na discussão de temas que
promovessem o fortalecimento do BB, da ANABB e das demais instituições, foi criado o concurso Banco de Ideias.
Este premiou manifestações e sugestões dos associados referentes a assuntos tais como a defesa do Banco do Brasil,
a valorização do funcionalismo, a gestão participativa e o
funcionário do Banco como cidadão do Brasil.
A identidade visual do BB também foi motivo de debate. O
Ação divulgou editorial repudiando a tentativa de grupos que
se prevaleceram da “ingenuidade” política da Direção Geral
Troféu do concurso Banco de Ideias
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Betinho aprova a camiseta da cidadania,
produzida pela ANABB

do BB e tentaram modificar a logomarca Banco do Brasil para Banco Brasil.
Aprovado sem sustentação técnica e
sem discussões aprofundadas, o projeto foi abandonado diante da reação
dos funcionários e da repercussão social negativa que provocou.
Um acontecimento curioso de 1993
foi a iniciativa do então diretor
Administrativo e Financeiro da
ANABB, Douglas Scortegagna. Em
uma carta enviada ao Banco Central,
o dirigente sugeriu a denominação
da nova moeda como Cruzeiro Real. Na correspondência,
Scortegagna demonstrou as vantagens do nome e da manutenção do Cr$ como cifra para a nova moeda. Isso mostrou a preocupação, as possibilidades contributivas e o grau
de participação do pessoal do BB nos assuntos de interesse
nacional. Coincidência ou não, em 1993, foi implantado o
Cruzeiro Real.

ANABB EM 1993

Na Diretoria da ANABB, houve momento de reavaliação. O
então presidente da Associação, Artur Emílio Prellvitz, foi
afastado da Presidência. Para substituí-lo e completar o
mandato, foi eleito Emílio Santiago Ribas Rodrigues. Para a
vaga aberta na Diretoria de Assuntos Externos e Parlamentares, foi eleito Ítalo José Vitorino Junior.
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1994

PARTICIPAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL ATUANTE
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1994 – PARTICIPAÇÃO POLÍT
O governo Itamar Franco deu início a mais um ajuste
econômico, resultando no Plano Real, que marcou um novo
momento na economia brasileira, por ter colocado fim nas
elevadas taxas de inflação. Todo o processo, desde a idealização até a execução, foi conduzido pelo então ministro da
Fazenda, Fernando Henrique Cardoso.
O Real trouxe a estabilidade econômica que os planos anteriores
não haviam conseguido. Desde o fim do Regime Militar, foram
quatro trocas no sistema monetário. O Cruzeiro Real, que antecedeu o Real, durou 11 meses. Nas reformas monetárias
anteriores, o modelo adotado era o corte de zeros da moeda.
Antes de entrar em vigor a nova moeda, foi estabelecido um
indexador – a Unidade Real de Valor (URV), que era reajustada diariamente. O indexador permitiu melhor sincronia entre
os preços e facilitou a transição de Cruzeiro Real para Real
(R$ 1,00 = Cr$ 2.750,00, a partir de 1º de julho de 1994).
Para a implantação do Plano Real, o BB, mais uma vez, assumiu papel estratégico. Foi o responsável pela substituição
da antiga moeda pela nova, em curto espaço de tempo, em
todo o Brasil. A operação foi considerada a maior do gênero
já realizada no mundo. Quando o Real entrou em vigor, o BB
havia distribuído R$ 3,8 bilhões às 31 mil agências bancárias existentes no país.
O ano de 1994 também foi marcado pelos ataques do
governo contra os fundos de pensão. De olho em um
patrimônio avaliado em US$ 23 bilhões, o ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, à semelhança do que
fizeram os governos Sarney e Collor, exigiu que os fundos
de pensão aplicassem os recursos na compra de títulos da
dívida pública, com juros entre 8% e 12% ao ano, quando a
inflação superava 2.477% ao ano.
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A juíza Solange Salgado da Silva concedeu liminar pedida
pela ANABB e impediu a ação do governo, que havia determinado aos fundos patrocinados pelas estatais a aplicação
de 35% de suas reservas técnicas em títulos da dívida pública (NTN Série R), ou seja, o equivalente a cerca de R$ 1,5
bilhão. Essa perda afetaria o patrimônio da Previ, que, em
1993, superou os R$ 9 bilhões.
Em outra atuação, uma liminar solicitada pela Associação
na época dizia respeito à dupla tributação de um terço da
complementação da aposentadoria paga pela Previ. A Associação entrou na Justiça com um mandado de segurança,
com pedido de liminar, contra a determinação da Receita
Federal. A justificativa baseou-se no fato de que o Leão estaria abocanhando a mesma fatia duas vezes: o pagamento
do IR, por parte do funcionário do Banco, na contribuição
para a Previ e o novo pagamento no recebimento do benefício em forma de aposentadoria.
Outro marco importante refere-se a uma dívida relativa aos
contratos de crédito rural. Sem que o Banco esperasse, a
Câmara dos Deputados aprovou um projeto de decreto
legislativo que perdoava a cobrança de correção monetária
mensal, juros e encargos das dívidas referentes a esses
contratos assinados a partir de 1979. Tal decisão implicava
um rombo nos recursos do BB. A ANABB veiculou uma Carta
Aberta à Nação nos mais importantes meios de comunicação do país, além de um anúncio na televisão, em rede
nacional, conseguindo inibir que o Senado convalidasse o
absurdo, a despeito do significativo número de latifundiários
com assento nas casas legislativas.
Na área da saúde, a Associação defendeu, junto ao Banco,
a preservação do Serviço Médico e a figura do “médico de

TICA E SOCIAL ATUANTE
Na esfera associativa, a Associação comemorou o nascimento de mais uma entidade em benefício dos associados:
a Cooperativa Mista de Trabalho e de Cultura Empresarial
Ltda. (Colabora), gestada com apoio da ANABB, que colocou
as instalações à disposição até que a entidade adquirisse
uma sede. A cooperativa tinha como principais objetivos intermediar oportunidades de trabalho e pesquisa, facilitar a
aquisição de equipamentos e implementos profissionais e
promover simpósios, seminários, cursos, entre outros eventos.
No campo político-financeiro, o governo Itamar tirou o BB do
Conselho Monetário Nacional e autorizou a Caixa Econômica
Federal (CEF) a operar como banco comercial, por meio de
medida provisória. A ANABB protestou contra a medida, uma
vez que defendia a consolidação do Banco do Brasil como
agente do governo.

O ano de 1994 também foi de eleições gerais no país. A
ANABB promoveu encontros com funcionários do BB, parlamentares, governadores e demais lideranças políticas em
todo o país, com o objetivo de preparar o funcionalismo para
o pleito de outubro. Estava-se germinando a semente de
que, apenas com o exercício do poder político, o Banco e os
funcionários poderiam ser defendidos de forma competente.
O funcionalismo, ainda que desmotivado pelos baixos salários, engaja-se nos processos eleitorais e vários colegas
candidatam-se a cargos eletivos.
Em julho, a Associação promoveu debates históricos dos
candidatos à Presidência da República com as lideranças
do Banco do Brasil e das entidades representativas do funcionalismo, tendo comparecido Esperidião Amin, Leonel de
Moura Brizola e Fernando Henrique Cardoso. Foram impressos e distribuídos aos associados 70 mil exemplares do debate com FHC e também foi produzido um vídeo para registro histórico de compromissos da entidade com o BB.
Entrega de medida
cautelar com pedido de
liminar em defesa do
patrimônio da Previ

ANABB EM 1994

família”. O Banco desconsiderava a ideia, mesmo sendo o
então presidente, Alcir Calliari, simpático a ela.
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ANABB protocola pedido de liminar contra bitributação da Previ
Com intensa participação no processo eleitoral para escolha de
parlamentares e do presidente da República, a direção da ANABB
divulgou seguidas matérias políticas, a respeito das ideias dos
candidatos e de conceitos de Ciência Política.
Dois funcionários do Banco do Brasil – Elmo Gomes Monteiro e Miguel
Rodrigues Navarro – foram indicados pela Diretoria da ANABB para
compor um grupo de trabalho destinado a apurar irregularidades na
TV Jovem Pan Ltda. Posteriormente, a convite do senador Paulo Bisol
(PSB/RS), atuaram como técnicos na CPI do Orçamento.
No campo das negociações salariais, os funcionários do Banco do
Brasil viveram situação de impasse. A Presidência do BB determinou instauração de dissídio, depois de não chegar a um acordo
sobre reposição, reajuste mensal e produtividade. Em obediência
ao Estatuto, a Associação sempre manteve postura de não participar de dissídios. A entidade apenas procura informar o funcionalismo e auxiliá-los no processo negocial. Naquele dissídio,
entretanto, a ANABB intercedeu, inclusive junto à Presidência
do BB, para evitar um julgamento precipitado. O processo vinha
caminhando com negociações difíceis, conforme os patamares
negociais estabelecidos pelo governo.
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Fundação da Cooperativa Mista de Traballho e da Cultura Empresarial

Tribunal Superior do Trabalho: Banco ajuizou dissídio
e fechou negociação com funcionários

Também naquele ano, a Associação ajudou a criar o Instituto
Brasileiro de Solidariedade (IBS), como mais um passo para
fortalecer a Ação da Cidadania contra a Fome, a Miséria e
pela Vida. O então diretor da ANABB Douglas Scortegagna
foi indicado pela Associação para assumir a Presidência do
Conselho Curador do IBS no lugar de Dom Mauro Morelli.
Este sucedia Betinho, na época já acometido pela doença
que posteriormente iria lhe tirar a vida. O projeto BB-Educar,
com foco na erradicação do analfabetismo, integrou-se à
ação e ganhou apoio da ANABB.
Projeto BB-Educar com registro da Formatura dos
alunos alfabetizados e da aula inaugural dos
cursos de alfabetização, com apoio da ANABB
Debates com candidatos
à Presidência da República
1: Leonel de Moura Brizola
2: Esperidião Amin
3: Fernando Henrique Cardoso
3
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Diretoria da ANABB em café da manhã
com o presidente do BB, Alcir Calliari
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1995

ANO DE VITÓRIAS NA JUSTIÇA
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1995 – ANO DE VITÓRIAS NA
O ano inicia-se com a posse de Fernando Henrique Cardoso.
No primeiro trimestre, a crise no México atinge o Brasil, e
o Banco Central adota medidas para conter a elevação do
dólar. A moeda brasileira chegou a ser mais valorizada que
a norte-americana. Outro remédio que precisou ser adotado
foi o aumento da taxa de juros para controlar a inflação.
O Banco do Brasil passou por reestruturação para adaptar-se à
nova conjuntura advinda do Plano Real e a consequente queda
da inflação que afetou todo o sistema bancário. Para adequar
o quadro de pessoal, foi lançado o Programa de Desligamento
Voluntário (PDV), que teve a adesão de 13.388 funcionários.
Fernando Henrique Cardoso nomeou Paulo César Ximenes
como presidente do Banco do Brasil. A história passaria a
registrar um período de mudanças no BB, com afastamentos
de funcionários em massa, tidos no passado como o maior
patrimônio da empresa.
A ANABB mobilizou todas as forças e os instrumentos disponíveis para enfrentar a crise provocada pela administração Ximenes contra o Banco e os funcionários. E não

faltaram razões. No entendimento da entidade, o PDV
representou, na prática, a concretização de um objetivo: o
desmonte da instituição. Desde o primeiro momento da crise, a Diretoria da Associação preocupou-se em estabelecer
permanente diálogo com lideranças políticas e sindicais. À
medida que os fatos evoluíam, informes e boletins noticiosos
foram encaminhados ao funcionalismo das milhares de dependências do BB. A ANABB também deu especial atenção
ao esclarecimento da opinião pública, na grande imprensa.
Além da distribuição de releases com a posição da entidade
diante da conjuntura que o BB vinha enfrentando e os métodos adotados por sua administração quanto às demissões,
as habituais críticas da mídia às reações do funcionalismo
não ficaram sem resposta.
Paralelamente, a ANABB acionava a assessoria jurídica, encaminhando denúncia perante a Procuradoria Geral do Trabalho contra o Banco do Brasil, para evitar vultuosos prejuízos ao patrimônio do BB com a implantação do Programa
de Demissão. O Banco viu-se forçado a firmar compromisso
de acabar com a figura discriminatória dos “elegíveis” e a
não efetuar demissões compulsórias. A ANABB, inconfor-

Dirigentes da ANABB encaminhando denúncia à Procuradoria Geral do Trabalho contra a implantação do PDV
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A JUSTIÇA
mada com as injustiças praticadas, ingressou com Ação na
Delegacia Regional do Trabalho e conseguiu que se pusesse
fim à condição de “elegíveis” e que o PDV fosse estendido a
todos que desejassem sair da empresa por livre vontade, e
não por imposição do Banco.

No campo da comunicação, a Associação percebeu a necessidade de ampliar o leque editorial para melhor informar os funcionários do Banco e seus familiares, ajudar na formação da
educação e diversificar a leitura, além de criar nova tribuna
política do funcionalismo no meio político, parlamentar e dos
governantes. Assim, criou o Grafite, jornal mural, interno, de
característica noticiosa, e a revista Momento, veículo que passaria a ser referencial em periódicos de instituições.
Correspondendo à adesão maciça do funcionalismo, a
ANABB patrocinou ações de recomposição dos débitos do
FGTS, em favor dos associados, referentes aos expurgos dos
índices oficiais de atualização monetária dos Planos Bresser,
Verão e Collor. Segundo entendimento da Associação, os
funcionários teriam direito de recuperar os 133% que lhes
foram tirados pelos planos econômicos.

A ANABB recebeu denúncias de técnicos do governo de que o
INSS devia ao Banco R$ 1,2 bilhão, dos quais R$ 500 milhões
prescreveriam no mês de abril. Com o propósito de processar a direção do BB, caso houvesse desídia na cobrança, a
Associação consultou sua assessoria jurídica a respeito das
providências cabíveis. Logo após, o Banco ajuizou a dívida
do INSS no valor de mais de R$ 2 bilhões.
Após mais de 230 reuniões em todo o país, com lideranças
sindicais, entidades diversas, parlamentares, jornalistas, intelectuais e demais formadores de opinião, a ANABB – em
Adesão maciça do funcionalismo em Ação de
recomposição dos saldos do FGTS, promovida pela ANABB
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Lançamento da Revista Momento

Em parceria com a Associação dos Engenheiros da Petrobras (Aepet), a ANABB promoveu o I Simpósio Internacional
sobre Neoliberalismo. Como conferencista, foi convidada
a deputada mexicana Ifigenia Martinez, que utilizou como
tema “O desastre econômico-financeiro mexicano”.
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parceria com o Garef, liderado por Henrique Pizzolato – editou o
trabalho Repensando o Banco do Brasil, com o objetivo de apresentar à Diretoria do Banco, ao governo, ao Congresso Nacional
e à sociedade em geral um projeto destinado a garantir o futuro
do Banco do Brasil e a colocá-lo verdadeiramente a serviço da
sociedade.
Por iniciativa da ANABB, a Justiça determinou que o BB não mais
recolhesse à Receita Federal o IR sobre venda de férias, abonos, folgas e licenças-prêmio. Por decisão jurídica, os benefícios ficaram
circunscritos apenas aos associados da entidade. O funcionalismo
do Banco acorreu em massa à entidade, formando hoje contingente
de mais de 93 mil filiados à instituição.
Para continuar estimulando a participação do funcionalismo do
Banco na campanha de Betinho contra a fome e a miséria, a
ANABB criou o I Prêmio Cidadania, a fim de contemplar os trabalhos dos mais de 2.800 comitês em todo o Brasil, e elaborou a
edição especial da revista Cidadania, em que anunciou o nome e
o case de cada vencedor. Os prêmios foram entregues pela então
primeira dama Ruth Cardoso.
Novas eleições ocorreram em outubro de 1995. Em todas as dependências do Banco, o associados da ANABB elegeram os candidatos para Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal, Diretoriais
Estaduais e representantes locais.
A ANABB homenageia Betinho pela sua trajetória cidadã
e entrega o título de Sócio Benemérito ao sociólogo
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1

1. I Prêmio Cidadania
2. Entrega foi feita pela
primeira-dama Ruth
Cardoso
3. Comissão julgadora do
Prêmio Cidadania

Lançamento da
publicação Repensando o BB
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1996

CRISE NO BB E MOBILIZAÇÃO NA ANABB
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GOVERNANÇA

de dezembro de 1995 a janeiro de 1999
DIRETORIA EXECUTIVA
Presidente: Valmir Marques Camilo
Diretor Administrativo e Financeiro:
Douglas José Scortegagna
Diretor de Comunicação e
Desenvolvimento: Élcio da M. Bueno
Diretor de Relações Funcionais,
Aposentadoria e Previdência:
Emílio Santiago Ribas Rodrigues
Diretor de Relações Externas
e Parlamentares:
Ítalo José Vitorino Júnior
(janeiro/1996 a maio/1996)
Henrique Pizzolato
(maio/1996 a maio/1998)
Graciela Paula Ferroni
(junho/1998 a dezembro/1998)
CONSELHO DELIBERATIVO
Presidente: Constâncio P. da Fonseca
Secretário: Hélio Carneiro Moreira
Adilson Pasini
Anita Silva de Carvalho
Antilhon Saraiva dos Santos
Antonio Gonçalves de Oliveira
Augusto Mário da Silva
Camillo Calazans de Magalhães
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Carlos Luiz Teixeira Ribeiro
Carlos Rosalvo de Oliveira Serrano
Francisco Marques Filho
(janeiro/1996 a novembro/1998)
José Benito
(novembro/1998 a dezembro/1998)
Graciela Paula Ferroni
Henrique Pizzolato
(janeiro/1996 a maio/1996)
Ítalo José Vitorino Júnior
(maio/1996 a dezembro/1998)
José Branisso
José Sampaio de Lacerda Júnior
Leo Bittencourt
Mércia Maria Nascimento Pimentel
Natalino Antonio Ferreira
Nelson Barenho
Silas Franco de Toledo
William José Alves Bento
CONSELHO FISCAL
Presidente: Cláudio José Zucco
Saul Mário Mattei
José Antônio Diniz de Oliveira
Luiz Felipe de Moraes Moura
Romildo Teixeira de Azevedo
Edson Nilton Veiga

DIRETORIAS ESTADUAIS
AC: Ary Quintela de Moura
AL: Marcos David Gomes da Silva
AM: Luiz Augusto dos S. Porto
AP: Coaraci Vidal Brito
BA: Lessivam Marcos de O. Pacheco
CE: Aureliano Ramos Filho
DF: Elias Kury Filho
ES: Pedro Vilaça Neto
GO: Raimundo Coelho Souza Filho
MA: Humberto Ericeira
MG: Célio Ferreira Dutra
MT: Armindo Vitor da S. Filho
MS: Adilson Antonio Zavatin Santos
PA: José Marcos de Lima Araújo
PB: Ricardo Araújo Carvalho
PE: Josenilton Alves Rodrigues
PI: José Gustavo de Sousa Filho
PA: Pedro Gonzaga Zanoni
RJ: Manoel Carlos Gomes
RN: Damião Casado de Rezende
RO Irani Luiz Sartori
RR: Regina Fátima Todescato
RS: Osvaldo Petersen Filho
SC: Inácio da Silva Mafra
SE: Emanuel Messias B. Moura Jr
SP: Antônio Lírio Lourenço
TO: Edison Souza Jácome

1996 – CRISE NO BB E
MOBILIZAÇÃO NA ANABB
No ano marcado pelo monumental prejuízo do Banco do Brasil
– de R$ 7,6 bilhões –, enfrentar a conjuntura adversa foi um
exercício de paciência e resistência. O corpo a corpo diário
com parlamentares, as reuniões com autoridades da área
econômica e o alerta permanente sobre os graves equívocos
da gestão do BB foram as formas mais frequentes de luta da
ANABB.
Naqueles tempos difíceis, descobriu-se que era possível
ter armas de defesa e conquistar espaços estratégicos. Em
abril, foi lançado o Clube de Investimento dos Funcionários
do Banco do Brasil (CIN), que atingiu a 11ª colocação entre
os acionistas do BB, com 1,06 bilhão de ações, em cinco
meses de atividades. O CIN, apoiado por todas as entidades
que integraram o Fórum Repensando o BB, teve o objetivo
de abrir ao funcionalismo a oportunidade de participar do
capital do Banco e de sua administração.
Ainda em abril, a ANABB veiculou vídeo nas principais emissoras de TV, em várias regiões do país, repudiando a proposta de privatização do Banco do Brasil. O anúncio registrava
depoimento do então candidato Fernando Henrique Cardoso,
em um debate de julho de 1994, destacando que “não era
burro para tirar do governo um instrumento fundamental”.

A atuação parlamentar da ANABB resultou em trunfos importantes em momentos decisivos do Banco e nas grandes
reformas sociais. O projeto de Reforma da Previdência não
ficou como o governo queria, uma vez que, por meio da mobilização da ANABB, foram preservados no texto a manutenção da aposentadoria proporcional (30 anos para o homem
e 25 anos para a mulher) e os limites de contribuição das
empresas estatais nos fundos de pensão.
Na linha de frente das eleições municipais, por meio de informações sobre responsabilidade do voto e apresentação
de todos os candidatos a vereadores e prefeitos vinculados
ao Banco do Brasil, a ANABB contabilizou centenas de colegas na disputa do pleito e expressivo número de candidaturas vitoriosas em todo o país. Em 19 dos 26 Estados em que
se realizaram eleições, a atuação política dos funcionários
conquistou a preferência do eleitorado. No total, foram consagrados pelas urnas 34 prefeitos, 25 vice-prefeitos e 140
vereadores.
Encontros com o ministro do Planejamento, o secretário
executivo do Ministério da Fazenda, vice-presidente da
República, e a Diretoria do BB caracterizaram a agenda
da ANABB e foram oportunidades para o debate a respeito
das medidas adotadas pelo Banco, com graves reflexos na
atuação mercadológica e social deste.
No front jurídico, houve arrancada nas ações promovidas
pela entidade para assegurar os direitos dos funcionários
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O desempenho econômico caracterizou-se pela redução
das taxas inflacionárias em um cenário de crescimento. A
política de redução gradativa das taxas de juros não comprometeu os fluxos de capitais externos.
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do Banco do Brasil. Em dezembro, registrou-se o número
recorde de 35 mil procurações para iniciar processos na
Justiça. A história da sucessão de batalhas conduzidas pela
ANABB envolveu ações sobre FGTS (planos econômicos e
juros progressivos), Imposto de Renda, Poupança/Depósitos
Bloqueados e Empréstimo Compulsório de Veículos e Combustíveis.
A participação nos debates, nas eleições e no destino
das entidades vinculadas ao Banco – Previ, Cassi, Garef
– continuou sendo pauta prioritária para a ANABB. Afinal, qualidade de vida, melhores condições de trabalho e
ampla representação do funcionário nos rumos da empresa nunca saíram da agenda.
A entidade desenvolveu amplo projeto de pesquisa, intitulado
Cenários do Banco do Brasil. A pesquisa realizada com os funcionários resultou em três relatórios completos. O primeiro,
Um Retrato do Corpo Funcional, abordou as condições de vida
e de trabalho, além da inserção das agências no cenário sóciopolítico-econômico regional. O segundo, Avaliação do PDV, tratou do significado e das consequências das demissões na empresa durante o Programa de Desligamento Voluntário, bem
como apontou a situação atual desses ex-funcionários. O terceiro assunto pesquisado, Avaliação do PAQ, foi a separação
do ambiente familiar e o deslocamento sob pressão daqueles
considerados “excedentes”.
Dirigentes da ANABB realizam encontros com
vice-presidente da República e dirigentes do BB
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Esses relatórios estamparam a história recente do BB: a
situação das agências (pressionadas, de um lado, e sem
contar com instrumentos adequados para gerar resultados,
de outro); o PDV do ponto de vista de quem aderiu a ele (e
como esse momento foi captado internamente); as transferências compulsórias (dividindo, isolando familiares e gerando
o drama dos exilados). Foram três momentos marcantes
pesquisados de forma criteriosa e exaustiva. O objetivo da

O diálogo permanente com os associados e o público externo foi exercido por meio do Clipping ANABB, da Agenda Parlamentar e do Boletim Representante ANABB. Para reforçar
os canais de comunicação com o Poder Legislativo, foram
editados cadernos com temas específicos, como “Os formadores de opinião dentro do Congresso Nacional”, pesquisa
sobre os 100 parlamentares mais influentes no Parlamento,
e o guia Para Falar com os Poderes, que apresenta contatos
de todos os representantes políticos brasileiros.
ANABB foi produzir documentos históricos que retratassem
uma conjuntura adversa e lições de resistência.
Para acompanhar as grandes transformações, a ANABB
realizou debates sobre a economia na América Latina, a fim
de discutir o papel do BB no cenário nacional e a função
social dos fundos de pensão. “A atualidade macroeconômica da América Latina” foi o tema do professor Guilhermo
Hillcoat, da Universidade de Paris 1 (Sorbonne); Alberto
Matias, da Universidade de São Paulo, refletiu sobre “O Banco do Brasil no cenário do país”; e o economista Luciano
Coutinho, da Universidade Estadual de Campinas, debateu
“O papel social dos fundos de pensão”.
Outra ferramenta para sustentar tecnicamente as lutas e as
disputas em torno dos direitos do trabalho foi a subseção do
Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), que passou a ficar à disposição para
apoiar a ANABB nas batalhas em favor de seus associados.
Por entender que os momentos difíceis e os acontecimentos
inesperados precisavam ser enfrentados da melhor forma, a
ANABB protegeu todos os associados e seus familiares com
o Seguro de Assistência Decesso ANABB. Este passou a oferecer
apoio e segurança nas circunstâncias em que a situação de
desamparo reclama ajuda, solidariedade e acolhida.

Prêmio Aberje:
revista Momento
foi considerada a
melhor do País,
na categoria de
publicação
interna
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Debates sobre economia na América Latina.
1: Guilherme Hillcoat,
2: Alberto Matias,
3: Luciano Coutinho

1
A entidade editou ainda o Caderno da ANABB número 4, com
o título “Banco do Brasil, sobrevivência ou privatização”, no
qual o colega aposentado José Bernardo de Medeiros Neto,
vice-presidente da Associação dos Funcionários Aposentados e Pensionistas do Banco do Brasil (Afabb) do Rio Grande
do Sul, fez contundente análise da história recente do BB. A
ANABB apoiou também a edição do livro Garra de aprender:
a história do BB-Educar no Rio Grande do Sul, organizado
pela funcionária-educadora Mara Frantz.
Em novembro, a revista Momento foi considerada como
a melhor do país na categoria de publicação interna, de
acordo com o júri da Associação Brasileira de Comunicação
Empresarial (Aberje), no âmbito do prêmio Aberje Brasil 96,
depois de vencer o concurso regional Centro-Oeste/Leste. O
júri valorizou a linha editorial aberta, o estilo interpretativo,
a preciosa confecção gráfica e editorial do projeto visual.

2

Quando o assunto é ação cidadã, a ANABB também teve presença marcante. Por meio da valorização do BB-Educar e de
inúmeras iniciativas de apoio comunitário, a entidade permaneceu atenta às oportunidades para reduzir a desigualdade e combater a fome e a miséria. Entre outras ações,
patrocinou 15 mil kits com material escolar (pasta-envelope,
lápis e borracha) como forma de contribuir para erradicação
do analfabetismo.
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3

Seminário
Nacional de Dirigentes

ANABB EM 1996

Encontros com José Serra e Yeda Crusius (1) e Geraldo Magela (2)

1

2
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1997

LUTA CONTRA PERDAS SALARIAIS E DEMISSÕES NO BB
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1997 – LUTA CONTRA PERDAS S
Diante dos cenários de crise na economia mundial e ausência de equilíbrio fiscal nas contas públicas nacionais e do
próprio Banco do Brasil, este adotou medidas rigorosas para
conter as despesas e ampliar as receitas.
A Diretoria do BB priorizou a minimização das perdas, em vez
de maximizar os ganhos, e promoveu forte ajuste na estrutura
administrativa e operacional. O resultado das ações trouxe retorno positivo à instituição financeira, que voltou a apresentar
lucro: R$ 574 milhões. Com as medidas, mostrou-se capaz
de se adaptar às exigências do mercado, oferecendo novas
opções de crédito a grupos segmentados de clientes e produtos modelados de acordo com a nova realidade econômica.
Tornou-se líder na área de mercado de capitais e conquistou
espaços cada vez maiores nas áreas de varejo e seguridade.
No entanto, 1997 foi marcado por uma avalanche de pacotes,
intransigências e “mudanças de paradigma” que atingiram
em cheio os direitos do funcionalismo do BB.

Seminário Rumos da Previdência no Brasil

A ANABB construiu esperanças nos tribunais, no corpo a corpo com autoridades do poder central, no esforço reconhecido
de manter a mobilização do funcionalismo e das entidades
que o representam. Nessa retrospectiva de 1997, há muito o
que se buscar para reaprender os caminhos da resistência.
O leilão da Companhia Vale do Rio Doce – “a jóia da Coroa” –
foi o principal teste do programa de privatizações do governo
federal. A ANABB saiu em defesa da manutenção do controle
da Vale, por parte do Estado, respaldando-se nos índices de
desempenho e competitividade e em sua inserção vitoriosa
em mercados internacionais.
A Reforma da Previdência mobilizou todas as categorias de
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I Seminário Nacional dos Funcionários Aposentados do BB

SALARIAIS E DEMISSÕES NO BB

Os diretores realizaram palestras e marcaram presença em debates ocorridos em diversos estados do país (Alagoas, Bahia,
Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará,
Paraná, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina,
São Paulo) e até no exterior (Estados Unidos e Europa).
Para atender a grande demanda por
informações gerada pelos associados
e a necessidade de consolidar suas
propostas técnicas, a ANABB publicou
o livreto Repensando a Previdência,
tendo ainda abordado o tema em
praticamente todas as edições do
jornal Ação no primeiro semestre.
O Banco do Brasil ainda discutia o
acordo salarial de 1996. Em fevereiro, a
Diretoria apresentou o projeto de Remuneração Variável
(RV) e de Participação nos Lucros e Resultados (PLR), com
mudanças radicais na estruturação do Plano de Cargos e
Salários e na composição dos interstícios.
A ANABB posicionou-se por avaliação técnica mais atenta

das medidas. A entidade organizou, em fevereiro, um seminário específico a respeito da Remuneração Variável, inclusive com a participação de representantes de bancos que já
utilizavam o sistema. Também houve painéis com técnicos
do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos e com estudiosos que ressaltaram aspectos
positivos e negativos da medida. A Associação apontou perdas acumuladas em 158,75% e o perigo de institucionalização dessa defasagem salarial, por meio da RV e da PLR.
De qualquer forma, as mudanças no sistema foram implantadas em maio, sem que os funcionários pudessem fazer
sugestões com base nos levantamentos produzidos.
O cenário realmente não estava favorável ao funcionalismo.
Mesmo sem encerrar o dissídio de 1996 e apesar do ônus
nas mesas de negociação, o Banco demitiu 500 funcionários.
A medida pegou as entidades e os sindicatos de surpresa.
Gerou reações no Congresso e interrompeu as negociações
com os sindicatos e a Previ. A atitude do BB catalisou o
ajuizamento do dissídio por parte da Confederação Nacional
dos Trabalhadores nas Empresas de Crédito (Contec). Mais
uma vez, a ANABB procurou apoio de parlamentares e buscou imediatamente preparar uma estratégia de atuação, em
conjunto com as demais entidades do funcionalismo. Também marcou presença junto a representantes do Judiciário,
na tentativa de reverter a decisão do Banco. O trabalho
resultou na instauração de inquérito civil na Procuradoria
Geral da República (PGR) contra a Diretoria do BB. Mais de
150 demissões foram revistas, entre elas, de gestantes e de
pessoas que gozavam de licença-saúde.
Em maio, houve outro golpe: o Conselho Deliberativo da
Cassi passou por cima de normas estatutárias e endossou
os nomes indicados pelo Banco para diretor-superinten-
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trabalhadores para garantir a manutenção de conquistas
históricas. Além do corpo a corpo junto aos parlamentares –
seja por meio da ação direta no Congresso, seja pela mobilização dos associados –, os diretores da ANABB revezaram-se
em debates e congressos realizados em todo o país. Muitos
desses eventos foram promovidos pela ANABB. Destacam-se o
Seminário Rumos da Previdência no Brasil (maio), o I Seminário
Nacional dos Funcionários Aposentados do BB (junho), além
de diversos encontros realizados com a Diretoria da Previ
em Brasília e no Rio de Janeiro.
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dente e diretor-executivo da entidade. A decisão provocou o
rompimento entre os diretores eleitos e diversas entidades.
ANABB e Garef fizeram oposição acirrada às nomeações de
dois diretores estreitamente ligados à política de recursos
humanos do BB. A Associação promoveu diversos encontros
entre o pessoal da Cassi e os opositores da medida, sem que
as partes chegassem ao consenso.
I Encontro Regional dos Funcionários do BB – Belém (PA)

Naquele mesmo mês, o Instituto Who, contratado pela Associação, divulgou os resultados da pesquisa realizada para
auferir o nível de motivação e satisfação dos funcionários
do BB. A amostragem envolveu opiniões de 800 pessoas
em todo o país. Aproximadamente, 86% dos consultados
disseram que os sentimentos que definiam o estado de espírito dos funcionários eram mágoa, descrença no futuro e
insegurança. Porém, 88% dos entrevistados discordaram da
afirmação de que “a decadência do BB era um caminho sem
volta”. A ANABB encaminhou os resultados da pesquisa à
Diretoria do BB e discutiu o assunto em reunião com o presidente e os diretores.
O Pacote Previ chegou em seguida. Nele, estariam o acordo financeiro relativo ao passivo do pessoal anterior a
1967, além das reformas nos regulamentos e nos planos
de benefícios do Estatuto. O plano estava ancorado em
cifra superior a R$ 11 bilhões – valor necessário para
regularizar o passivo do Banco. Em 14 de junho, a Diretoria divulgou “Fato Relevante”, informando as condições
do acordo, e surpreendeu entidades do funcionalismo que
tinham encontro marcado para discuti-lo.
A ANABB coordenou encontro entre 26 entidades, em que foi
criado um comitê especial para dialogar com a direção do
Banco. Além disso, uma comissão interna trabalhava para
dissecar toda a complexidade do assunto.
Após desgastante maratona de debates, negociações e campanhas institucionais, a ANABB ofereceu o indicativo de voto
“sim”. Era o epílogo de uma decisão marcada pela polêmica
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Articulações políticas com o deputado Michel Temer e
com o governador do DF, Cristovam Buarque

Na votação ocorrida em julho, 66,8% dos votantes, entre
funcionários da ativa e aposentados, manifestaram-se a favor do novo Estatuto e do novo regimento de benefícios da
Previ. Entretanto, não foi alcançado o quórum de 2/3 dos associados, necessário para aprovar as mudanças em primeiro
turno. O Banco registrou no balanço de 30 de junho, provisão
de cerca de R$ 8,7 bilhões, relativos ao passivo do pessoal
admitido antes de 14 de abril de 1967.
No segundo turno da votação, realizado em novembro, o
funcionalismo aprovou as mudanças por 55.969 votos “sim”
contra 38.039 votos “não” e 3.081 votos em branco. Nesse
segundo embate, a ANABB, o Gabinete de Representação
do Funcionalismo do Banco do Brasil, a União Nacional
dos Acionistas Minoritários do Banco do Brasil (Unamibb) e
representantes dos aposentados indicaram a rejeição do
pacote por identificarem perspectivas conjunturais preocupantes e fatos não esclarecidos.
No julgamento do dissídio de 1996, o Tribunal Superior
do Trabalho votou pela concessão de abonos, em vez de

reajuste salarial. Mais uma vez, a ANABB denunciou a obtusidade do TST diante de questões como recomposição
salarial e cumprimento de metas de produtividade. Novamente, a decisão foi tomada com base no balanço divulgado pelo Banco.
A exemplo de outras grandes empresas, no fim daquele ano,
o BB publicou o Balanço Social. A ANABB colocou o tema na
agenda dos associados e destacou os números antissociais
então divulgados pelos bancos. Entre eles, milhares de casos de Lesões por Esforços Repetitivos (Ler), corte drástico
de funcionários e desemprego gerado pela informatização e
pela terceirização.
Na maratona dos tribunais, a ANABB obteve mandado de segurança coletivo que garantiu aos associados a utilização do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço para quitar débitos
com a Previ. Também conseguiu viabilizar o pagamento de
cerca de R$ 400 mil a 50 funcionários, com relação a ações
sobre o índice de correção do saldo do FGTS. A Associação
obteve mandado de segurança relativo à retenção do Importo
de Renda sobre conversões de licença-prêmio, férias, folgas
e abonos. Além disso, a Justiça garantiu liminar para que os
aposentados do BB pudessem continuar recebendo salário,
quando se mantivessem na ativa, agora como funcionários
do governo.

Debate sobre a
reforma do
Estatuto da Previ
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em todas as etapas. Esgotado o tempo para manifestação,
nove conselheiros da entidade deliberaram pelo “sim”, três
pelo “não” e oito pela abstinência da entidade em tomar
partido na primeira fase do processo eleitoral.
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1998

VITÓRIAS NA REFORMA DA PREVIDÊNCIA E NA
JUSTIÇA – DECEPÇÃO COM A ATUAÇÃO DO BB
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1998 – VITÓRIAS NA REFORM
JUSTIÇA – DECEPÇÃO COM
A economia brasileira sentia os reflexos da crise asiática
provocada principalmente pela instabilidade na Rússia, o
que provocou a depreciação da credibilidade dos mercados emergentes. Este cenário resultou na fuga dos investidores estrangeiros que buscavam ativos de menor risco,
ocasionando a limitação do acesso à poupança externa dos
países em desenvolvimento.
Diante de medidas fiscais de austeridade, o país adotou
uma política monetária mais conservadora. Para preservar a política cambial, recorreu à comunidade financeira
internacional, por meio de acordo conduzido pelo Fundo
Monetário Internacional (FMI). Essas medidas garantiram a
recomposição progressiva das reservas.
O ano de 1998 foi marcado por duas vitórias políticas de
enorme significado para a comunidade de trabalhadores do
Banco do Brasil: a derrota do projeto do governo de Fernando
Henrique Cardoso que alterava as regras de aposentadoria e
a desistência do Banco em privatizar a BB DTVM – empresa
especialista na gestão de recursos de terceiros e na administração dos fundos de investimento dos clientes do BB.
A ANABB atuou com êxito na esfera do Legislativo, ao contribuir para bloquear uma Reforma da Previdência apressada
e delicada para milhões de brasileiros. A mobilização dos trabalhadores garantiu a derrota do governo no principal ponto
da proposta – aumento da idade mínima. Nem a abertura dos
cofres da União conseguiu garantir ao Executivo os 308 votos
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de que precisava na Câmara dos Deputados para aprovar pontos centrais do texto.
A união da Associação com o funcionalismo e com parlamentares da bancada do BB garantiu essa e outras vitórias
no âmbito do Congresso Nacional. O acompanhamento incisivo da então Diretoria de Relações Externas e Parlamentares (Dipar), que seguiu passo a passo toda a tramitação da
proposta, foi importante para essa conquista.
Quanto à intenção do Banco do Brasil em vender a BB DTVM,
a categoria agiu prontamente para impedir o projeto. A ação
política da ANABB e as pressões dos associados, ao denunciarem potenciais prejuízos e perigosas consequências provocadas pela pretendida privatização, foram decisivas para
tirar esse assunto da pauta do governo.
Ao lado dessas batalhas, o ano registrou conquistas importantes no âmbito da Justiça. Decisões sobre as ações relativas ao Imposto de Renda e ao FGTS confirmaram a vitória de
teses jurídicas defendidas pela ANABB.
Na ação FGTS – Planos Econômicos, associados receberam
a boa notícia de que as vitórias jurídicas alcançaram a última instância. Dez sócios recuperaram perdas por manipulação governamental nos índices de correção monetária dos
Planos Bresser, Verão, Collor I e II. Foi o primeiro processo
desse tipo a obter ganho em todas as instâncias da Justiça
e ser liquidado pela Caixa Econômica Federal.

MA DA PREVIDÊNCIA E NA
A ATUAÇÃO DO BB
No caso dos abonos salariais, liminares concedidas à ANABB
deixavam claro que o benefício tem caráter indenizatório. E,
por não ter natureza salarial, não integraria a remuneração
para quaisquer outros fins e efeitos.

A política de recursos humanos do Banco do Brasil continuou
na adoção de medidas nocivas ao funcionalismo, como o veto
de transferências de funcionários com mais de 40 anos de
idade e mais de 15 anos de Banco. O BB também suspendeu
o Boletim Garef para ajudar a chapa oficial no primeiro dia
das eleições para a Previ. Foi a segunda retaliação. A primeira
ocorreu, por coincidência, também no momento de uma votação no âmbito da Caixa de Previdência (Acordo/Estatuto/
Regulamento). Nos dois casos, o boletim demonstrava independência, opondo-se às propostas de interesse do Banco e
à chapa oficial.
Como parte das ações de retaliação promovidas pelo BB,
a Diretoria fez constar em um comunicado a sugestão de
que o representante dos funcionários no Conselho de Administração – o qual não dispõe de nenhum tipo de verba
Chapa vitoriosa nas eleições da Previ de 1998
com o apoio da ANABB

ANABB EM 1998

Além do inquestionável sentido político ao fazer justiça às
reivindicações dos trabalhadores, as sentenças nos tribunais
significaram alívio nas finanças de muitos funcionários do
Banco. Em época de congelamento salarial e consolidação,
no BB, de um modelo de remuneração baseado em privilegiar a cúpula e manter a base sem quaisquer benefícios, as
vitórias judiciais foram bem-vindas.
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para comunicação com os representados – passasse a utilizar meios alternativos, que não dependessem da estrutura
de recursos da empresa. No mesmo texto, a Diretoria do
BB suspendeu o INF803 – Nacional e os Regionais, editados pelo Centro de Processamento de dados (Cesec). Por
“coincidência”, o boletim oficial da chapa da reeleição saiu
em defesa do Banco, ao justificar a decisão com base no
custo do Boletim Garef. Entretanto, permaneceu disponível,
sem qualquer restrição, o Informativo Previ, com a divulgação da chapa oficial, candidata à reeleição.
Mesmo com o apoio institucional, a “chapa branca”
não teve êxito. A vitória foi da chapa 3 – Pluralidade e
Transparência, apoiada amplamente pela ANABB. Os novos
tempos do Banco do Brasil competitivo e de mercado continuaram com mais atos de autoritarismo e de desrespeito
aos acordos com a categoria. Um exemplo foi a decisão unilateral da instituição de convocar os funcionários do posto
efetivo lotados na Cassi para retornarem ao Banco, o que
feriu o contrato vigente entre as partes.
Na mesma linha, o modelo de Participação nos Lucros e Resultados revelou-se imoral demais para ser verdade. O Banco
do Brasil decidiu, de forma unilateral e espontânea, distribuir
aos funcionários a importância de R$ 28,99 milhões – 7% do
lucro líquido do primeiro semestre –, a título de adiantamento
de PLR nos moldes rejeitados pelos representantes do funcionalismo. Ou seja, para a cúpula era direcionada a melhor
parte, deixando a base com parcela que não fazia justiça ao
desempenho alcançado pelos funcionários na linha de frente.
Como na ANABB a solidariedade é valorizada e reconhecida,
foi lançado o II Prêmio Cidadania, em homenagem ao sociólogo Herbert de Souza por sua dedicação ao movimento
Ação da Cidadania contra a Fome, a Miséria e pela Vida. Ao
todo, 121 trabalhos foram inscritos e 13 foram selecionados
nas áreas de educação, geração de emprego e renda e combate à fome e à miséria. Os agraciados receberam prêmios
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em dinheiro e o troféu Herbert de Souza. Para aperfeiçoar
a comunicação com os associados, a ANABB colocou no ar
o site www.anabb.org.br, com notícias e serviços de orientação (recursos jurídicos, etc.), além de links para sites de entidades e empresas ligadas ao conglomerado Banco do Brasil.
Naquele mesmo ano, a revista Momento, publicada pela Associação, recebeu o prêmio de melhor revista brasileira editada
por entidades de classe, concedido pela Associação Brasileira
de Comunicação Empresarial.
O calendário de 1998 trouxe ainda as eleições para a Diretoria da ANABB, além dos pleitos nacionais. A entidade divulgou, com ênfase, as candidaturas de colegas funcionários
do Banco do Brasil para os cargos eletivos do Executivo e do
Legislativo.
No âmbito da Associação, o Conselho Deliberativo introduziu
o voto pelo correio no sistema de votação do processo eleitoral para escolha dos 21 integrantes do Conselho Deliberativo, dos três para o Conselho Fiscal, dos 27 para as Diretorias Estaduais, além de milhares representantes locais. Após
a votação, a nova metodologia foi contestada por um grupo
que também concorria ao pleito, com alegações de ser passível a fraudes. Antes de a Comissão Geral Eleitoral (CGE) homologar o resultado, o Conselho Deliberativo decidiu anular
as eleições. Diante dessa decisão, quatro dos cinco diretores
da ANABB entregaram seus cargos e voltaram a compor o
quadro do Conselho Deliberativo, como previa o Estatuto.
O impasse foi parar na Justiça. O resultado das eleições foi
homologado, mas o grupo contrário ao processo conseguiu
uma liminar para suspender a posse com base na anulação
das eleições pelo conselho.
Durante quase um ano, o Conselho Deliberativo deixou de se
reunir oficialmente, por decisão do presidente do colegiado.
Até a posse dos dirigentes eleitos legitimamente, a ANABB
ficou sob intervenção judicial.

1

1: Maria Nakano, viúva de Betinho
2: Comissão julgadora do II Prêmio Cidadania
3: Comitês premiados
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1999
INJUSTIÇAS
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GOVERNANÇA
de fevereiro a dezembro de 1999

DIRETORIA EXECUTIVA (sub judice)
Presidente, respondendo também pela Diretoria de Relações Externas e Parlamentares e
pela Diretoria de Relações Funcionais, Aposentadoria e Previdência (a partir de 05 de agosto de 1999):
Graciela Paula Ferroni
Diretor Administrativo e Financeiro, respondendo também pela
Diretoria de Comunicação e Desenvolvimento:
Hélio Carneiro Moreira
Diretor de Relações Funcionais, Aposentadoria e Previdência:
Ítalo José Vitorino Júnior (fevereiro a agosto de 1999)
CONSELHO DELIBERATIVO
Presidente: Constâncio Pinheiro da Fonseca
Secretária: Anita Silva de Carvalho
CONSELHO FISCAL
Presidente: Cláudio José Zucco
Secretário: Saul Mário Mattei
José Antonio Diniz de Oliveira
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1999 – INJUSTIÇAS
O cenário de instabilidade foi enfrentado com a redefinição
do regime cambial em favor da livre flutuação da taxa de
câmbio. Para garantir a consistência das novas medidas, foi
introduzida ainda a sistemática de metas para a inflação. Em
síntese, a economia brasileira apresentou-se com maior estabilidade, embora tenha demonstrando taxa de crescimento
inferior ao que se esperava.
O Banco do Brasil também promoveu mudanças. A instituição implementou ajustes organizacionais na estrutura para
adequar-se às disposições da Resolução CMN nº 2.554/1998
(sistema de controles internos), criando a Diretoria de Controle. Para atender o Programa Brasil Empreendedor do governo federal, criado para apoiar pequenas e médias empresas, o Banco abriu 50 Salas do Empreendedor. Também
lançou o BB Conta Única e criou o BB Personal Banking, que
dá acesso a transações bancárias por meio de computadores de mão, sendo o primeiro no mundo a oferecer este tipo
de serviço. Também foi a primeira instituição financeira a
oferecer acesso gratuito à internet, por meio de convênios
com 194 provedores em todo o território nacional para acesso à rede mundial. Naquele ano, o Banco recebeu o Prêmio
Mauá, da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, como melhor
companhia aberta de 1998. A BrasilPrev firmou parceria com
o Principal Financial Group, uma das maiores empresas de
previdência complementar e serviços financeiros dos Estados Unidos.

Na ANABB, após dez meses de intervenção, a Justiça decidiu pela manutenção das eleições promovidas no ano anterior. Os eleitos puderam ser empossados. A Diretoria precisou restabelecer a governança da entidade. Documentos
da instituição foram subtraídos. Um levantamento registrou
a retirada de 134 volumes de partidas contábeis por parte
dos interventores. Após notificação extrajudicial, 24 volumes
foram devolvidos, mas com indícios de violação.
O banco de dados com informações dos associados foi deletado dos computadores. Foram necessários dez meses
para recuperá-lo. Além disso, muitos documentos enviados
pelos filiados para compor processos judiciais não foram
encaminhados aos advogados, milhares de cartas deixaram
de ser respondidas e débitos foram feitos em duplicidade, o
que gerou prejuízo financeiro à entidade e aos associados.
O trabalho do Conselho Fiscal ficou prejudicado durante a
intervenção. O colegiado não possuía acesso a contratos e a
demonstrativos de pagamentos e não podia fotocopiar documentos. Além disso, os relatórios produzidos pelo órgão não
foram apreciados pelo Conselho Deliberativo.
A ANABB encontrava-se administrada por um presidente
cujo cargo estava sub judice e por um diretor Administrativo
e Financeiro nomeado unicamente pelo presidente do Conselho Deliberativo, que não detinha poderes para a referida
nomeação unilateral. Pelo Estatuto, as reuniões da Diretoria
deveriam ocorrer com a presença de, pelo menos, três membros, mas, como a regra não era cumprida, a ilegalidade institucional estava instaurada.
Com a devolução da direção aos que foram eleitos, a normalidade administrativa foi restaurada e, aos poucos, foi
possível colocar a casa em ordem.

ANABB EM 1999

Aos poucos, o Brasil retomava o crescimento, contrariando
expectativas pessimistas quanto à recuperação econômica
diante de uma crise financeira internacional. O governo
promoveu significativas alterações institucionais no que se
refere tanto às políticas cambial e monetária quanto à promoção de forte ajuste das contas públicas.
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2000

ANO DO RECOMEÇO
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GOVERNANÇA

de dezembro de 1999 a dezembro de 2002
DIRETORIA EXECUTIVA
Presidente: Valmir Marques Camilo
Diretor Administrativo e Financeiro: Douglas José Scortegagna
Diretor de Comunicação e Desenvolvimento: José Sampaio de Lacerda Júnior
Diretora de Relações Funcionais, Aposentadoria e Previdência: Cecília Mendes Garcez Siqueira
Diretor de Relações Externas e Parlamentares: Augusto Silveira de Carvalho
CONSELHO DELIBERATIVO
Presidente: Romildo Gouveia Pinto
Ana Maria Dantas Leite
Anita Silva Carvalho
Antonio Gonçalves de Oliveira
Camillo Calazans de Magalhães
Carlos Rosalvo de Oliveira Serrano
Denise Lopes Vianna
Élcio da Motta Silveira Bueno
Emílio Santiago Ribas Rodrigues
Fernanda Duclos Carísio
Fernando Amaral Baptista Filho
Graciela Paula Ferroni
Henrique Pizzolato
Inácio da Silva Mafra
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José Branisso
Lessivan Marcos O. Pacheco
Mário Juarez de Oliveira
Mércia Maria Nascimento Pimentel
Paulo Edgar Trapp
Tereza Cristina G. M. Santos
William José Alves Bento
CONSELHO FISCAL
Presidente: José Antônio Diniz de Oliveira
Secretário: Cláudio José Zucco
Alba Terezinha Legnani
Maria Izabel Scherer Oliveira
Onivaldo Moisés Mariani
Saul Mário Mattei

Posse dos novos dirigentes

DIRETORIAS ESTADUAIS
AC: Ailton José Blazute Braga
AL: Ivan Pita de Araújo
AM: Ângelo Raphael Celani Pereira
AP: Eliane Perez Vanetta
BA: Antônio Carlos (Nei Rios)
CE: Francisco Henrique Ellery
DF: Elias Kury Filho
ES: Sebastião Ceschim
GO: Saulo Sartre Ubaldino
MA: Miguel Ângelo R. e Arruda
MG: Eder Melo
MT: Arildo Leal Paula
MS: João Alfeu Simioni
PA: Marcílio Abreu Monteiro
PB: Júlio Honório de Melo Neto
PE: Luiz Felipe de Morais Moura
PI: José Ulisses de Oliveira
PR: Paulo Roberto Lima
RJ: Rita de Cássia O. Motta
RN: Antônio Eduardo A. Figueiredo
RR: Maria de Jesus M. Mourão
RS: Osvaldo Petersen Filho
SC: Jason Tasso M. Silveira
SE: Emanuel Júnior
SP: Luiz Antônio Saadi
TO: Edilson Souza Jácome
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2000 – ANO DO RECOMEÇO
No fim de 1999, a atividade econômica apresentou-se mais
intensa com o cenário internacional favorável, o que propiciou, de forma consistente, o processo de retomada do
crescimento. Ao longo de 2000, as taxas de juros declinaram
e medidas de políticas monetárias foram adotadas para o
aumento do crédito e a redução dos custos vinculados aos
empréstimos. O nível de emprego crescente também foi determinante para essa recuperação.
No Banco do Brasil, o período foi de expansão na internet,
com o lançamento do portal da instituição, que reuniu sites
de investimentos, agronegócios, negócios internacionais,
relações com investidores, notícias, cultura e esportes. Mais
2,6 milhões de correntistas foram habilitados a acessar os
produtos e os serviços oferecidos por intermédio do portal
www.bb.com.br, ratificando a posição do BB como a instituição
financeira brasileira com maior presença na rede mundial.
Naquele ano, o Banco registrou lucro líquido de R$ 974,2
milhões, que representou retorno sobre o patrimônio líquido
de 12,2%. O desempenho foi marcado por ênfase na expansão dos negócios, controle de custos operacionais, busca da
excelência na gestão de riscos e melhoria da composição da
carteira de crédito, confirmando o compromisso do Banco
do Brasil em criar maior valor para os acionistas.
Para a ANABB, o ano de 2000 representou recomeço, apesar de ter sido particularmente difícil. A Associação deixou
para trás o período de intervenção e conseguiu se reerguer.
A entidade registrou superávit de R$ 1,06 milhão, superando
o déficit nas contas de R$ 326 mil do ano anterior, além de
dívidas de mais de R$ 2 milhões. Entre elas, uma pendência jurídica com a seguradora Minas Brasil, no valor de R$
1,050 milhão, deixada pela gestão interventora. Naquele ano,
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a ANABB não só honrou a dívida como regularizou o seguro. A
Associação recuperou a saúde financeira, fez novos e grandes
investimentos e conseguiu recuperar a credibilidade.
O empenho em sanear a entidade foi bem-sucedido. Os diretores estaduais foram empossados e reiniciaram o trabalho
de representatividade da ANABB nos estados.
A instituição passou a investir mais e melhor. Em maio, a
entidade adquiriu nova sede. Toda a estrutura da ANABB
deixou os dois andares – em parte, alugados – de um prédio no centro de Brasília e foi transferida para um edifício
de 4.145 metros quadrados, em uma avenida comercial da
cidade. O antigo endereço não comportava mais os 60 funcionários, que em 1992 eram apenas 25. O ponto foi comprado do Banestado, pouco antes da privatização do banco,
por concorrência pública. O prédio, de arquitetura arrojada,
com 40 vagas na garagem, elevador e entrada independente,
custou R$ 2,025 milhões, já quitados. Para se ter ideia do êxito
desse investimento, o preço de mercado do imóvel, estimado
em 2015, é de R$ 35 milhões.
O equilíbrio das finanças da entidade foi possível a partir da
cobrança insistente de mensalidades atrasadas e da adoção
de um controle informatizado sobre as carteiras dos associados. O diferencial foi a boa administração e o empenho
em privilegiar o interesse do associado em detrimento do
interesse pessoal e político-partidário, característico da
gestão interventora. O trabalho reconquistou a confiança
do funcionalismo e, graças a essa política, quase três mil
funcionários do Banco do Brasil associaram-se à ANABB.
O número de sócios passou de 93,3 mil, em dezembro de
1999, para 96,7 mil, ao fim de 2000. A ANABB confirmou-se
como a maior representante dos funcionários do BB.

1

Articulações políticas:
1: Com o ministro da Defesa, Geraldo Quintão;
2: Com o governador do Ceará, Tasso Jereissati;
3: Com o prefeito de Porto Alegre, Raul Pont;
4: Com a governadora do Maranhão, Roseana Sarney
A entidade modernizou-se e firmou a missão de prestadora
de serviços, com a ampliação do leque de vantagens. Os esforços para a reconstrução da entidade, do ponto vista financeiro e organizacional, deu ainda maior fôlego para grandes
batalhas políticas.

2

3

Naquele ano, o Banco do Brasil e outros quatro bancos federais
(Caixa Econômica Federal, Basa, BND e BNDES) foram apontados como ineficientes em um relatório produzido pelo consórcio Booz-Allen & Hamilton/Fipe, encomendado pelo governo
federal. O documento colocava em cheque a importância das
instituições e apresentava opções para o futuro – entre as quais
privatização ou fusão. A ANABB reuniu os melhores consultores
do mercado para contestar o documento e promoveu o maior
fórum de discussões de toda a história da entidade. Para esses
debates, produziu um estudo, enviado pelo consultor Alberto
Borges Matias, que reconstituía o relatório Booz-Allen.
O Fórum Nacional de Debates ANABB teceu dossiê sobre
o Banco e deu origem aos fóruns regionais, que, durante
o ano, foram realizados em 16 cidades de todo o país. O
governo federal sentiu a pressão e começou
a recuar. O projeto foi engavetado e a derrota política foi tão evidente que as autoridades da área econômica mantiveramse em silêncio diante da imprensa, sem
fazer quaisquer referências ao relatório
da consultoria.
Ainda naquele ano, os advogados trabalharam como nunca, defendendo
os interesses dos associados na
Justiça. Várias ações foram vitorio-
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sas e o resultado foram os valores que os funcionários do
BB conseguiram reembolsar – um total de R$ 25,6 milhões.
Parte deles havia sido confiscado pelo governo durante planos
econômicos ou embutido em impostos cobrados indevidamente. Os funcionários do Banco estavam entre os primeiros
que receberam a correção do FGTS depositado com expurgos
ao longo de planos econômicos do governo. Outros aguardavam julgamento nos tribunais superiores.
Os associados também continuaram ganhando liminares
que garantiram o depósito em juízo do Imposto de Renda
sobre férias, abonos e outras complementações salariais.
Em outubro, foram pagos os primeiros processos referentes
a essas ações. Ao todo, 27 associados receberam o imposto
descontado anteriormente, no valor, em média, de R$ 4 mil
para cada um. Ainda foram pagos mais de R$ 200 milhões de
IR sobre venda de férias, abonos e outras complementações
salariais que beneficiaram mais de 86 mil associados.A ação
movida pela ANABB para forçar o governo a rever os limites de
deduções da tabela do Imposto de Renda provocou a discussão
do assunto na Receita Federal. A Ordem dos Advogados do Brasil e os fiscais da Receita também questionaram a desatualização da tabela e, posteriormente, a ANABB ganhou liminar garantindo a correção. O acompanhamento incansável das ações
do governo que interferem na vida do trabalhador muniram a
entidade de armas eficientes para minimizar a difícil situação
econômica do funcionalismo.
Duas novas modalidades de seguro complementar também
foram criadas. Além do Seguro Decesso, pago ao associado
no caso de morte na família, independentemente de adesão,
dois seguros opcionais, que garantem indenizações maiores,
foram lançados: o Decesso Complementar, para associados
com até 55 anos, e o Complementar Master, para os com
mais de 55 anos. Vale lembrar que, em 2000, só o Decesso
tradicional pagou R$ 1,05 milhão, referente a 350 sinistros.
Um serviço indireto que a ANABB busca prestar a seus associados é a participação ativa em anos eleitorais. Como
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sempre fez, diretores e conselheiros envolveram-se nas
campanhas para as eleições da Previ e da Cassi.
Toda a reformulação da infraestrutura não foi implantada
sem sobrecarga no atendimento. A estrutura da ANABB tornou-se pequena em 2000. O sistema de telefonia mostrouse arcaico e insuficiente. Houve momentos de pico e con-

gestionamento, como na época em que a entidade ganhou na
Justiça a devolução do Imposto de Renda sobre férias, abonos e
licenças-prêmio convertidos em espécie a partir de 1995. Esse
processo teve de ser aperfeiçoado.
A comunicação também foi fortalecida com o objetivo de suprir
os associados com informações ágeis por meio do Ação On-line
– que era distribuído em média três vezes por semana – e do
ANABB Expresso, outra inovação da entidade, publicado em caso
de notícias extraordinárias.
As edições mensais do jornal Ação mantiveram o associado em dia
com os principais acontecimentos e atuações da instituição. E o informativo jurídico Fórum, com periodicidade trimestral, foi retomado após longo período de paralisação, divulgando o andamento de
ações judiciais e processos e publicando artigos de especialistas.
Para estabelecer diálogo com a sociedade, a Associação também
atuou na divulgação de assuntos de interesse nacional pela grande
imprensa. O episódio do relatório Booz-Allen sobre as instituições
financeiras públicas federais ilustra bem esse trabalho. As notícias
foram divulgadas nos principais jornais do país. A instituição ainda
desenvolveu o projeto de criação do novo site e de mais um veículo
de comunicação: a Agência ANABB de Notícias, destinada a divulgar
as informações em tempo real pela internet.
A pressão interna e externa para recuperar uma entidade em crise
era grande. Os dirigentes retomaram o corpo a corpo no Congresso,
inclusive com assessoria informal feita a parlamentares em projetos cruciais para trabalhadores. A cruzada contra as mudanças
na idade mínima de aposentadoria privada foi persistente. Assim
que o decreto que aumentava progressivamente a idade mínima de
55 para 65 anos foi publicado, a ANABB contratou especialistas na
matéria para questionar sua legalidade.
Depois de amplo debate com a Associação, a então secretária
de Previdência Complementar do Ministério da Previdência,
Solange Paiva Vieira, também recuou na proposta de mudar as
regras da aposentadoria proporcional, trazendo mais uma vitória
para a entidade na defesa dos associados.
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2001 – EM DEFESA DAS ENTID
No decorrer de 2001, surgiram restrições relevantes às medidas na área econômica, o que reverteu, em parte, as expectativas favoráveis relacionadas à trajetória positiva. Entre as variáveis que influenciaram a interrupção do ciclo de
recuperação, pode-se destacar: o racionamento de energia
elétrica, que aumentou o risco de desequilíbrio entre oferta e demanda; a recessão econômica nos Estados Unidos,
após os atentados terroristas de 11 de setembro ao World
Trade Center; e a crise na Argentina, que pressionou a taxa
de câmbio.
Naquele ano, o Banco do Brasil passou a adotar a configuração de banco múltiplo, igualando a atuação aos demais bancos brasileiros. A medida trouxe vantagens, como
redução de custos, racionalização de processos e otimização da gestão financeira e fisco-tributária. Em decorrência disso, foram ativadas as carteiras financeira e comercial.
O Banco, em continuidade ao processo de modernização iniciado em 1995, aprovou nova configuração do conglomerado com o objetivo de tornar mais ágil o processo decisório.
Com a nova estrutura, o BB passou a se configurar em quatro pilares negociais: atacado, varejo, governo e recursos de
terceiros. Essa estrutura organizacional deriva do modelo
negocial com a responsabilidade pela gestão sobre clientes,
produtos e canais de negociação.
No campo das entidades relacionadas ao funcionalismo do
BB, a intervenção na Previ e as alterações na legislação
sobre aposentadoria encerraram um ano em que direitos
históricos dos trabalhadores e dos aposentados do BB correram perigo. No entanto, o anúncio de mais vitórias da
ANABB na Justiça, a inauguração da nova sede da entidade
e a ampla participação dos associados no II Fórum Nacional
de Debates marcaram positivamente a temporada de 2001.
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Assinatura da compra da nova e atual sede da ANABB

DADES E DO AMPLO DEBATE
Em alguns momentos, foi preciso estar no Congresso para
costurar articulações e alianças políticas necessárias para
evitar maiores perdas – como no caso do decreto governamental que alterou as regras de aposentadoria – ou defender
os interesses da sociedade e dos funcionários nos debates
sobre a nova regulamentação do Sistema Financeiro Nacional.
Em outros embates, os tribunais de Justiça foram o cenário
predominante, seja na batalha pela preservação financeira
de ganhos dos associados, seja com mandados de segurança e representação contra autores de medidas prejudiciais
ao funcionalismo, como foi o caso da representação junto
ao Ministério Público contra a então secretária de Previdência Complementar, Solange Paiva Vieira, por improbidade
administrativa, e contra o Sistema Financeiro Nacional.
A secretária insistia em revelar os nomes de fundos de pensão deficitários, prejudicando a relação entre as entidades
e a secretaria. A gestora ainda foi alvo de investigação pelo
prejuízo de mais de meio bilhão de reais aos participantes
da Previ, fruto da nomeação do diretor fiscal da Caixa de Previdência Dimas Rodrigues Costa para implantação da paridade no fundo. Para impedir que as decisões do interventor
fossem implementadas, a ANABB ingressou com mandado
de segurança com pedido de liminar. A conta é simples. A
proposta que havia sido aprovada anteriormente pelo Conselho Deliberativo, mas recusada pela Diretoria, previa ao

fundo R$ 878,9 milhões. A proposta de Dimas Rodrigues
Costa reservou apenas R$ 364,5 milhões a funcionários e
aposentados associados da Previ.
Quando as decisões que afetavam o funcionalismo foram
geradas nos gabinetes burocráticos, nas instâncias mais
elevadas do Executivo, o espaço de reivindicações foi ampliado por meio de audiências com autoridades e ministros,
como o da Previdência, na época, Roberto Brant, com quem
a ANABB conversou sobre o aumento da idade mínima para
aposentadoria pela previdência complementar.
No caso específico da agenda com o Banco do Brasil, seja
com o ex-presidente Paolo Zaghen, seja com o então presidente, Eduardo Guimarães, as audiências foram dedicadas
a discutir soluções para a pauta de problemas que preocupavam o funcionário: o uso inadequado da Gestão de Desempenho Profissional (GDP) para avaliar o trabalho, o fim
do Garef, o relatório da Previ sobre a paridade, a situação financeira da Cassi e as reivindicações salariais da categoria.
Mais do que uma entidade, cujos ativos e empreendimentos atestam inegável relevância econômica, o maior fundo de
pensão da América Latina configura-se como ícone na história
dos direitos sociais do país, ao representar a perspectiva concreta de um futuro seguro aos que dedicaram uma vida inteira
ao trabalho.
A Previ concentrou o foco de maior atenção da ANABB: o
ano começou com o decreto governamental que ampliava
a idade mínima para a aposentadoria e encerrou-se com
a Medida Provisória nº 2.222/2001, que determinava a incidência de alíquota de 20% do Imposto de Renda sobre
os rendimentos de aplicações dos fundos de pensão, o que
caracterizou bitributação.
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O ano foi de bons combates. Tudo o que afetou a vida do funcionalismo transformou-se em desafio para a ANABB. As ações
prejudiciais do governo e os atos equivocados da direção do
BB foram enfrentados com a força da representatividade da
Associação, proporcionada pela sólida base de associados e
pela capacidade de organização da entidade.
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Os compromissos que o Banco teria com o fundo também
foram cancelados: a implantação do Plano de Aposentadoria
Incentivada (PAI), a correção nas distorções da Carteira Imobiliária (Carim), o aumento do benefício mínimo e a garantia
de R$ 110 milhões para o Fundo Administrativo.
A ANABB convocou os funcionários a não referendarem as
contas da Previ. O relatório foi reprovado pela primeira vez
em 96 anos. A ANABB também orientou os associados a votarem branco e nulo ou a não reabrirem as discussões sobre
a paridade e a utilização indébita do superávit da Previ pelo
Banco do Brasil. A Associação foi contra a injustiça inerente
ao plebiscito, que radicalizava os extremos de “sim” ou “não”.
A atuação da entidade junto ao Judiciário também foi relevante.
Atos do governo que lesavam o bolso do trabalhador – como
descontos indevidos de Imposto de Renda e falta de correção dos saldos do FGTS – foram combatidos, nos tribunais, e proporcionaram conquistas significativas. No fechamento do ano anterior, a ANABB contabilizou 1.805 ações
individuais vitoriosas, que significaram crédito no valor estimado de R$ 42,8 milhões.
A vitória nas ações que corrigiam os saldos das contas
vinculadas ao FGTS em razão das perdas ocasionadas por
todos os planos econômicos mereceu comemoração à parte. Em 2001, cerca de R$ 34,1 milhões foram ressarcidos
para 1.360 associados, em uma média de R$ 25 mil para
cada. A Associação provou que, ao contrário do acordo que
o governo propunha de repor as perdas referentes apenas
aos Planos Verão e Collor I, a Justiça era o melhor caminho
para restabelecer os direitos do trabalhador. Para exercer o
papel democrático e de representação dos interesses dos
aposentados e dos trabalhadores do BB, a sólida estrutura
administrativa e organizacional da ANABB sempre foi grande
suporte para as significativas conquistas.
A Associação encerrou o ano na nova sede administrativa
em Brasília, adquirida no ano anterior, e com a perspectiva
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de redução das despesas, pois passou a receber o aluguel
do andar que possuía no antigo edifício. Com 80 lugares, o
auditório do novo prédio passou a ser o espaço para debates
sobre assuntos de interesse do funcionalismo.
Com a transferência para o novo endereço, vieram mais benefícios: a área de telemarketing foi restruturada e a mudança da central telefônica para o sistema digital trouxe mais
rapidez ao atendimento. A estrutura estava preparada para
atender a crescente demanda. O associado passou a falar diretamente com o setor pretendido sem a mediação de telefonista.
A comunicação ampliou o leque de mídias. Foi lançado
novo site da ANABB, possibilitando acesso mais fácil a informações da entidade, como jornais e arquivos. Com essas
mudanças, os internautas ganharam espaço para fazer perguntas na seção de Dúvidas e participar de salas de batepapo e fóruns de discussão. Os interessados passaram a ter
a comodidade de associar-se à ANABB pela internet. O novo
site trouxe ainda a Agência de Notícias, que, em tempo real,
oferece informações de interesse do funcionalismo.
Repensar o país, o trabalho, a empresa, a previdência social
tem sido exercício permanente nas ações da entidade. Os
amplos debates que envolveram a rede Banco do Brasil em
todo o país, materializados em fóruns, workshops, painéis
e no grande encontro nacional, deixaram preciosas lições
sobre o passado, registraram avaliações consistentes sobre
o presente e apontaram estratégias para o futuro.
O II Fórum Nacional de Debates ANABB superou todas as expectativas e ampliou as conquistas deixadas pela primeira edição
do evento. Entre as novidades, estava o workshop “Os funcionários do BB nos Poderes”, que reuniu mais de 40 parlamentares de todas as regiões, funcionários do Banco eleitos para
cargos públicos – entre os quais prefeitos, vice-prefeitos, deputados federais, estaduais e vereadores. A atividade mostrou-se
oportunidade para troca de experiências com a divulgação das
estratégias e dos desafios do BB e o esclarecimento de dúvidas

expressas pelos funcionários eleitos. O segundo painel,
sobre previdência complementar, discutiu a diferença
entre se ter o benefício ou a contribuição predefinidos,
ajudando os participantes a entender os cálculos feitos
pelos fundos e planejar a aposentadoria. O II Fórum estabeleceu canais para o diálogo produtivo entre executivos do BB e lideranças políticas e econômicas, além
de promover um debate técnico sobre os caminhos do
Banco. Outro importante evento foi o Encontro de Mulheres, que deu continuidade às discussões envolvendo
as questões do gênero.

Presença de Itamar Franco
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1. Entrega de cheque a associado que obteve
vitória em ação referente ao IR
2. Audiência com o ministro Aloysio Ferreira
3. Audiência com o governador do Mato
Grosso do Sul, José Orcilio
4. Homenagem na Assembleia
Legislativa de São Paulo
5. Audiência com o deputado Aécio Neves
6. Audiência com o Ministro da Ciência e
Tecnologia, Sérgio Resende
7. Audiência com o presidente do
BB, Eduardo Guimarães, contra Solange
Paiva na Justiça Federal
8. Audiência com o ministro da Previdência,
Roberto Brant
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9. II Encontro Regional de Mulheres do BB
em São Paulo
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2002 – ATITUDES ESTRATÉGICA
Em 2002, a expansão da economia do país foi relativamente
modesta. Havia o impacto das incertezas ligadas às eleições
gerais daquele ano. No âmbito internacional, era grande a
repercussão do cenário norte-americano. Denúncias de
fraudes em grandes empresas americanas e europeias
criaram ambiente de incerteza nos mercados financeiros, o
que corroborava para a trajetória decrescente das principais
bolsas de valores internacionais.
O ano foi marcado pela tentativa do governo brasileiro de
realizar oferta pública de ações do Banco do Brasil. O Tesouro Nacional esperava arrecadar mais de R$ 1 bilhão com
a venda de ações. Com a operação, o governo pretendia
ainda que o Banco alcançasse o mínimo de 25% de ações
em circulação no novo mercado da Bolsa de Valores de São
Paulo (Bovespa).
O momento oportuno da operação – às vésperas das
eleições presidenciais e quando da baixa generalizada no
mercado acionário – obrigou o governo a recuar. A ANABB
acompanhava atentamente o assunto, preocupada com os
direitos dos acionistas minoritários e com os mecanismos
que incentivassem o funcionário a participar do processo.
No campo jurídico, houve mais avanços. Dessa vez, a ANABB,
por meio de recursos judiciais, assegurou correção de 40%
da multa rescisória para os funcionários demitidos a partir
de 1989. De acordo com especialistas, o BB fez o cálculo
das contas sem considerar as perdas referentes aos planos
econômicos. Para que os colegas demitidos não ficassem
prejudicados, a Associação contratou advogados que defenderam, em juízo, o direito dos associados.
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A instituição abriu o debate público sobre o congelamento da tabela de deduções do Imposto de Renda, que ficou
quase sete anos sem correção. Quando toda a mídia frisava,
constantemente, as “perdas” que o Estado teria com a correção da tabela, a ANABB denunciou confisco que o governo
praticou, ao não compensar o desgaste do valor da moeda
ao longo do tempo.
Com vitórias conquistadas na Justiça, a Diretoria da Associação continuou a pagar indenizações referentes a ações
individuais de isenção de Imposto de Renda sobre a venda
de licenças-prêmio, férias, abonos e folgas. Essas ações
foram individuais, porque se referiam ao imposto cobrado
antes da obtenção da liminar, concedida à ação coletiva da
ANABB em 1995, que isentou todos os associados do pagamento do imposto.
Apesar de várias conquistas, grande ameaça abalou os funcionários do BB: a extinção do Garef. O órgão resistiu, inúmeras
e decisivas vezes, a medidas nocivas ao trabalhador do BB e à
sociedade. O governo de Fernando Henrique Cardoso, em uma
atitude antidemocrática, cassou o direito de os funcionários
escolherem o representante no Conselho de Administração do
Banco do Brasil. A ANABB articulou-se no Congresso, realizou
pressões junto à Casa Civil e à Secretaria da Presidência da
República. O governo FHC mostrou-se intransigente e insensível. Com o apoio da cúpula do Banco e do Ministério da Fazenda, assinaram o ato arbitrário de extinção do Garef, grave
retrocesso nas relações entre a empresa e os trabalhadores.
Outra queda de braço envolveu a indicação, para membro
do Conselho de Administração do BB, de um funcionário pelo
Clube de Investimento dos Funcionários do Banco do Brasil,

AS EM DEFESA DO ASSOCIADO

No contexto social, a ameaça de dengue mobilizou a solidariedade dos funcionários. ANABB, Fenabb, Cassi, Fundação Banco
do Brasil e o voluntariado do BB entraram na batalha contra
a doença, por meio do Programa de Ação Voluntária dos Funcionários do Banco do Brasil no Combate à Dengue. A campanha Dengue, de Olho Sempre engajou a sociedade na luta
contra o mosquito transmissor e desenvolveu um trabalho
permanente contra a doença. Ao lançar o III Prêmio Cidadania Herbert de Souza, a ANABB incluiu na premiação projetos
de educação destinados ao combate à dengue, por meio de
campanhas e mutirões.
Naquele ano, as bancárias também ganharam atenção especial. A ANABB realizou o I Encontro Regional de Mulheres
do BB, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. O
evento quebrou a rotina de 150 funcionárias que participaram
de um bate-papo com a sexóloga Regina Navarro, colunista
do Jornal do Brasil e do portal Terra, e com o professor de
ginecologia da USP José Aristodemo Pinotti.
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Lançamento do Programa de Ação
Voluntária dos Funcionários do
Banco do Brasil no Combate à Dengue

que funciona regularmente desde 1996 e que desenvolvia
intenso trabalho para atrair novos e mais cotistas. Apesar de
esforços da ANABB, o acionista controlador – governo federal
– não quis discutir com o funcionalismo, por meio de suas
entidades, a indicação de um nome dos quadros funcionais
do Banco. O argumento de que o CIN não detinha o mínimo
de 3% das ações do Banco do Brasil, exigido pelo Estatuto,
não se justificava, uma vez que apenas 8% das ações da
empresa estavam no mercado. Anteriormente, o acionista
majoritário havia concordado, por duas vezes, que os funcionários escolhessem o representante para o conselho,
mesmo quando a norma só permitia essa possibilidade por
intermédio dos clubes de investimento.
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III Prêmio Cidadania – Tributo ao Voluntariado

Os fatos relevantes do ano foram marcados pela questão
previdenciária. As lutas relacionadas à revogação da idade
mínima para a aposentadoria complementar tiveram sucesso.
Em abril, o governo revogou a medida em mais uma vitória
da ANABB, que vinha lutando em todas as instâncias contra
o chamado “Decreto da Idade Mínima”, até mesmo antes de
ser editado.
O governo finalmente reconheceu a arbitrariedade do gesto
de estabelecer idade mínima para a aposentadoria no sistema de previdência complementar. O decreto, publicado
no Diário Oficial da União (DOU), em 24 de abril, acabou
com esse limite. Desde então, cabe às partes estabelecer o
melhor momento de pedir aposentadoria, de acordo com o
Estatuto de cada fundo. O governo recuou porque não tinha
sustentação jurídica – quando a idade mínima foi anunciada, os participantes dos fundos contestaram a competência do Executivo em determinar regras para aposentadoria
complementar.

Quanto à comunicação entre entidade e associados, esta se
tornou mais ágil. Além de veículos como o Ação On-line, o
Clipping de Notícias e o ANABB Expresso, que chegam às
mãos dos leitores no ritmo necessário, o fluxo de informações por telefone, e-mails e cartas foi intenso. Para reforçar os canais de comunicação, o jornal Ação – veículo
mais tradicional da ANABB –, foi reformulado para atender
a essa crescente demanda. Outra grande mudança foi a
participação direta dos associados nas pautas discutidas
pela equipe de redação. O associado passou a ser um dos
“pauteiros”, indicando temas, dúvidas e direcionando o jornal cada vez mais para os assuntos de interesse da comunidade Banco do Brasil.
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A atuação da ANABB teve papel decisivo para revogação do
Decreto nº 3.721/2001. A medida recomendava que fossem
acrescentados, à idade mínima estabelecida em 55 anos,
seis meses a cada ano até 2010 para os planos de contribuição definida; e seis meses a cada ano até 2020 para
os demais planos. O trabalho da entidade para derrubar a
idade mínima começou antes mesmo de o decreto ser publicado. Em 20 de dezembro de 2000, o Conselho de Gestão da
Previdência Complementar (CGPC) aprovou a Resolução nº
2/2000, ampliando o limite de idade mínima para a aposentadoria complementar aos participantes de entidades fechadas de previdência privada – já prevista no inciso IV do artigo 31 do Decreto nº 81.240/1978. Na época, a ANABB já
identificava que o decreto extrapolava os limites da Lei nº
6.435/1977 – cujo texto pretendia regulamentar –, uma vez
que acrescentava matéria nova, estranha a essa lei.
A ANABB também atuou junto ao Legislativo. A pedido da

Mesmo com todos os esforços, e sabendo dos prejuízos que
traria aos participantes de entidades de previdência fechada,
a Presidência da República publicou o Decreto nº 3.721, em
9 de janeiro de 2001, provocando uma corrida para aposentadoria no Banco.
A alteração das regras para todos os contratos prejudicou vários trabalhadores que anteciparam aposentadorias.
Pouco tempo depois, veio o anúncio de que a aposentadoria antecipada seria extinta. Nova crise recaiu sobre o funcionalismo. Diante disso, a ANABB voltou à Secretaria de
Previdência Complementar (SPC) para alertar que a medida
prejudicaria até o próprio governo, uma vez que engessaria
a política de recursos humanos das estatais.
Na época, a ANABB articulou mais um encontro para pressionar a suspensão do Decreto nº 3.721/2001. O então
presidente da entidade, Valmir Camilo, e o então diretor
de Relações Externas e Parlamentares, Augusto Carvalho,
reuniram-se com o então ministro do Supremo Tribunal
Federal (STF), Marco Aurélio de Melo, relator de uma Ação
Direta de Inconstitucionalidade (ADI) movida pelo PSB em
parceria com a ANABB.
Depois do encontro com o ministro, a Diretoria da ANABB
conversou com os então candidatos à Presidência da Câmara dos Deputados, Aécio Neves e Inocêncio Oliveira, para
que, se eleitos, determinassem urgência para aprovação do

projeto de decreto legislativo de autoria da deputada Maria
Abadia.
Em 10 de abril, a ANABB conseguiu liminar para suspender a
idade mínima para os associados, ficando todos protegidos
contra o decreto arbitrário do governo.
Todo o trabalho desenvolvido pela ANABB teve desdobramento ainda mais amplo: o governo finalmente entendeu
que as regras para aposentadoria complementar devem ser
definidas entre participantes e direção do fundo de pensão.
A decisão beneficiou toda a sociedade brasileira.
A intervenção do governo na Previ, rasgando o Estatuto e os
acordos firmados entre o BB e o movimento sindical, também esteve em pauta. O lado positivo foi a união de todas
as entidades do funcionalismo. Os atos governamentais de
demissão de toda a Diretoria do fundo e a abertura de novo
processo eleitoral abriram espaço para a união de todas as correntes, que defendiam uma mesma chapa. Garantir o mandato
daqueles dirigentes – que foram legitimamente eleitos –, foi o
objetivo principal. Construir uma chapa plural, que pudesse dividir as responsabilidades na gestão da Previ, foi o salto qualitativo naquele momento.
A ANABB, na função de representante do funcionalismo do BB,
encaminhou a vários parlamentares manifesto de entidades
contra a intervenção do governo na Previ. O objetivo foi o de
pedir apoio ao Poder Legislativo para a imediata suspensão
da intervenção e o retorno dos eleitos aos postos no fundo
de pensão. Com isso, seriam garantidas a transparência da
gestão e a correta aplicação das reservas do fundo.
Entretanto, diante das incertezas trazidas pela alteração estatutária e pelo regulamento eleitoral, as entidades optaram
por inscrever, em vez de uma, duas chapas, a fim de evitar
uma possível impugnação de candidatos que participavam
do Conselho da Previ e que foram afastados dos cargos pelo
interventor.
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Diretoria da entidade, a deputada Maria de Lourdes Abadia
(PSDB/DF) apresentou projeto de decreto legislativo que
sustava as resoluções do Conselho de Gestão da Previdência
Complementar e os incisos IV e V do artigo 31 do Decreto nº
81.240/1978, que definiam a idade mínima para aposentadoria na previdência complementar e a proporcionalidade de
contribuição para cobertura de déficit nos fundos de pensão.
Também a pedido da ANABB, o deputado Régis Cavalcanti
(PPS/AL) apresentou outro projeto de decreto legislativo, de
igual teor, para intensificar a pressão no Congresso.
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A chapa Movimento em Defesa da Previ – formada por integrantes das diversas entidades representativas do funcionalismo, incluindo os dirigentes que foram eleitos legitimamente e afastados pela intervenção – teve a inscrição
homologada e recebeu o número 2. Diante disso, a chapa
Em Defesa da Previ, criada como alternativa à eventual impugnação da chapa Movimento em Defesa da Previ, solicitou
o cancelamento do registro. A chapa Estabilidade e Profissionalismo, articulada pela Diretoria do BB, desconhecida e
sem qualquer representatividade no movimento das entidades, também teve inscrição homologada.
As eleições da Previ só foram retomadas após a Secretaria
de Previdência Complementar aprovar o novo Estatuto do
fundo, adequado, pelo interventor, às Leis Complementares
nº 108/2001 e nº 109/2001, que regulamentam o setor.
A grande modificação dizia respeito ao número de representantes eleitos e indicados na composição do fundo. A
Previ possuía seis diretores (três eleitos), sete conselheiros
deliberativos (quatro eleitos) e cinco conselheiros fiscais
(três eleitos). Com o novo Estatuto, a entidade passou a ter
composição paritária (números iguais) entre representantes
eleitos e indicados para os Conselhos Fiscal e Deliberativo.
De acordo com as novas regras, os participantes poderiam
escolher três representantes para o Conselho Deliberativo e
dois para o Conselho Fiscal, com os respectivos suplentes.
A indicação dos participantes da Diretoria Executiva seria
feita pelo Conselho Deliberativo, cujo presidente, nomeado pelo Banco do Brasil, teria direito ao voto de Minerva
(desempate).
O novo regimento caracterizou grande perda para os trabalhadores do Banco, diluída em uma série de aspectos. Um
deles foi não ser mais necessário consultar o corpo social
para alterar o Estatuto. Os planos de benefícios, por exemplo, passariam a ser de competência exclusiva do Conselho
Deliberativo.
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As entidades que representavam o funcionalismo do BB uniram-se em fóruns e debates para encontrar maneiras de pôr
fim à intervenção. Formaram o grupo Movimento em Defesa
da Previ, que unificava as entidades: ANABB, Confederação
Nacional dos Trabalhadores nas Empresas de Crédito, Confederação Nacional dos Bancários (CNB), sindicatos, federações, Associação Nacional dos Participantes de Fundos
de Pensão (Anapar), Associações Atléticas Banco do Brasil,
Satélite, Associação dos Aposentados e Funcionários do
Banco do Brasil (AAFBB), Associação dos Funcionários Aposentados e Pensionistas do Banco do Brasil, Federação das
Associações de Aposentados e Pensionistas do Banco do
Brasil (Faabb), União Nacional dos Acionistas Minoritários do
Banco do Brasil, Federação das Cooperativas de Consumo
dos Funcionários do Banco do Brasil (Fecob), Associação
de Pais, Amigos e Pessoas com Deficiência, de Funcionários do Banco do Brasil e da Comunidade (Apabb). Tal grupo era coordenado por ANABB, CNB, Anapar, Sindicato dos
Bancários de Brasília, um representante dos aposentados
e um das AABBs. Para o movimento, a intervenção foi uma
decisão política do governo, que nem sequer levou em consideração as propostas dos representantes dos associados
para adequar o Estatuto à nova lei. A intervenção da Previ
teve fim no mesmo ano.
Ao encerrar o ano, a ANABB recebeu os resultados de pesquisa
realizada pela empresa WHO sobre o grau de satisfação dos associados. Um total de 73,9% dos associados aprovaram a então
gestão da entidade, de acordo com a pesquisa.
Na opinião dos entrevistados, a Associação havia aperfeiçoado o trabalho ao longo dos anos. Comparando-se os anos
de 2000 e 2002, 342 associados, 42,5% dos entrevistados,
acreditavam que houve melhoria nos serviços oferecidos pela
entidade. Ampliando esse período para quatro anos, o percentual foi ainda maior: 54,1% dos entrevistados consideraram
que a entidade havia melhorado seu desempenho.

Audiência com o presidente do STF
Marco Aurélio Melo sobre a suspensão
da idade mínima para aposentadoria
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Entrega da Ação Direta de
Inconstitucionalidade em
relação ao Decreto nº 3721/2001

Entidades representativas uniramse e criaram o grupo Movimento
em Defesa da Previ
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GOVERNANÇA

de dezembro de 2002 a dezembro de 2005
DIRETORIA EXECUTIVA
Presidente: Valmir Marques Camilo
Diretora Administrativa e Financeira: Maria das Graças Conceição Machado Costa
Diretora de Comunicação e Desenvolvimento: Cecília Mendes Garcez Siqueira (janeiro/2003 a junho/2004)
Diretor de Comunicação e Desenvolvimento: Luis Antonio Careli (julho/2004 a novembro/2004)
Diretor de Comunicação e Desenvolvimento: Élcio da Motta Silveira Bueno (dezembro/2004 a janeiro/2006)
Diretor de Relações Funcionais, Aposentadoria e Previdência: Douglas José Scortegagna
Diretor de Relações Externas e Parlamentares: José Sampaio de Lacerda Júnior (dezembro/2003 a junho/2004)
Diretor de Relações Externas e Parlamentares: Emílio Santiago Ribas Rodrigues (julho/2004 a 13 janeiro/2006)
CONSELHO DELIBERATIVO
Presidente: Antonio Gonçalves de Oliveira
Secretário: Romildo Gouveia Pinto
Ana Maria Dantas Leite
Augusto Silveira de Carvalho
Camillo Calazans de Magalhães
Carlos Rosalvo de Oliveira Serrano
Cecília Mendes Garcez Siqueira (julho/2004 a janeiro/2006)
Denise Lopes Vianna
Éder Melo
Élcio da Motta Silveira Bueno (dezembro/2003 a novembro/2004)
Emílio Santiago Ribas Rodrigues (dezembro/2003 a junho/2004)
Fernando Amaral Baptista Filho
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Henrique Pizzolato
Inácio da Silva Mafra
José Antônio Diniz de Oliveira
José Branisso
José Sampaio de Lacerda Júnior
(julho/2004 a janeiro/2006)
Luiz Antônio Careli (janeiro/2003 a junho/2004
e dezembro/2004 a janeiro/2006)
Mário Juarez de Oliveira
Mércia Maria Nascimento Pimentel
Paulo Assumpção de Souza
Tereza Cristina G.M. Santos
William José Alves Bento

CONSELHO FISCAL
Presidente: Osvaldo Petersen Filho (2003)
Presidente: Cláudio José Zucco (2004-2005)
Antônio Carlos Lima Rios
Antonia Lopes dos Santos
Cláudio José Zucco (2003)
Humberto Eudes Vieira Diniz
Naide Ribeiro Júnior
Osvaldo Petersen Filho (2004-2005)
DIRETORIAS ESTADUAIS
AC: Marcos de Freitas Matos
AL: Ivan Pita de Araújo
AM: Marlene Carvalho
AP: Aliete Maria Cunha Sarmanho
BA: Pedro Paulo Portela Paim
CE: Francisco Henrique P. Ellery
DF: Elias Kury
ES: Sebastião Ceschim
GO: Saulo Sartre Ubaldino
MA: Miguel Ângelo R. e Arruda
MG: Francisco Alves E. Silva
MT: Armindo Vitor da Silva Filho
MS: Edson Trombine Leite
PA: José Marcos de Lima Araújo

PB: André Luiz de Souza
PE: Luiz Gonzaga Ferreira
PI: José Ulisses de Oliveira
PR: Aníbal Rumiato
RJ: Antonio Paulo Ruzzi Pedroso
RN: Hermínio Sobrinho
RO: Francisco Assumpção
RR: Maria de Jesus M. Mourão
RS: Edmundo Velho Brandão
SC: Carlos Francisco Pamplona
SE: Emanuel Messias E. Moura
SP: Armando César Ferreira dos Santos
TO: Crispim Batista Filho
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2003 – NOVAS VITÓRIAS NA
DIÁLOGO COM A DIREÇÃO D
No primeiro semestre, com o processo de transição política – fim
do governo FHC e o início do governo Lula –, aumentaram as incertezas quanto à condução das diretrizes econômicas. Houve
elevação do risco-país e redução de recursos externos que depreciou a taxa cambial. A demanda interna recuou expressivamente. O
Banco Central adotou medidas para reverter o quadro de desconfiança. O Comitê de Política Monetária (Copom) aumentou a taxa
básica de juros. As alíquotas de recolhimento compulsório sobre
depósitos à vista também foram reajustadas. Os resultados dessas
e de outras medidas começaram a surtir efeitos no início do ano.
O ano de 2003 marcou uma nova página na vida política do Brasil,
com a eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e na história
do BB, com significativas mudanças na gestão da empresa.
A escolha do presidente Cássio Casseb frustrou expectativas. As
entidades representativas dos funcionários esperavam alguém da
casa no comando do BB, promessa de campanha do candidato Lula.
Mesmo assim, foram mantidas as esperanças em relação ao novo
governo, com um voto de confiança e, ao mesmo tempo, com independência para críticas e cobranças, como é natural na democracia.
Encerrado o processo eleitoral tanto no Executivo quanto na
ANABB, o ano começou com a posse do novo corpo de diretores da
entidade, com novos integrantes para Diretoria Executiva, Diretorias Estaduais e Conselhos Deliberativo e Fiscal. Ainda em janeiro,
a ANABB obteve importante vitória judicial. A 20ª Vara do Distrito
Federal estendeu para todos os associados, em todo o Brasil, o direito a depósito em juízo do pagamento de Imposto de Renda retido
na fonte relativo ao abono salarial concedido em novembro de 2002.
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Em relação ao desconto de IR no abono salarial de 2003, a
ANABB acionou novamente a Justiça para manter esse direito e impedir que a Receita Federal fizesse o recolhimento
do imposto. O mesmo foi feito nos anos posteriores. A Associação conseguiu também liminar contra a contribuição
de 11% referente ao INSS, descontada dos abonos salariais
pagos a partir de 2002. O argumento da ANABB foi reconhecido pela Justiça: o abono tinha caráter indenizatório e, por
isso, não deveria ser descontado o INSS. Após reivindicações
da ANABB, a Diretoria do BB liberou a venda de licenças-prêmio e abonos. A medida significou alívio para as contas dos
funcionários sobrecarregados com despesas de educação no
início do ano, como matrícula e material escolar para os filhos.
Outro destaque foi a visita à ANABB do vice-presidente
de Crédito e Gestão de Pessoas do Banco do Brasil, Luiz
Oswaldo Sant’Iago Moreira de Souza. Ele reafirmou a postura de amplo diálogo com o funcionalismo. Defendendo este
caminho para construção de soluções e enfrentamento de
conflitos, o vice-presidente reforçou o papel das entidades
representativas dos funcionários como interlocutores para o
encaminhamento de reivindicações e sugestões. O II Encontro Regional de Mulheres do BB aconteceu em março, dando
continuidade às discussões envolvendo questões de gênero
no âmbito do Banco. A então senadora Ana Júlia (PT/PA), palestrante convidada, abordou as conquistas e a manutenção
dos direitos que foram adquiridos pelas mulheres ao longo
dos anos. O encontro contou ainda com a presença de especialistas que discutiram questões femininas ligadas a afeto,
sexualidade e saúde.

A JUSTIÇA E RETOMADA DO
DO BANCO
Na esfera da Justiça, o Superior Tribunal de Justiça (STJ)
tomou decisão que favoreceu cinco associados sobre o pagamento de Imposto de Renda referente à complementação
dos proventos da aposentadoria recebidos junto à Previ. A
sentença abriu precedente para que cerca de 7 mil associados da ANABB ingressassem nessa ação. Em outra frente, a
Associação continuou acompanhando a tramitação da ação
coletiva impetrada contra o aumento abusivo nas prestações
de empréstimos imobiliários na Carim/Previ. O ano foi marcado ainda pela campanha de mudança do Estatuto da Previ.
A Associação defendeu a retomada do normativo do fundo
de pensão anterior à intervenção. A proposta era retornar,
na prática, ao Estatuto aprovado democraticamente pelos
associados em dezembro de 1997. Em caráter emergencial,
a entidade enviou carta ao então vice-presidente de Crédito e
Gestão de Pessoas do Banco do Brasil, Luiz Oswaldo Sant’Iago Moreira de Souza, pedindo providências quanto ao endividamento dos funcionários do BB. A correspondência solicitava
estudo da possibilidade de “estender aos aposentados e aos
ex-colegas exonerados as mesmas condições de empréstimos

Entrega do Prêmio do Seguro Decesso Complementar à
associada da ANABB, em Curitiba (PR)
CDC [Crédito Direto ao Consumidor], conta especial e renegociação,
concedidas aos funcionários da ativa”. Quanto à campanha histórica que marcou a retomada da mobilização da categoria, a ANABB
teve atuação destacada na divulgação do movimento grevista dos
funcionários do BB.
Ainda em 2003, a Associação participou do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social (CDES), órgão ligado à Presidência da
República. O conselho tem a função de assessorar o presidente da
República na formulação de políticas e diretrizes específicas, voltadas à criação de novo Contrato Social. O CDES tem como missão ouvir a sociedade – por intermédio dos segmentos corporativos
que compõem o conselho – e analisar e estudar os caminhos para o
consenso. Além dos 11 representantes do governo federal, definidos
na Medida Provisória nº 103/2003, o CDES é integrado por membros da sociedade civil. Os seguros de vida da ANABB – Decesso,
Complementar e Complementar Master – também foram ponto
forte da Associação em 2003. Além de dar segurança a associados
e seus familiares, os segurados podem concorrer aos valores em
vida. Outro lançamento foi a Cooperativa Habitacional ANABB Ltda.
(COOP-ANABB), criada para realizar o sonho da casa própria a partir
de soluções seguras e adequadas ao orçamento de todos.

ANABB EM 2003

A Associação manteve-se crítica e ativa junto aos dirigentes do
BB para evitar desconfortos e prejuízos, para os funcionários
e para a própria empresa, decorrentes do Programa de Alternativas para Executivos e Transição. Cerca de 70 funcionários,
com larga experiência e qualificação, foram afastados de suas
funções no decorrer do primeiro semestre, com escassas alternativas de reaproveitamento. Outra preocupação da ANABB foi
a de que o programa acabasse sendo utilizado para perseguir
funcionários em função de posições políticas e ideológicas.
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2004 – PRESSÕES E EMBATE
FUNCIONALISMO DO BB
O controle sobre política monetária no ano anterior trouxe
resultados expressivos. O nível de atividade econômica
evoluiu positivamente. O Produto Interno Bruto apresentou
crescimento de 5,2%, maior taxa de expansão desde 1994,
quando atingiu 5,9%. Entretanto, as altas taxas de juros que
contribuíram para a expansão do déficit público não impediram o expressivo saldo da balança comercial brasileira.
O Banco do Brasil foi, sem dúvida, um dos responsáveis pelos resultados alcançados no ano.
A palavra “recorde” foi a mais repetida pelo então ministro
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan, ao apresentar os números superlativos das
exportações brasileiras, que totalizaram US$ 96,5 bilhões
no período. O Brasil obteve o maior superávit comercial da
história: US$ 33,7 bilhões – valor 35% maior do que o registrado no ano anterior.
O BB, líder no financiamento às exportações e principal instituição financeira de apoio ao comércio exterior, realizou, em
2004, operações de crédito aos exportadores brasileiros no
valor total de US$ 25,5 bilhões. Ou seja, o Banco financiou
mais de um quarto das exportações, contribuindo decisivamente para que o país quebrasse todos os recordes de sua
balança comercial.
No segundo semestre de 2004, o Banco lançou o Proger Exportação, uma linha de crédito exclusiva para apoiar as ven-
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das externas de micro e pequenas empresas. A participação
também foi expressiva no mercado de câmbio comercial de
importação, em que atingiu US$ 13,29 bilhões em 2004, o
equivalente a 24% do volume total de importações no período.
Internamente, os dirigentes do Banco demonstraram preocupação com o gerenciamento dos recursos humanos e a
responsabilidade socioambiental. Era notória a existência de
um desequilíbrio: a instituição estava financeiramente bem,
engatando sucessivos lucros, mas os funcionários estavam
desestimulados. O principal desafio seria incluir o diálogo e
mudar a gestão de pessoas.
Para a ANABB, o ano começou com novas perspectivas.
A troca de dirigentes em 2003 proporcionou à entidade a
reciclagem de habilidades e garantiu ao associado melhor
atendimento. A Associação completou a maioridade e fortaleceu-se no papel de vigilante dos assuntos de interesse dos
funcionários da ativa e aposentados.
A comemoração do Dia Internacional da Mulher ganhou um
evento especial pelo terceiro ano consecutivo. O III Encontro
Regional de Mulheres do Banco do Brasil, promovido pela
ANABB, recebeu a adesão de diretorias estaduais e, além
de Brasília, estendeu a experiência para Belo Horizonte,
Rio de Janeiro e São Paulo. Entre os palestrantes estavam o ginecologista e especialista em reprodução Malcolm
Montgomery e o psicanalista Antônio Mourão, professor na
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Posse dos novos dirigentes
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Universidade Federal do Ceará e com experiência de 20 anos
em terapia familiar e conflitos de casais.
Mas logo no início do ano, a ANABB enfrentou mais um desafio. Os funcionários da ativa ficaram indignados em virtude
da política de demissões incentivadas promovidas pelo Banco do Brasil. Em um intervalo de quatro meses, o BB fechou
sem sucesso o Plano de Afastamento Incentivado (PAI) 50 e
lançou o Plano de Estímulo ao Afastamento (PEA). A ANABB
denunciou a prática ao Ministério Público do Trabalho (MPT).
Para garantir que todos os funcionários compreendessem
a situação, a entidade analisou ponto a ponto os problemas
encontrados no PAI 50. E não se eximiu da responsabilidade
de informar os associados de que a adesão não era vantajosa. Entre os problemas encontrados, estava o fato de o
programa não pagar multa de 40% sobre o FGTS, oferecer
baixo valor de incentivo e incluir idade mínima de adesão
relativamente alta.
Em relação aos aposentados, intensa luta foi travada para
que a categoria obtivesse o reajuste integral dos benefícios
pelo Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGPDI). A ANABB entrou na batalha, que chegou ao fim em 2004.
Os últimos pagamentos foram feitos aos aposentados ligados
à AAFBB pela Previ. Eles haviam depositado a diferença em
juízo, com base em ação judicial, e os valores só puderam ser
pagos depois de autorização da Justiça.
Para garantir o direito dos associados, a ANABB notificou o
então presidente da Previ, Sérgio Rosa, exigindo o pagamento da diferença, e entrou com ação judicial contra o fundo.
A pressão valeu a pena e a Diretoria da Previ atendeu os
apelos dos aposentados.
A ANABB também pressionou o fundo de pensão sobre a
Parcela Previ (PP), principalmente porque ela acarretava
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discrepância entre os funcionários incluídos no Plano de
Benefícios 1 da Previ. A Associação defendia a revisão de
cálculo como forma de corrigir a distorção. A Parcela Previ
foi uma espécie de valor de referência criado em 1997 pelo
fundo para calcular as aposentadorias de quem se desligou
do Banco após essa data. Antes da PP, o cálculo da complementação era atrelado ao INSS. O valor do benefício era calculado pela diferença entre o valor total ao qual o aposentado teria direito e o valor pago pelo INSS. Assim, a Previ
arcava, integralmente, com o complemento. A partir de 1997,
os benefícios passaram a ser a diferença entre a PP – e não
mais o benefício pago pelo INSS – e o valor total ao qual o
aposentado teria direito.
A Previ sofria com as consequências da gestão da patrocinadora. Os banqueiros da direção do Banco continuaram não
aceitando mudanças que representavam a redução de poder,
a democratização da gestão e o aumento de despesas. A
eleição de novos conselheiros pelos associados corroborou
o debate sobre a volta do estatuto democrático de 1997, o
restabelecimento da contribuição 2 x 1, o aumento do benefício mínimo e o fim da Parcela Previ.
Na Cassi, a situação era mais complicada. A falta de reajuste real estava deixando a Caixa de Assistência “mal das
pernas”. As discussões sobre a reforma do Estatuto prolongavam-se há anos. A consequência era a existência de um
plano de custeio ultrapassado e sem saída para aumentar a
receita. A ANABB defendia que os dirigentes indicados tivessem a coragem de levar o assunto para a direção do Banco
do Brasil e propor as mudanças necessárias para a Cassi.
De setembro a novembro ocorreu uma das maiores greves
da história dos bancários. Os funcionários do BB e da Caixa
retornaram ao trabalho sem as conquistas. A ANABB tentou
restabelecer o foco da campanha, uma vez que as lideranças acabaram se dividindo na condução do movimento.

A decisão de solicitar ao Tribunal Superior do Trabalho a
instauração de dissídio consolidou o racha entre as principais correntes sindicais dos bancários. O fato foi que as
consequências políticas da paralisação ficaram mais evidentes que a luta propriamente dita em busca de melhores
condições de trabalho. Ao fim, os funcionários do BB saíram
prejudicados e sem ganho econômico para comemorar.
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2005 – ENCONTROS E DEBAT
FUNCIONALISMO
O fortalecimento do mercado interno sustentou a atividade
econômica. Os resultados da economia foram expressivos,
mesmo tendo apresentado taxa de crescimento do PIB inferior a de 2004. A evolução das operações de crédito foram
influenciadas diretamente pelo crescimento das operações
contratadas por pessoas físicas, em especial pelo empréstimo consignado em folha de pagamento. A política fiscal continuou sendo conduzida com austeridade, o que favoreceu a
sustentabilidade da dívida pública.
Mas o foco não era a estabilidade, e sim o crescimento.
Este foi o tom dos principais discursos do então presidente,
Luiz Inácio Lula da Silva, ao fim de 2005. Isso porque, ao
longo do ano, o tão batido problema dos juros altos ritmou
o dia a dia dos bancos e dos clientes.
No entanto, o que mais marcou o ano foram os escândalos
de corrupção que atingiram o Executivo e respingaram sobre diversas instituições públicas, inclusive sobre o Banco
do Brasil. Foi instaurada uma Comissão Parlamentar de Inquérito que investigou o uso em larga escala de dinheiro
público no esquema chamado de “mensalão”.
A origem do dinheiro movimentado pelo acusado de ser o operador do esquema, o publicitário Marcos Valério, eram setor
público, iniciativa privada, recursos do exterior e dinheiro de
fundos de pensão. A CPI confirmou que os Correios e o Banco
do Brasil financiaram o “valerioduto”. Ainda assim, o Banco
do Brasil obteve lucro líquido de R$ 4,154 bilhões no exercício
de 2005, 37,4% a mais do que o registrado no ano anterior.
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Na ANABB, o ano foi de muito trabalho, principalmente no
que diz respeito à Cassi. Para a Associação, era inconcebível que o Banco se recusasse a debater o desequilíbrio
nas contas do Plano de Associados da Caixa de Assistência.
A ANABB cumpria o papel de alertar os dirigentes do BB
sobre o déficit operacional vivido pela Cassi. Desde 2000,
a Caixa de Assistência acumulava prejuízos sucessórios.
Naquele ano, o déficit era de 20,8 milhões; em 2001, passou para R$ 24,2 milhões; em 2002 subiu para R$ 43,6
milhões; e em 2005, chegou a R$ 70 milhões. No caso do
orçamento de 2005, a situação era ainda pior, pois, se não
fosse revisto, haveria uma série de implicações que comprometeriam a reserva do Plano de Associados. Para a
ANABB, o cenário era grave e a solução estava na mudança
do Estatuto da Cassi.
O principal problema resumia-se ao fato de que a receita
do patrocinador, acrescida da contribuição do funcionalismo,
não era suficiente para cobrir as despesas com a saúde dos
funcionários do Banco e dos dependentes.
O impasse que levou a Cassi a essa situação começou em
1998, quando o Banco decidiu seguir a determinação da
Resolução nº 9/1996, do Departamento de Coordenação e
Governança das Empresas Estatais (Dest), que estabeleceu o princípio da contribuição paritária. A contribuição
patronal para o Plano de Assistência dos Associados, que
era de 4,5% da folha de pagamento, baixou para 3% aos
funcionários contratados a partir de então, equiparando-se,

TES: OUVINDO O
Além da contribuição do Banco em 3%, o prolongado arrocho dos salários do BB, que vigorou durante os oito anos
do governo de Fernando Henrique Cardoso, continuava corroendo as finanças da Cassi. Como a sustentação financeira
do Plano de Associados é indexada à massa salarial, a receita da Cassi diminuiu, em termos reais, na mesma proporção. Com receitas decrescentes e custos ascendentes, o
problema de Caixa não demorou a se manifestar. A partir de
1999, o Plano de Associados passou a operar no vermelho,
mantendo-se solvente graças às reservas financeiras acumuladas no período anterior.
Para tornar o quadro ainda mais crítico, o Banco passou a
adotar nos últimos anos uma política salarial baseada em
abonos, em vez de reajustes incorporados aos salários. Só
que a contribuição patronal para a Cassi não incidia sobre
os abonos, em desacordo com o que estabelece o Estatuto.
Além da Cassi, um dos assuntos de interesse da categoria era a Previ, principalmente nas questões referentes à
adoção da chamada Parcela Previ. Desde 1998, o modelo
de concessão de benefícios gerava polêmica, pois resultava
em achatamento dos vencimentos pagos aos funcionários
que deixaram o Banco a partir daquele período. Isso sem
considerar as distorções e o próprio realinhamento do plano.
A ANABB também retomou o debate sobre a agenda dos
funcionários do BB. Dois anos após a posse do então presi-

dente Lula, eleito com a bandeira de ser representante da
classe de trabalhadores, a Associação decidiu analisar a
pauta de reivindicações do funcionalismo e percebeu que
as queixas continuavam extensas.
O clima de insatisfação era latente. Para descobrir as motivações disso, a ANABB foi a campo. Realizou o III Fórum
Nacional de Debates e evidenciou que o descontentamento
era resultante de um compromisso que o Banco do Brasil
não estava cumprindo: assumir seu papel social no país.
Para o funcionalismo, o Banco distanciava-se de suas funções sociais, principalmente por não propagar a expansão
de crédito a custos mais baixos, uma vez que era notável
que as taxas do BB eram ligeiramente menores que a média do mercado.
Aliado a esse fator, no rol das frustrações do corpo de funcionários, a política de remuneração adotada na empresa
também era sinônimo de desânimo. Isso porque não era
mais possível adiar a recomposição das perdas acumuladas desde o início do Plano Real. As condições salariais no
Banco deterioram-se nos últimos anos, fruto de um brutal
ajuste na estrutura de custos da empresa.
A lista de cobranças incluía a ressurreição do Gabinete de
Representação do Funcionalismo do Banco do Brasil, extinto em 2002. A função era exercida por representante eleito
pelos empregados e servia de instrumento de participação
dos funcionários nos rumos da empresa – ainda que sem
direito a voto.
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assim, ao percentual descontado diretamente no contracheque dos empregados.
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Ainda assim, houve conquistas. Depois de um
período de quatro anos sem reajustes e outros
três em que os percentuais concedidos pelo
governo foram pífios perto da inflação, os salários foram recompostos em níveis próximos
aos da inflação de 2003 e 2004.
A ANABB promoveu o IV Encontro Regional
de Mulheres do BB. Foram convidados especialistas em temas femininos, como o psiquiatra Antônio Mourão, a professora e escritora
Nelma Penteado e o ginecologista Malcolm
Montgomery. Participaram do evento mais de
2 mil funcionárias do BB em oito capitais. As
palestras agregaram informação e entretenimento – um convite à reflexão sobre os papéis
e as frustrações da mulher no novo milênio.

1

Também foi realizado o IV Prêmio Cidadania. Ao
todo, 11 projetos foram contemplados. A solenidade contou ainda com a presença de Daniel de
Souza, filho do sociólogo Betinho.
2
IV Encontro Regional
de Mulheres do BB
1: São Paulo (SP)
2: Rio de Janeiro (RJ)
3: Florianópolis (SC)
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GOVERNANÇA

de dezembro de 2005 a dezembro de 2008
DIRETORIA EXECUTIVA
Presidente: Valmir Marques Camilo
Diretor Administrativo e Financeiro: William José Alves Bento
Diretor de Comunicação e Desenvolvimento: Douglas José Scortegagna (janeiro/2006 a maio/2006)
Diretora de Comunicação e Desenvolvimento: Denise Lopes Vianna (maio/2006 a junho/2008)
Diretor de Comunicação e Desenvolvimento: Nilton Brunelli de Azevedo (junho/2008 a janeiro/2009)
Diretora de Relações Funcionais, Aposentadoria e Previdência: Maria das Graças Conceição Machado Costa
Diretor de Relações Externas e Parlamentares: Emílio Santiago Ribas Rodrigues
CONSELHO DELIBERATIVO
Presidente: Antonio Gonçalves de Oliveira
Secretária: Ana Lúcia Landin
Antilhon Saraiva dos Santos
Augusto Silveira de Carvalho
Cecília Mendes Garcez Siqueira
Cláudio José Zucco
Denise Lopes Vianna
Douglas José Scortegagna
Élcio da Motta Silveira Bueno
Genildo Ferreira dos Reis
Inácio da Silva Mafra
Isa Musa de Noronha
José Antônio Diniz de Oliveira
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José Bernardo de Medeiros Neto
José Branisso
José Sampaio de Lacerda Júnior
Luiz Antônio Careli
Mércia Maria Nascimento Pimentel
Romildo Gouveia Pinto
Tereza Cristina Godoy Moreira dos Santos
Vítor Paulo Camargo Gonçalves
CONSELHO FISCAL
Presidente: Humberto Eudes Vieira Diniz
Antônia Lopes dos Santos
Armando César Ferreira dos Santos
Dorilene Moreira da Costa
Elaine Michel
Saul Mário Mattei

DIRETORIAS ESTADUAIS
AC: Paulo Crivano de Moraes
AL: Ivan Pita de Araújo
AM: Marlene Carvalho (Dra. Marlene)
AP: Franz Milhomem de Siqueira
BA: Olivan de Souza Faustino
CE: Francisco Henrique P. Ellery
DF: Elias Kury
ES: Pedro Vilaça Neto
GO: Saulo Sartre Ubaldino
MA: Solonel Campos Drumond Júnior
MT: José Humberto Paes Carvalho
MS: Edson Trombine Leite
PA: José Marcos de Lima Araújo (Marcão)
PB: Maria Aurinete Alves de Oliveira
PR: Moacir Finardi
PE: Carolina Maria de Godoy Matos
PI: Benedito Dias Simeão da Silva
RJ: Antônio Paulo Ruzzi Pedroso
RN: Heriberto Gadê de Vasconcelos
RO: Valdenice de Souza Nunes Fernandes
RR: Robert Dagon da Silva
RS: Edmundo Velho Brandão
SC: Carlos Francisco Pamplona (Chico Pamplona)
SE: Emanuel Messias B. Moura Júnior
SP: Walcinyr Bragatto
TO: Saulo Antônio de Matos
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2006 – ESPAÇO PARA OS PÓ
MUDANÇA NA PREVI
Nos primeiros discursos, o então ministro da Fazenda, Antonio Palocci, apostou no crescimento. Mesmo sem dar pistas,
sustentou que o Brasil seguiria crescendo a níveis semelhantes aos de 2004. Naquele ano, o país cresceu 4,9%.
O Banco do Brasil continuou festejando lucros sucessivos. No
primeiro semestre de 2006, apresentou lucro líquido de R$
6 bilhões, com retorno sobre o patrimônio líquido de 32,1%.
Também seguiu emprestando dinheiro para o setor agrícola,
apesar dos problemas enfrentados no campo, como as fortes
secas no Sul, e investindo no esporte brasileiro – em 2006,
R$ 45,6 milhões foram destinados ao marketing esportivo.
No entanto, levantamento realizado pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, a
pedido da ANABB, demonstrou que o excelente desempenho
financeiro foi apoiado por relevantes receitas extraordinárias
verificadas no primeiro semestre, que não seriam repetidas
nos próximos balanços – a mudança feita pelo Conselho
Monetário Nacional nos critérios de uso de crédito tributário,
o uso dos recursos superavitários da Previ e a despesa extraordinária para reforço de provisão na carteira rural. Excluídas essas receitas, o chamado lucro líquido recorrente no
primeiro semestre caiu para R$ 1,58 bilhão – o que significou redução de 13,4% em relação ao resultado do primeiro
semestre de 2005 (cerca de R$ 1,8 bilhão recorrente).
Na esfera funcional, o Banco realizou concurso público para
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provimento de cargos. Contraditoriamente, apresentou estudo para criar novo Plano de Cargos e Salários, renomeado
como Plano de Carreira e Remuneração. O programa gerou
polêmica e chamou atenção das entidades representativas
do funcionalismo, ao gratificar funcionários por mérito e impor tempo maior para ascensão profissional.
A ANABB iniciou 2006 com novos dirigentes. Tomaram posse os cinco diretores-executivos escolhidos entre os novos
conselheiros deliberativos, seis conselheiros fiscais e 27 diretores estaduais.
A Associação ampliou ainda mais os horizontes. Uma das
metas foi incluir os funcionários que ingressaram no Banco a partir de 1998 nos processos decisórios da ANABB. A
entidade promoveu campanha para convidar os novos funcionários a participar do quadro associativo, por meio dos
grupos assessores temáticos (GATs). Com a iniciativa, a
ANABB vislumbrava que os “pós-98” ou “novos”, como também eram conhecidos, poderiam se tornar lideranças que
assumiriam os destinos da Associação e das entidades de
assistência e previdência do corpo funcional do Banco.
Aos associados, foram garantidas novas vitórias na Justiça.
Até novembro de 2006, as ações impetradas pela entidade
contemplaram cerca de 4 mil associados, com cifra superior a R$ 99 milhões, referentes a processos de empréstimos compulsórios, FGTS Planos Econômicos, FGTS Taxa de
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ÓS-98 E GRANDE

Posse dos novos
dirigentes da ANABB
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Juros, IR sobre venda de férias, licenças e abonos, IR 1/3
Previ e IR sobre utilização de veículo próprio em serviço. As
conquistas, no entanto, não afastaram a ANABB do debate
sobre problemas que assolavam a qualidade de vida do funcionalismo. Um deles era o déficit do Plano de Associados da
Cassi. A Associação continuou cobrando do Banco do Brasil
uma proposta para sanear as contas da Caixa de Assistência. Após a pressão, o BB sugeriu um pacote de soluções
que não agradou aos dirigentes da Cassi, uma vez que as
medidas sugeridas não corrigiam a quebra de isonomia entre os funcionários admitidos antes e depois de 1998 nem
contemplavam o pagamento das dívidas do BB com a Cassi.
Vale ressaltar ainda que uma das características nesse
processo de negociação foi a transparência nas ações da
ANABB. Entre elas, está o pedido à Justiça para que a Cassi
realizasse consulta extraordinária ao corpo social. O resultado foi que os associados reconheceram o esforço da entidade e, em 2006, elegeram para a Caixa de Assistência os
representantes apoiados pela Associação.
No pleito da Previ, a chapa defendida pela ANABB também
saiu vitoriosa. A Caixa de Previdência aprovou novo Regulamento do Plano de Benefícios 1. Aposentados e pensionistas
receberam, naquele ano, benefícios calculados com o novo
valor da Parcela Previ, que era de R$ 2.200,02 e passou para R$
1.468,21, uma redução de, aproximadamente, 33%. A redução
da PP elevou o valor do Benefício Mínimo de R$ 440,00
para R$ 587,28, valor concedido a cerca de 3.800 participantes. Outra conquista foi a redução de 40% no valor da
contribuição. A decisão do Conselho Deliberativo de reduzir
a PP atrelou o reajuste aos salários da ativa, evitando, assim,
distorções futuras.
Nos últimos seis meses de 2006, o Brasil esteve focado nas
eleições gerais. Seguindo a tradição de esclarecer o associado, a ANABB preparou estratégia para fomentar a partici-
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pação do associado e do próprio colega
do Banco, candidato ao pleito. Divulgou
edição especial do jornal Ação sobre
as eleições e publicou o Manual do
Candidato ANABB, elaborado em
parceria com o Departamento Intersindical de
Assessoria Parlamentar, que forneceu informações para os
candidatos prepararem as campanhas. Além disso, ofereceu
espaço aos dois candidatos à Presidência da República no
segundo turno, Geraldo Alckmin (PSDB) e Luiz Inácio Lula da
Silva (PT), para exporem sua visão sobre o futuro do Banco do Brasil e de outras instituições públicas e estatais. O
objetivo era obter um compromisso oficial dos candidatos

Visita do candidato à
Presidência da República,
Geraldo Alckmin para
apresentar propostas sobre o
futuro do Banco do Brasil

Além das ações direcionadas ao funcionalismo do BB, a
Associação atuou motivada pela responsabilidade social,
por meio do programa ANABB Cidadania. O trabalho da entidade e dos associados possibilitou que dezenas de famílias
sonhassem com um futuro melhor. Em 2006, o programa
apoiou 14 comitês e destinou cerca de R$ 81 mil para impulsionar as iniciativas realizadas em benefício das famílias
assistidas. Seis comitês de cidadania que desenvolviam
projetos dentro de presídios receberam R$ 83 mil para
investir em ações de recuperação daqueles que estavam
com a liberdade restrita.

Funcionários do BB, pós-98,
começaram a ter espaço na
ANABB participando dos grupos
assessores temáticos
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em não privatizar o BB. O candidato do PSDB compareceu à
sede da Associação para falar sobre o assunto. Já o candidato reeleito do PT não atendeu ao convite por incompatibilidade de agenda.
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2007 – FORTALECIMENTO DA
Em 2007, o brasileiro demonstrava descontentamento com a
política. Em pesquisa realizada pela empresa Ibope Opinião,
os entrevistados declararam que a imagem dos políticos estava cada vez mais negativa. De 0 a 10, a nota média recebida
por eles foi de 3,9.
No entanto, a insegurança política não se refletia na economia. As instituições financeiras apresentaram altos lucros,
reforçando a ideia de segurança e crescimento. Foi o caso
do primeiro semestre de 2007, em que houve aumento significativo dos empréstimos e dos financiamentos oferecidos a pessoas físicas e jurídicas. No Banco do Brasil, o
crescimento foi de 28,4% na carteira de crédito. Ele obteve
o maior resultado entre os bancos brasileiros, com lucro de
R$ 5,1 bilhões.
Entretanto, o BB surpreendeu as entidades de funcionários
e os sindicatos com a apresentação de um plano de restruturação que englobou mudanças em cargos, redução de
centros de atendimentos, planos de aposentadoria antecipada, incentivo à demissão e adequação de cargos. As medidas chamaram atenção da mídia e a ANABB entrou na discussão. Ouviu especialistas e concluiu que o BB precisava
ser grande, visar ao lucro, mas adotar política de pessoal
que valorizasse o funcionário.
Em relação à Cassi, o ano começou com boas notícias. O
primeiro jornal Ação de 2007 noticiou fato importante para
o funcionalismo: “O BB e os representantes de usuários da
Cassi fecharam acordo pelo qual o Banco se compromete
a investir R$ 300 milhões para que a Caixa de Assistência
possa aprimorar seu modelo de atuação relativo a serviços
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próprios”. O fato repercutiu positivamente, uma vez que a
ANABB se manteve na linha de frente das negociações dentro e fora do BB. Por meio dos dirigentes eleitos na Cassi, a
Associação buscou acordos com vice-presidentes do Banco.
Também utilizou as mais variadas ferramentas para esclarecer os associados sobre o desequilíbrio financeiro da
Caixa de Assistência. O resultado foi que a união de todos foi
fundamental para salvar a entidade da falência.
Tendo em vista a importância do tema, a proposta de acordo
entre o Banco do Brasil e a Cassi ganhou a esfera parlamentar e, na época, muitos congressistas manifestaram-se. Entre
eles, o então deputado federal Augusto Carvalho (PPS/DF),
também conselheiro da ANABB, discursou o seguinte: “o acordo vai dar fôlego para que a Cassi continue sendo referência,
o grande patrimônio do BB e de seus funcionários”.
Com a primeira parte das negociações cumpridas, foi preciso consultar o corpo social sobre a aprovação ou não do
Estatuto Social da Cassi. Mais uma vez, a interferência da
ANABB foi decisiva. A Associação seguiu o caminho do debate e da negociação, mostrando o resultado do trabalho a
todos os envolvidos. Os usuários da Caixa de Assistência
reconheceram tal esforço e, enfim, aprovaram as mudanças
propostas, enterrando o fantasma que ameaçava a sobrevivência da instituição. Com as mudanças, o Banco passou
a pagar 4,5%, em vez de 3%, para os novos funcionários. E
investiu R$ 300 milhões na Caixa de Assistência. Depois de
exaustivos debates e consultas, a Cassi encerrou 2007 com
superávit, após dez anos de déficit operacional.
Em paralelo, a ANABB prosseguia as discussões sobre a

A CASSI
correção de injustiças na Previ. Na época, estudavam-se as
possibilidades de utilização da reserva especial da Caixa de
Previdência, que ao fim de 2006 atingiu R$ 20,5 bilhões.
Uma das questões argumentadas era a de que esse saldo,
fruto da diferença entre o superávit da Previ e a reserva
de contingência, que assegurava o benefício dos associados em situações imprevisíveis, poderia ser revertido para
melhorar benefícios.

Encontro de entidades para
discutir mudanças estruturais na Cassi

Na teoria, essa seria uma medida para beneficiar o associado, uma vez que, tendo uma PP menor, a complementação
da Previ seria maior, pois o valor da complementação do
benefício seria calculado pelo valor total ao qual o aposentado teria direito menos o valor da PP. Entretanto, na prática, a proporcionalidade era incompreensível, pois gerava
incoerência nas contas. No fim, o cálculo não era feito com
base nos anos trabalhados, e sim nos anos de contribuição
para a Previ, o que levava a uma conta inversa: quem contribuía mais teria uma PP maior do que quem contribuía
menos. Para a ANABB, a melhor maneira de se livrar da
Parcela Previ era realmente acabar com ela, substituindo-a
por nova regra.
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A Parcela Previ também foi tema de contradições. A ANABB
defendia o fim da PP. Em 2007, a Previ não só a manteve
como propôs nova regra. Tratava-se da Proporcionalidade
da Parcela Previ. As novas mudanças estabelecidas eram
direcionadas àqueles que optaram pela aposentadoria antecipada. Estipulou-se que, caso o funcionário fizesse a opção,
teria a Parcela Previ reduzida proporcionalmente ao período
de tempo em que contribuísse para a Previ, se este tempo
fosse inferior a 30 anos.
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A ANABB esteve atenta a questões que desrespeitavam a
legislação trabalhista, principalmente, no âmbito do Banco
do Brasil. Divulgou, por exemplo, investigação em que o BB
era acusado de terceirização ilícita e desvio de função. Ouviu as partes envolvidas no assunto: o próprio Banco e os
representantes de entidades e de sindicatos dos bancários.
De um lado, a defesa do BB argumentava que não promovia
o aumento de terceirizados no quadro funcional. De outro, a
Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro (Contraf), da Central Única dos Trabalhadores (CUT),
acusava o Banco de praticar terceirizações fraudulentas.
A ANABB cumpriu seu papel de vigilante e deu visibilidade
ao assunto.

cionadas: Salvador, Brasília, São Paulo, Ribeirão Preto, Belo
Horizonte, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Curitiba, Fortaleza
e Recife. Em Curitiba, por exemplo, houve apresentação de
uma comédia musical. Em Belo Horizonte, palestra com o
ginecologista Malcolm Montgomery. Em todos os locais,
as funcionárias participaram ativamente das atividades,
manifestando alegria e satisfação.
Esses também foram sentimentos vivenciados pelas dezenas de famílias beneficiadas pelo programa Brasil sem
Fome. Em 2007, o projeto foi ampliado e ganhou novo
nome, ANABB Cidadania. O objetivo continuou o mesmo:
captar recursos e repassá-los a projetos de comitês dos
funcionários do Banco do Brasil.

Seguindo nessa tendência, a Associação também observou
que era preciso identificar como os funcionários das agências do BB estavam se sentindo em relação ao trabalho.
Para fomentar o debate, a entidade encomendou pesquisa
que pudesse mensurar demandas, sugestões, críticas, insatisfações e expectativas dos colegas da ativa. Também
buscou forma de incentivar a participação dos funcionários
no Conselho de Administração do BB. Para isso, reiterou a
importância do Clube de Investimento dos Funcionários do
Banco do Brasil. Era importante relembrar que o CIN havia
sido idealizado para dar oportunidade ao funcionalismo de
participar do capital do Banco.

V Encontro Regional
de Mulheres do BB
1: Ribeirão Preto (SP)
2: Brasília (DF)
3: Belo Horizonte (MG)

Na esfera política, a entidade acompanhou o debate sobre
a reintegração dos funcionários do Banco do Brasil demitidos entre 1995 e 2002. Em 2007, o assunto alcançou a
esfera do Poder Legislativo, por meio dos deputados Daniel
Almeida (PCdoB/BA) e Chico Lopes (PCdoB/CE), autores do
Projeto de Lei nº 512/2007, que readmite os funcionários
do BB que tinham sido “despedidos ou dispensados do
Banco sem justa causa” e “coagidos a pedir demissão do
Banco, inclusive por transferências arbitrárias”.
Em 2007, A ANABB promoveu o V Encontro Regional de
Mulheres do BB. Na quinta edição, dez cidades foram sele-
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2008 – LANÇAMENTOS DO
ODONTOANABB E DO ANABB
O Banco do Brasil iniciou as comemorações do bicentenário
como a maior instituição financeira do país. No entanto, em
2008, a fusão dos bancos privados Itaú e Unibanco tirou a
liderança do BB no ranking de ativos, até então consolidada
durante anos. Os 200 anos do BB também foram marcados
pela crise financeira mundial, que afetou principalmente os
mercados norte-americano e europeu. O Brasil resistiu à crise, mas o problema de liquidez atingiu bancos de pequeno
porte. O BB demonstrou solidez, colhendo os benefícios do
movimento flight to quality − busca dos investidores por um
porto seguro para abrigar os recursos.
Nesse contexto, foi aprovada a Medida Provisória nº
443/2008, que autorizou o Banco do Brasil, pela primeira
vez na história, a comprar participação de bancos e outras
instituições financeiras. Isso possibilitou ao BB a aquisição
do Banco Nossa Caixa, o que reforçou a presença no setor
bancário no estado de São Paulo, o mais importante do Brasil. Além disso, houve incorporação pelo BB dos Bancos do
Estado de Santa Catarina (Besc) e do Estado do Piauí (BEP).
Na ANABB, o ano foi de lançamentos de produtos personalizados
para os associados. No início de 2008, foi criado o OdontoANABB
com um objetivo bem concreto: dar solução ao problema vivido pelos funcionários da ativa, aposentados e dependentes,
pois o Banco não oferecia aos empregados plano para cuidados com a saúde bucal. Mais uma vez, a Associação foi
pioneira, ofertando plano odontológico para o funcionalismo
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do BB. Desde então, todo associado passou a ter
direito a plano odontológico sem custo adicional
e com a possibilidade de incluir dependentes. O
OdontoANABB foi idealizado a partir de parceria
entre a ANABB e a OdontoPrev, empresa líder em
assistência odontológica no Brasil.
Em comemoração aos dois séculos de existência do Banco do Brasil, a ANABB lançou a coleção
BB 200 Anos. Nove fascículos, que registraram a
história do BB, foram distribuídos entre os mais de
100 mil associados.

BB 200 anos
o, os fascículos
ura, nesta ediçã
l, a ANABB
O jornal Ação inaug aniversário do Banco do Brasi
ao
rtantes do
entos mais impo
Em homenagem
ria e os acontecim
fascículo p
vai publicar a histó o. A cada jornal Ação, um novo
temp
dura para a coleç
capa
uma
BB ao longo desse
izar
. Vamos disponibil er gratuitamente a capa, env
você colecionar
interesse em receb
para o endere
Caso você tenha
rg.br ou uma carta
jornal@anabb.o
70351-510.
um e-mail para
lia, DF - CEP:
A, loja 15, Brasí
SCRS 507, bl.

Na contramão do que deveria ser o foco das ações do BB,
uma pesquisa encomendada pela ANABB sobre as condições
de trabalho dos funcionários lotados nas agências apontou
insatisfação com os salários, com a redução do quadro funcional e com o acúmulo de funções. Do total de pessoas entrevistadas, 67,1% ganhavam menos de R$ 3 mil. A pesquisa
identificou que os maiores salários estavam concentrados
entre os funcionários que tomaram posse antes de 1998.
Outro dado alarmante era que a maioria dos funcionários já
havia pensado em sair da empresa. Destacaram-se a Região
Norte, com 68,5%, e o Centro-Oeste, com 62,1%.
A ANABB manifestou-se sobre os resultados, mostrando a
necessidade de intervir nas várias reclamações dos funcionários, como sobrecarga de trabalho, metas inatingíveis,

Funcionários representantes do segmento pós-98 nos Grupos de Assessoramento Temáticos da ANABB

política salarial. Fez-se importante buscar a satisfação dos
funcionários, principalmente daqueles que haviam ingressado depois de 1998.

cia registrou evolução de 215,1% do Plano 1 desde 2002.
O superávit consolidado do Plano 1 totalizou R$ 52,9 bilhões.

Os temas sobre os funcionários pós-98 passaram a ter
novos representantes. Em 2008, tomaram posse os novos
membros do grupo assessor temático da ANABB.

A conta positiva da Previ não impediu que a ANABB entrasse
na discussão para lembrar que era preciso corrigir uma injustiça do Plano 1: a diferença de benefícios entre aposentados pré e pós-97. Esses segmentos vivenciaram políticas
salariais muito diferentes no Banco do Brasil e carregam, em
suas aposentadorias, os reflexos destas.

s.

o
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Nessa tendência, a entidade abriu espaço para que os associados encaminhassem dúvidas sobre diferentes temas em
relação ao Banco do Brasil. Foi o projeto Pergunte ao Presidente. Durante 24 horas, 200 associados fizeram perguntas para o presidente da ANABB. Todos os questionamentos
foram respondidos, alguns diretamente aos associados e
outros no próprio jornal Ação.
A vertente social do trabalho da ANABB foi ampliada em
2008 com o lançamento do projeto Liberdade Responsável.
Isso graças aos recursos doados pelo colega, associado
da ANABB, Oswaldo Guilherme Roberto Gebler. O projeto
faz parte do programa ANABB Cidadania e tem o objetivo
de contemplar ações sociais com foco na recuperação de
jovens e adultos que cumprem medidas socioeducativas em
espaços alternativos, bem como daqueles que estão na rede
convencional – penitenciárias, presídios, etc.
A Previ não poderia ter saído de cena, principalmente, em
virtude dos sucessivos superávits. A Caixa de Previdên-

Devido a uma série de perdas sofridas durante a carreira no
Banco do Brasil, o funcionário que se aposentou após 1997
via na aposentadoria as marcas de uma trajetória de arrocho
salarial e mudanças de regras no Plano de Cargos e Salários
do BB. Este modificou principalmente a progressão salarial,
o que prejudicava quem havia conquistado pouco no Banco.
Para essas pessoas, as promoções passaram a ser referidas
pelas novas regras.
Além do novo PCS, os funcionários pós-98 também foram
prejudicados pelo arrocho salarial do governo Fernando
Henrique Cardoso, que deixou os bancários do BB sem reajuste durante oito anos. A partir de 1995, com o “congelamento”, institucionalizou-se a concessão de abonos que,
embora amenizassem o aperto insuportável, não foram incorporados aos salários. Soma-se a isso o fim do anuênio,
que também ocorreu na mesma época.
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Todos esses fatores impactaram os benefícios das aposentadorias dos associados,
que utilizam como base o valor do salário
do funcionário. Em resumo: salário defasado, aposentadoria menor.
Com a latente relevância do assunto
Previ, que acabava suscitando outras discussões, a ANABB motivou a criação de um grupo de trabalho que discutiria a utilização do superávit do fundo de
pensão. Formado em consenso, durante o Encontro de Associações de Aposentados, em Brasília, o GT contou com
a participação de lideranças de entidades como ANABB,
Contec, Faabb, AAFBB, Afabb e Associação de Aposentados
e Pensionistas do Banco do Brasil (AAPBB). Associados de
todo o país também participaram. Eles enviaram sugestões
para a formulação das propostas e, em um segundo momento, críticas e perguntas sobre o documento elaborado
pelo grupo de trabalho. Importante cartilha foi publicada e
distribuída aos associados com as propostas para utilização
do dinheiro. O material foi elogiado por trazer conteúdo elucidativo sobre o assunto.
Um dos principais veículos de comunicação da ANABB, o jornal Ação, atingiu a edição número
200. Uma linda edição comemorativa foi publicada, 100% em
papel reciclado – fato pioneiro
no Brasil para um jornal com
160 mil exemplares. A iniciativa
vai ao encontro da nova visão da
ANABB em desenvolver ações
que contribuam para a sustentabilidade ambiental.
N o 200 ANABB
especial2008
publicação da
Ano XXII

EDUCAção
Você está
preparado para
as mudanças
no português?
BB 200 Anos
Confira o quarto
fascículo da
coleção

Maio

www.anabb.com.br

Lucro não é tudo
discussões em todo o mundo.
A responsabilidade social é tema de
o assunto e comprova: lucro
Tese de funcionário do Banco avalia
valorizar o funcionalismo
não é o mais importante, é preciso
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deixaram de ser cortadas. Vale ressaltar que, naquele ano,
o Ação abriu espaço para assuntos que estavam ligados ao
dia a dia do funcionalismo e que poderiam influenciar no
bem-estar e na qualidade de vida deste. Pautas sobre meio
ambiente, ascensão profissional no Banco do Brasil, desmotivação, planejamento pessoal e participação das mulheres
em cargos de chefia foram recorrentes em exemplares ao
longo do ano.
Houve, inclusive, menção aos
80 anos do ex-presidente
do BB Camillo Calazans, um
dos fundadores da ANABB.
A defesa do funcionalismo foi
uma bandeira sustentada por
ele, demitido da Presidência
do Banco, em 1988, por defender o direito de reajuste do funcionalismo da instituição.
Em 2008, a ANABB também realizou encontro sobre a destinação do superávit da Previ e os serviços oferecidos pela
Associação. Foram os Ciclos de Debates, realizados em Porto Alegre e em Cachoeira do Sul e região.
Assim como começou com uma boa notícia, o encerramento
do ano também teve bom desfecho. Em dezembro, a ANABB
lançou o fundo de pensão multipatrocinado, o ANABBPrev.

Somente com a produção de
uma única edição em papel
reciclado, quase 300 árvores

Ciclo de Debates

Lançamento do ANABBPrev

ANABB teve participação ativa no Cinfaabb

Reunião sobre o superávit da Previ
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Encontro de Associações de Aposentados, liderado pela ANABB,
teve como temas centrais Previ e Cassi
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GOVERNANÇA

de dezembro de 2008 a dezembro de 2011
DIRETORIA EXECUTIVA
Presidente: Valmir Marques Camilo (janeiro/2009 a maio/2010)
Presidente: Emílio Santiago Ribas Rodrigues (junho/2010 a janeiro/2012)
Vice-Presidente Administrativo e Financeiro: William José Alves Bento
Vice-Presidente de Comunicação e Desenvolvimento: Nilton Brunelli de Azevedo (janeiro/2009 a junho/2010)
Vice-Presidente de Comunicação e Desenvolvimento: Douglas José Scortegagna (junho/2010 a agosto/2011)
Vice-Presidente de Comunicação e Desenvolvimento: Ana Lúcia Landin (interina de agosto/2011 a janeiro/2012)
Vice-Presidente de Relações Funcionais: Emílio Santiago Ribas Rodrigues (janeiro/2009 a junho/2010)
Vice-Presidente de Relações Funcionais: Elaine Michel (junho/2010 a junho/2011)
Vice-Presidente de Relações Funcionais: Ana Lúcia Landin (junho/2011 a janeiro/2012)
Vice-Presidente de Relações Institucionais: Elaine Michel (janeiro/2009 a junho/2010)
Vice-Presidente de Relações Institucionais: Nilton Brunelli de Azevedo (junho/2010 a janeiro/2012)
CONSELHO DELIBERATIVO
Presidente: Antonio Gonçalves de Oliveira (janeiro/2009 a junho/2010)
Presidente: Valmir Marques Camilo (junho/2010 a abril/2011)
Presidente: Maria das Graças Conceição Machado Costa (abril/2011 a janeiro/2012)
Alcir Augustinho Calliari
Ana Lúcia Landin
Antilhon Saraiva dos Santos
Armando César Ferreira dos Santos
Augusto Silveira de Carvalho
Cecília Mendes Garcez Siqueira
Cláudio Nunes Lahorgue (abril/2011 a janeiro/2012)
Denise Lopes Vianna
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Douglas José Scortegagna
Elaine Michel (julho/2011 a janeiro/2012)
Élcio da Motta Silveira Bueno
Genildo Ferreira dos Reis
Maria das Graças Conceição Machado Costa
Inácio da Silva Mafra
Isa Musa de Noronha
José Antonio Diniz de Oliveira
José Branisso
José Sampaio de Lacerda Júnior
Luiz Antonio Careli
Mércia Maria Nascimento Pimentel
Romildo Gouveia Pinto
Vitor Paulo Camargo Gonçalves

CONSELHO FISCAL
Presidente: Cláudio José Zucco
Antônio José de Carvalho
Saul Mário Mattei
Tereza Cristina Godoy Moreira dos Santos
Vera Lúcia de Melo
DIRETORIAS ESTADUAIS
AL: Ivan Pita de Araújo
AM: Ângelo Raphael Celani Pereira
BA: Olivan de Souza Faustino
CE: Maria José Faheina de Oliveira (Mazé)
DF: Elias Kury

ES: Sebastião Ceschim
GO: Saulo Sartre Ubaldino
MA: Solonel Campos Drumond Júnior
MT: Ivan Demetri
MS: Edson Trombine Leite
MG: Wagner Cardoso de Mesquita
PA: Fábio Gian Braga Pantoja
PB: Maria Aurinete Alves de Oliveira
PR: Moacir Finardi
PE: Carolina Maria Godoy Matos
PI: Francisco Carvalho Matos
RJ: Marcelo Antonio Quaresma
RN: Hermínio Sobrinho
RS: Paulo Edgar Trapp
RO: Sidnei Celso da Silva
SC: Carlos Francisco Pamplona (Chico Pamplona)
SP: José Antônio Galvão Rosa
SE: Almir Souza Vieira
TO: Saulo Antônio de Matos
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2009 – MOMENTO DE REFOR
Durante a crise econômica mundial, o Banco do Brasil obteve ótimo desempenho e foi o banco nacional que mais
cresceu, o que permitiu a retomada da liderança no mercado
financeiro e um respiro aliviado com o distanciamento dos
concorrentes imediatos – Itaú-Unibanco e Bradesco.
Desde 2008, o governo pressionava para que os bancos
públicos aumentassem o crédito e reduzissem os juros. A
estratégia de manter expansão de crédito agressiva, mesmo
no momento mais agudo da crise, levou o BB a deter mais
de 20% do saldo de crédito total do país. O crescimento do
saldo de empréstimos da instituição de 41,2%, em relação a
setembro de 2008, a saldo de R$ 285,217 bilhões, foi o principal responsável por um lucro líquido de R$ 1,979 bilhão
entre julho e setembro e de R$ 5,992 bilhões no acumulado
em nove meses de 2009, crescimento de, respectivamente,
6% e 2,3% em relação aos mesmos períodos do ano anterior.
A política mais agressiva de aumento do crédito e ampliação da concorrência entre os bancos brasileiros motivou
também alterações no BB, que ganhou novo comando, presidente e diretoria mais afinados com as diretrizes do controlador. Em anúncio feito pelo então ministro da Fazenda,
Guido Mantega, o novo presidente do Banco do Brasil passou
a ser Aldemir Bendine, conhecido pelos colegas do Banco
apenas como Dida, que assumiu no lugar de Antonio Francisco Lima Neto.
A ANABB começou 2009 com a posse dos novos integrantes do quadro diretivo. O lançamento do fundo de pensão
ANABBPrev gerou expectativa entre os associados. Em menos
de dois meses, recebeu, aproximadamente, mil adesões. O
recorde anterior era da OABPrev/SP, de 500 adesões em 180
dias. Para atingir essa marca histórica, a ANABB desenvolveu
intenso trabalho de comunicação com os associados. Assim
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como é feito para o desenvolvimento de todos os produtos
e serviços oferecidos pela Associação, estudos de mercado
ampararam a criação do fundo de pensão. O plano cobre
os seguintes benefícios previdenciários: aposentadoria programada, aposentadoria por invalidez e pensão por morte
de participante ativo ou assistido. O ANABBPrev possibilita
a dedução do Imposto de Renda para as contribuições até
12% da renda bruta anual do participante.
Na esfera jurídica, a ANABB teve reconhecimento nacional.
Uma das ações impetradas pela Associação subsidiou decisão em benefício de milhares de trabalhadores. No início
de 2009, a Receita Federal divulgou, no Diário Oficial da
União, a Solução de Divergência nº 1/2009, comunicando
que os valores referentes à venda de férias passariam a estar isentos de retenção de Imposto de Renda.
Esse direito já havia sido reconhecido aos associados da
ANABB desde 1995, com a ação impetrada pela entidade.
Desde então, os associados deixaram de pagar o IR incidente sobre venda de férias, licenças-prêmio e abonos, em
razão de mandado de segurança coletivo impetrado pela Associação. O processo foi finalizado com êxito, beneficiando
todos os funcionários do Banco do Brasil e abrindo precedente para as demais categorias de trabalhadores buscarem
o direito na Justiça. A conquista da ANABB, alcançada a partir de ação coletiva, beneficiou, em um primeiro momento,
83 mil pessoas e distribuiu R$ 246 milhões.
No âmbito do Legislativo, a Associação estava focada no Projeto de Lei nº 6.259/2005 e no Projeto de Lei do Senado (PLS)
nº 77/2007, que dispõem sobre a isonomia entre funcionários pré e pós-98. Estes projetos preveem equidade de direitos referentes aos planos de previdência privada patrocina-
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dos por estas instituições públicas, bem como a seus planos
de assistência à saúde e à participação na distribuição de
lucros, resultados e outras vantagens. A isonomia pretensa
não é retroativa e tem efeitos apenas a partir do momento da
sanção presidencial, quando a lei entra em vigor.
O ano também foi de balanços positivos para a Cassi. A
realização do I Congresso de Saúde da Família marcou seus
65 anos de existência. O evento foi bastante aguardado,
uma vez que possibilitaria ampliar as discussões sobre a
Estratégia Saúde da Família (ESF) na Cassi. Foram quatro
dias de programação, que contaram com a participação de
profissionais da saúde, colaboradores e gestores da Caixa
de Assistência. Na época, o então diretor de Saúde e Rede
de Atendimento da Cassi, Douglas Scortegagna, expressou
grande satisfação em ser um dos organizadores do evento
que poderia melhorar a qualidade do serviço prestado.
Tendo em vista a reforma estatutária realizada na Cassi,
foi possível conquistar outras mudanças. Entre as prioridades, podem-se destacar a aquisição de equipamentos que
modernizaram a Central de Atendimento, a inclusão de 200
procedimentos que não tinham cobertura no Plano de Associados e faziam parte do rol da Agência Nacional de Saúde
Suplementar (ANS), a ampliação em todos os 26 estados e
no Distrito Federal das unidades próprias da Cassi, passando
de 46 para 66 CliniCassi, e o incentivo aos prestadores da
rede credenciada. Vale ressaltar que todas as conquistas listadas foram possíveis graças à força do funcionalismo, que
apoiou o debate proposto pelas entidades, como a ANABB, e
ao próprio Banco do Brasil, que também mudou a postura,
inclusive indicando pessoas para integrar o Conselho Fiscal da Cassi. A tranquilidade voltou a reinar na Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil.
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Na Previ, a situação já não era tão confortável. Desde o início de 2009, as discussões sobre a utilização do superávit
ficaram estagnadas pelos seguintes motivos: o governo
lançou a Resolução CGPC nº 26/2008, que regulamentava
regras para a previdência complementar; o impacto da crise
mundial financeira, já que a Previ possuía grande parte de
seus recursos investida em renda variável; e o BB, por sua
parte, ter contabilizado no balanço de 2008, como provisões,
R$ 5,32 bilhões relativos ao superávit gerado pelo Plano de
Benefícios 1 da Previ.
A crise financeira, iniciada com a insolvência de mutuários
americanos, que resultou no socorro de governos a várias
instituições financeiras, principalmente nos EUA e na Europa, foi a maior desde o famoso crash de 1929. As bolsas
de valores em todo o mundo sofreram abalos constantes,
com uma tendência de baixa que trouxe consequências inclusive para a Bovespa, cujas cotações baixaram dos 63 mil
pontos do início do ano para 35 mil pontos.
Em comunicado, os dirigentes eleitos da Previ detalharam a
urgência da situação.
A Previ, maior investidor institucional do Brasil, detém
dois terços de seus investimentos em ações, não tendo
como não ser afetada por esta crise. As cotações das
ações caíram, acompanhando o movimento de baixa
da Bovespa. Nosso patrimônio também acompanhou
este movimento e sofreu redução. A Previ, no entanto,
suspendeu a venda de ações desde quando a crise
se acentuou e, por isso, não realizou prejuízo. O superávit verificado no início foi drasticamente reduzido,
por conta da queda nas cotações de nossa carteira de
renda variável. Fechamos o ano com R$ 53 bilhões de
excedentes e, hoje, nosso superávit está próximo do
valor da reserva de contingência. Acrescente-se a este
cenário a edição da Resolução CGPC nº 26, que prevê
a possibilidade de devolver valores ao Banco. Esta medida é ilegal, está sendo combatida por nós e por nos-
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sas entidades representativas, mas também dificulta,
neste momento, qualquer negociação de superávit.
Aprovada pelo Conselho de Gestão da Previdência Complementar, a Resolução CGPC nº 26/2008 tratava dos procedimentos na apuração do resultado, na destinação e na utilização de superávit e no equacionamento de déficit dos planos
de benefícios de caráter previdenciário. A norma legal foi
assinada pelo então ministro da Previdência, José Pimentel,
também colega do BB e ex-integrante da Executiva Nacional
dos Funcionários do Banco do Brasil – mesa negociadora
representante de todos os sindicatos de bancários do país.
A intensidade das negociações sobre superávit gerou preocupações, principalmente para o Banco do Brasil, que se viu forçado a bloquear a distribuição de superávit aos participantes.
A ANABB estudou profundamente todos os gargalos da resolução. Verificou, por exemplo, que a medida instituía que os
chamados fundos de pensão superavitários, como era o caso
do Plano de Benefícios 1 da Previ, deveriam aplicar a tábua
de mortalidade denominada AT 2000, enquanto mais de 90%
dos fundos usavam a chamada AT 83. Isso significava que o
fundo de previdência devia contabilizar quase dois anos a
mais de pagamento na AT 2000, se comparado à AT 83, o que
aumentava a reserva matemática e diminuía o superávit.
Outro ponto da resolução era a imposição de uma taxa
máxima de juros de 5% ao ano, o que também impactaria a
elevação da reserva matemática e a redução do superávit.
Isso porque a reserva matemática é resultado de uma série
de premissas utilizadas para o cálculo atuarial, e a taxa de
juros é uma delas. Na época, a quase totalidade dos fundos
de pensão no Brasil trabalhava com a taxa máxima de juros
de 6% ao ano.
Além disso, a medida da CGPC ia de encontro à Lei Complementar
nº 109/2001, que determinava que, ao fim de três exercícios consecutivos superavitários, a reserva especial deveria ser utilizada

O Banco do Brasil também anunciou a contabilização em seu
balanço de parte do superávit da Previ. A notícia veio como
uma bomba para os participantes do Plano de Benefícios 1.
O BB justificou essa decisão com base na Deliberação nº
371/2001, da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que
permitia o reconhecimento imediato dos ganhos ou das perdas atuariais futuras ou a utilização de outros métodos sistemáticos de reconhecimento mais rápido. Também atribuiu
o fato à Resolução CGPC n° 26/2008.
Após analisar detalhadamente a questão, a ANABB concluiu que esta decisão, a princípio, em nada impactaria o
superávit da Previ. As previsões feitas pelo Banco do Brasil
eram apenas contábeis. Como o BB tinha de trabalhar em
seu balanço com a perspectiva de gastos, ele também se
sentiu no direito de trabalhar com a perspectiva de recebimentos. A Associação tranquilizou os associados, visto que
o BB não poderia solicitar à Previ tais recursos e utilizá-los
da maneira que desejasse.
Ao fim do ano, a Contraf/CUT e os sindicatos assinaram com
a Diretoria do Banco do Brasil o Acordo Aditivo dos funcionários. O acordo trouxe avanços importantes conquistados com a greve nacional da categoria, como o compromisso do Banco de discutir com o movimento sindical uma
proposta para o Plano de Carreira, Cargos e Salários (PCCS),
a valorização de 3% no piso e a contratação de 10 mil novos
funcionários.
A ANABB enfrentou diversos momentos políticos, sociais e
econômicos e vivenciou transformações na sociedade. Na
última década, muitas mudanças acompanharam a vida
profissional e pessoal dos empregados do Banco do Brasil.
Aqueles que ingressaram na instituição no início de 2000,
por exemplo, já tinham dez anos de funcionalismo.

Atenta às oscilações, a Associação percebeu que também
devia se atualizar. Propôs, assim, a reforma do Estatuto da
entidade. No último trimestre de 2009, o corpo social foi
conclamado a participar da votação. E claro, mais uma vez,
por meio do voto, os associados demonstraram confiança e
credibilidade, aprovando as mudanças propostas pelo Conselho Deliberativo da ANABB.
Vale ressaltar que, no processo de votação, a entidade, mais
uma vez, fez história. Os associados não votavam em bloco
e tinham três alternativas de voto. Podiam aprovar todas as
propostas de mudança no Estatuto, podiam reprová-las, mas
também podiam votar cada ponto.
As alterações buscaram adequar a Associação à realidade
do funcionalismo do BB. Desde a última reforma do Estatuto,
ocorrida em 1992, inúmeros acontecimentos contribuíram
para transformações na entidade. Ela viu seu público-alvo
crescer significativamente, atingindo a marca de 100 mil sócios. Também precisou acompanhar o ordenamento jurídico.
As determinações do novo Código Civil, publicadas na Lei
nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, e alteradas pela Lei nº
11.127, de 28 de junho de 2005, subsidiaram algumas discussões. O novo Código Civil impôs às associações normas
nas relações com os associados. Entre elas, regras para
filiação e desfiliação, fixação de quórum para decisões estratégias da entidade e poderes do corpo social. O novo Código
também criou algumas leis, entre elas a necessidade de as
empresas se preocuparem com aspectos socioambientais,
que representam tendência mundial.
Questões referentes ao direito do consumidor pediam a ampliação das finalidades da ANABB. Um exemplo desse caso
dizia respeito à Ação Civil Pública, ajuizada pela entidade,
referente à correção das poupanças dos Planos Bresser,
Verão, Collor I e II. Tal ação baseia-se no Código de Defesa
do Consumidor. No entanto, até a aprovação do Estatuto, a
ANABB enfrentava dificuldades, já que o entendimento da
Justiça era o de que a Associação não poderia represen-

ANABB EM 2009

para redução e/ou suspensão das contribuições e melhoria dos
benefícios. A resolução criava norma para decidir que a reserva
especial serviria para garantir dívidas do patrocinador.
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tar os associados em questões
que tratassem de relações de
consumo.
A discussão estatutária também fez referência à busca
por agilidade administrativa e maior participação
dos dirigentes e dos novos
funcionários, que, desde a aprovação do novo Estatuto, poderiam concorrer a cargos diretivos na Associação
após cinco anos de admissão no Banco. Além disso, incluiu
temas relacionados a estrutura organizacional, inclusão de
novas atividades e de serviços adicionais. O tempo de mandato dos dirigentes da entidade passou para quatro anos,
assim como já acontecia na Cassi, na Previ e na Cooperforte,
começando a valer em 2012. Assim, a duração dos mandatos passaria a acompanhar os períodos eleitorais para
Presidência da República, governos e prefeituras.
Uma das propostas mais importantes foram as alterações na
categorização dos associados e na criação de novas categorias. Com essa medida, o universo da ANABB cresceu espantosamente e com ele a representação que a entidade ganhou.
Foram criadas três diferentes categorias de sócios: sócio
efetivo, sócio contribuinte interno e sócio contribuinte externo. Antes, apenas funcionários e ex-funcionários do Banco
do Brasil podiam se associar à ANABB. Desde então, parentes em até quarto grau (primos, netos, sobrinhos, sogros,
tios, etc.) de associados da ANABB, de qualquer categoria,
puderam se tornar sócios e aproveitar todos os benefícios
que a entidade oferece. É possível imaginar o que isso representa? Nada menos que 2 milhões de pessoas abarcadas pela prestação de serviços da entidade. Um número que
cresce dia após dia.
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CATEGORIAS DE SÓCIOS DA ANABB
A PARTIR DA MUDANÇA NO ESTATUTO EM 2009
I – SÓCIO EFETIVO:
• funcionário do Banco do Brasil de qualquer categoria;
e
• aposentado que recebe benefícios da Previ e/ou do
Banco do Brasil.
II – SÓCIO CONTRIBUINTE INTERNO:
• ex-funcionário do Banco do Brasil, não enquadrado
no inciso I; e
• pensionista que recebe pela Previ.
III – SÓCIO CONTRIBUINTE EXTERNO:
• parente, em até quarto grau, de associado da ANABB;
e
• empregado das entidades ligadas diretamente ao
funcionalismo do Banco do Brasil, como ANABB,
Previ, Cassi, Empresas Bancorbrás, Cooperforte, entidades do Sistema AABB e empresas integrantes do
Conglomerado Banco do Brasil S.A.; e
• integrante da Cooperativa Habitacional ANABB Ltda.

Posse da nova governança da ANABB
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2010 – VITÓRIAS JUDICIAIS
ASSOCIADOS DA PREVI
Como acontece em anos eleitorais, 2010 teve maior ênfase
na política do que na economia. Em junho, foi sancionada
a Lei Complementar nº 135/2010, conhecida como a Lei da
Ficha Limpa, que proíbe a candidatura de pessoas condenadas por órgãos colegiados da Justiça. No entanto, a principal
dúvida era sobre sua aplicabilidade. As controvérsias prolongaram-se até 27 de outubro, quando houve entendimento
do Supremo Tribunal Federal em negar o recurso de Jader
Barbalho – candidato do PMDB que recebeu 1.799.762 votos, quantidade suficiente para ser eleito ao Senado Federal
pelo estado do Pará. O placar no plenário da Suprema Corte
deu empate – 5 votaram contra e 5 a favor. Os ministros,
em sua maioria, decidiram por manter a decisão do Tribunal
Superior Eleitoral (TSE), que já havia negado o registro de
candidatura ao político, pois os ministros do TSE aprovaram
a aplicação imediata da lei complementar.
Sem dúvida, o fato mais marcante foi a eleição da primeira
mulher para a Presidência da República, Dilma Rousseff.
Com 56,05% dos votos (55.752.092), a candidata do PT saiu
vitoriosa do segundo turno das eleições. O candidato José
Serra (PSDB) conquistou 43,95% do eleitorado (43.710.422).
A presidente eleita dava sinais de seguir os passos do antecessor. O então presidente Luiz Inácio Lula da Silva afastou o fantasma da privatização do BB, deu prova de que o
Banco era fator importante para o desenvolvimento nacional
do país e de que o papel do funcionalismo seria essencial
nesse processo.
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No primeiro semestre do ano, ANABB, Cassi e Previ passaram
por mudanças na Diretoria. Nas Caixas de Assistência e Previdência, a Chapa 1 – Unidos pela Cassi e a Chapa 3 – Unidade
na Previ, ambas apoiadas pela ANABB, saíram vitoriosas. O
resultado foi fruto do trabalho de muitas lideranças que se
concretizou ao longo de mais de 100 anos de história na Previ
e de quase 70 anos de história na Cassi.
Em 2010, o então presidente da ANABB, Valmir Camilo,
deixou o cargo, que foi assumido por Emílio Rodrigues.
Os associados tiveram excelentes notícias sobre ações judiciais impetradas pela ANABB. A cada telefonema da Central
de Atendimento informando sobre a boa nova, era possível
perceber o estreitamento dos laços entre a Associação e o
corpo social. Em uma dessas ações, denominada IR Previ, a
estimativa de retorno aos associados ultrapassa a ordem de
R$ 1 bilhão. Em maio daquele ano, a Justiça concedeu antecipação de tutela em ação, representada pela entidade em
favor dos associados, que busca a isenção do recolhimento
do Imposto de Renda incidente sobre a complementação
de aposentadoria paga pela Previ, correspondente às contribuições recolhidas por participantes entre 1º de janeiro
de 1989 e 31 de dezembro de 1995. Nessa ação, é pleiteada
ainda a condenação da União quanto à restituição do imposto cobrado em duplicidade até o limite do valor pago sobre tais contribuições. A Associação avalia que 90 mil associados tenham direito a participar desta ação. Fazem parte

E APOIO AOS
SUPERÁVIT

Decisão do STF tendo a ANABB como parte interessada
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Na ação IR Quilometragem, por sua vez, após 11 anos de
incessante luta, a ANABB e os associados comemoraram.
Teve bom desfecho a ação coletiva, impetrada pela entidade
em 1999, que tratava da suspensão da incidência de Imposto de Renda sobre o valor ressarcido pelo Banco do Brasil,
quando da utilização de carro próprio em serviço. A Justiça
devolveu aos associados os recursos que se encontravam
depositados em juízo. Cerca de 35 mil funcionários do BB foram beneficiados. Durante todos os anos em que o processo
esteve na Justiça, a ANABB promoveu árduo trabalho para
comprovar a ilegalidade dos valores cobrados. A conquista
não apenas fortaleceu a atuação da Associação em futuras
ações judiciais, como também reforçou o compromisso, a credibilidade, a responsabilidade e, principalmente, a missão de
devolver aos associados impostos cobrados indevidamente.
Como resultado da experiência jurídica, a atuação da ANABB
rompeu os limites do Banco do Brasil, ao influenciar decisão que beneficiou diretamente mais de um milhão de

trabalhadores brasileiros. O julgamento da Ação Direta de
Inconstitucionalidade nº 2.736-1/600, ajuizada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, tinha a
ANABB como parte interessada. É comum, em processos judiciais, que a parte vencida seja responsável pelo pagamento de todos os gastos decorrentes da atividade processual.
O artigo 20 do Código de Processo Civil diz que “aquele que
perde uma causa tem de pagar o advogado da parte vencedora”. Entretanto, o governo editou a Medida Provisória nº
2.164-41/2001, que vedava o estabelecimento de honorários
de sucumbência em causas que envolvessem o Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e os titulares de contas vinculadas. Por causa dessa medida, a Caixa Econômica Federal,
quando perdedora de ações sobre FGTS, não era obrigada a
pagar os honorários advocatícios, o que acabava pesando no
bolso de quem estava propondo a ação. A OAB ajuizou a ADI,
questionando a inconstitucionalidade da medida provisória.
O processo tramitou durante oito anos. Até que a ANABB
ingressou como interessada na figura de Amicus Curiae
(colaboradora informal da Corte). No dia 8 de setembro de
2010, o Plenário do STF, por unanimidade, julgou procedente
a Ação Direta de Inconstitucionalidade, declarando como
inconstitucional a MP. Com a decisão, os honorários advocatícios nas ações entre o FGTS e os titulares das contas
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desse quadro tanto aposentados quanto funcionários da ativa. Sendo o julgamento da
CHADO
ACORDO FE
ação favorável, os aposentados terão o direito reconhecido imediatamente e os que estão
na ativa, a partir do momento da aposentadoria.
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vinculadas poderiam ser cobrados.

Audiência no Congresso sobre o PL da Isonomia

A entidade também realizou homenagem aos ex-dirigentes
da ANABB, com a entrega do Troféu Caciporé, e premiou,
com carros zero, duas novas associadas que participaram
da campanha de filiação em 2009.
As negociações sobre superávit da Previ foram ressuscitadas, com a diferença de que a solução estaria cada vez mais
perto. Em um primeiro momento, a ANABB levou a discussão
para o então ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão,
Paulo Bernardo, também funcionário de carreira do BB, que
se sensibilizou em ajudar na busca pelo entendimento. Poucos meses depois, com a chegada das eleições presidenciais,
os representantes do funcionalismo e o Banco do Brasil chegaram a um acordo quanto à destinação do superávit.
Entre os benefícios concedidos estavam: a criação do Benefício Especial Temporário (BET), que garantiu o acréscimo de
20% do complemento da Previ ou da Renda Mensal Vitalícia
para aposentados e pensionistas e o mesmo percentual no
complemento da Previ projetado para os participantes da
ativa; a suspensão das contribuições por mais três anos; e a
elevação do Benefício Mínimo, temporariamente, de 40% para
70% da Parcela Previ, enquanto houver recursos no fundo
previdenciário específico.
A contribuição da ANABB não parou. A entidade encaminhou
propostas de ações para a formulação do Planejamento Estratégico da Previ – Revisão do Plano 2010-2013, por sugestão
da própria Caixa de Previdência. Entre as diretrizes, estava
o realinhamento do plano, a inclusão de novas verbas na
base de contribuição, a transformação em entidade singular,
a redução de riscos dos ativos, a promoção da isonomia de
direitos entre os participantes de um mesmo plano, a gestão
dos planos de benefícios dos bancos incorporados pela patrocinadora, o fim do voto de Minerva, a educação previdenciária, a preservação da imagem institucional e a devolução
da Diretoria de Participação aos eleitos.
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Visita do deputado Geraldo Magela

Mãe e filha, novas associadas da ANABB,
ganham carros referentes ao prêmio da
campanha “Traga sua Família
para a ANABB”

3

1: ANABB homenageia ex-dirigentes com o Troféu Caciporé
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2: Entrega da coleção BB 200 anos aos dirigentes do Banco
do Brasil
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ANO DO JUBILEU DE PRATA
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2011 – ANO DO JUBILEU DE
A posse da primeira mulher na Presidência da República
ganhou destaque nos noticiários nacionais e internacionais.
Dilma Rousseff assumiu o cargo com o discurso de dar continuidade à gestão do ex-presidente Lula, dando prioridade
aos programas de transferência de renda e habitação e aos
programas de investimentos em grandes obras de infraestrutura social, urbana, logística e energética do país.
Naquele ano, nova força de mobilização política se fez presente, dessa vez pelas redes sociais, instrumento capaz de
romper fronteiras. Marchas contra a corrupção foram convocadas pela internet e levaram milhares de pessoas às ruas
no Dia da Independência, 7 de setembro, em cerca de 50
cidades brasileiras em 19 estados e no Distrito Federal.
Em relação à economia, enquanto o cenário internacional era
de retração, o Brasil sustentou-se pela demanda doméstica,
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com intensificação do consumo devido às condições favoráveis do mercado de trabalho e de políticas públicas para a
geração de renda. Mas, ainda assim, o crescimento econômico do país foi menor que o do ano anterior, com o incremento no PIB de 2,7%, ante 7,5% em 2010.
Os números do Banco do Brasil seguiram em direção oposta
ao desempenho da produtividade do país. A instituição financeira registrou lucro líquido recorde de R$ 12,1 bilhões,
consolidando-se na liderança na América Latina em ativos
totais, que somaram R$ 981,2 bilhões.
Na atuação internacional, o BB alçou voos ainda maiores
com a concretização da operação para aquisição do controle
acionário do Banco Patagonia (Argentina) e com a assinatura
do contrato de compra e venda para aquisição de 100% do
capital social do EuroBank (Flórida, Estados Unidos), como

PRATA
parte da estratégia de internacionalização. Para a
ANABB, o ano era de comemorações do jubileu de
prata. Aos 25 anos de existência, a entidade já havia
conquistado resultados expressivos em favor dos associados seja na Justiça, seja nas ações estratégicas
junto a Banco do Brasil, Previ, Cassi, sem contar com
o acompanhamento permanente dos projetos de lei
que tramitam no Legislativo.
Na celebração do 25º aniversário da Associação, o
jornal Ação nº 210 publicou cartas de dirigentes que
conduziram a entidade nessa trajetória de sucesso e
entrevistas com ex-presidentes do Banco do Brasil
que apostaram na representação da Associação em
prol do funcionalismo e do próprio BB. Algumas delas
encontram-se reproduzidas neste capítulo. O material
completo está disponível no site da entidade.

ANABB EM 2009

Homenagem e comemoração dos 25 anos da ANABB
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Entre os assuntos em pauta na Associação em 2011, as
melhorias no Plano de Benefícios 1 da Previ destacaram-se.
As negociações continuaram, como previa o termo de compromisso assinado no ano anterior, quando o acordo para
distribuição do superávit foi fechado. Muitas das propostas
encaminhadas ao Banco do Brasil foram levantadas a partir
de consulta aos participantes promovida pela ANABB, após
diversos encontros e debates com demais entidades, como
Contec, Contraf/CUT, Faabb, AAFBB, AAPBB e Afabb. Os participantes da Previ festejaram o recebimento, em fevereiro,
do primeiro pagamento do Benefício Especial Temporário,
como determinado no acordo de distribuição do superávit.
Na ANABB, a valorização das associadas virou marca registrada. Para comemorar o Dia Internacional da Mulher, a instituição promoveu o VI Encontro Regional de Mulheres do BB,
realizado em dez capitais brasileiras e prestigiado por mais
de 2,5 mil participantes. Fizeram parte da programação
apresentações teatrais, talk show e palestras sobre temas
que envolvem o universo feminino.
Outra importante iniciativa da Associação, desta vez para
impulsionar o incentivo ao voluntariado dos funcionários
do BB, foi a realização do V Prêmio Cidadania Herbert de
Souza. O concurso recebeu a inscrição de mais de 130 projetos apoiados por comitês de cidadania. Além de premiar
os vencedores, a entidade homenageou o ex-presidente do
Banco do Brasil Alcir Augustinho Calliari e o ex-presidente
da República Itamar Franco, falecido em 2 de julho daquele
ano. Calliari foi reconhecido pela contribuição em favor das
questões sociais e pelo espírito altruísta, características
marcantes ao longo de sua carreira. Itamar Franco recebeu
homenagem póstuma por ter sido responsável por promover
grande mobilização social. As campanhas deflagradas pelo
sociólogo Betinho deram vitalidade às ações do governo
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Itamar e alcançaram as ruas com os comitês da Ação da
Cidadania contra a Fome, a Miséria e pela Vida.
Apesar de ter sido um ano festivo, a entidade precisou tratar
de ocorrências indesejáveis a qualquer instituição de prestígio e de credibilidade como a ANABB. A Associação identificou problemas nos seguros, um dos produtos diferenciais
oferecidos aos associados.
Entre as irregularidades, estavam ausência de comunicação
dos sinistros, divergências nos valores dos sinistros pagos,
não disponibilização dos números da sorte, descumprimento de prazo para pagamento de segurados contemplados
nos sorteios e fraude na emissão de certificados. Naquele
mesmo ano, o sócio-diretor da então corretora de seguros
da ANABB apresentou denúncias à Diretoria Executiva e
ao Conselho Deliberativo. Parte dos dirigentes solicitaram
apuração dos fatos à Comissão de Ética e ao conselho, mas
nenhum pedido foi atendido. As providências em torno desse
caso romperam as barreiras de 2011.
A gestão seguinte tratou o assunto, dando transparência aos
fatos e às apurações. Os encaminhamentos em relação ao
fato estarão detalhados nos capítulos seguintes.
Antes de terminar o ano, a ANABB realizou novas eleições.
Foi o primeiro pleito após a reforma estatutária de 2009. Os
associados elegeram os conselheiros deliberativo e fiscal,
os diretores regionais e os representantes da Associação
nas agências do BB. Com a mudança no Estatuto, os mandatos passaram de três para quatro anos e, em vez de 27
Diretorias Estaduais, a entidade passou a contar com 66
Diretorias Regionais, levando em consideração a divisão do
país em jurisdições, em que cada uma abrange cerca de 2
mil associados.

UMA CONTRIBUIÇÃO À FAMÍLIA
BANCO DO BRASIL
Por José Flávio Ventrice Berçott
(Primeiro presidente da ANABB. Dirigiu a Associação no período
de fevereiro de 1986 a maio de 1989)
Iniciar o projeto de construir uma entidade representativa de funcionários do Banco do Brasil era, à época, algo inimaginável. O
Banco do Brasil passava por momentos tumultuosos e sofria enorme pressão do Fundo Monetário Internacional, com apoio declarado de autoridades do governo ligadas à área econômica.
Naquela época, 1986, já se instalava no Congresso Nacional a Assembleia Constituinte e vislumbrávamos a remota possibilidade de
a sociedade ser mobilizada, por meio de nossos colegas, em defesa das teses favoráveis ao Banco e a seu fortalecimento. O que
pretendíamos evitar, em primeira mão, era a privatização da instituição e de outros bancos federais, pregada pelo FMI em documento confidencial a que pudemos ter acesso graças à colaboração de colegas bem posicionados.
Um grupo de funcionários da Presi, da Audit e de outros órgãos do Banco decidiu fundar a Associação Nacional dos Funcionários
do Banco do Brasil. Foi lançado um manifesto que denunciava as pressões sobre a instituição e conclamava os colegas do país a
somar conosco seus esforços em defesa da família Banco do Brasil.

Quando já me preparava para deixar a Associação, em cumprimento aos mandatos para os quais fui eleito, pude-me sentir gratificado por compartilhar – com deputados federais, ex-diretores do Banco, colegas sindicalistas e muitos outros que carregavam
na veia a dedicação – o agradecimento e a honra de um dia ter pertencido a essa imensa família de brasileiros prontos a lutar por
propósitos de honestidade, ética e coleguismo.
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A dificuldade em administrar uma entidade inédita no país, em que os próprios funcionários da empresa se propunham a
defendê-la, sem nenhuma interferência dos sindicatos, tornando pouco transparente os objetivos lobísticos, era enorme e criava
obstáculos de árdua transposição. Contávamos com o tempo e ele nos foi favorável.
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A ÁRVORE RENDEU BONS FRUTOS
Por Camillo Calazans
(Presidente do Banco do Brasil entre 1985 e 1988 e
conselheiro deliberativo da ANABB de 1996 a 2006)
A ANABB pertence a todos os funcionários. Essa é uma das premissas que eu defendo sobre a importância da entidade. Desde a
época de sua criação até hoje, percebo que o compromisso da Associação com o funcionalismo do BB foi mantido. Na verdade,
tive essa percepção há 25 anos, no período em que fui presidente do Banco e um grupo de funcionários me procurou, desejando
criar uma instituição própria para defesa do Banco do Brasil e de seu funcionalismo.
Apoiei a ideia da criação da entidade, pois sempre acreditei que a ANABB poderia complementar a atividade dos sindicatos.
Estes congregavam todos os bancários, e os problemas enfrentados pelos funcionários do BB eram diferentes daqueles dos
trabalhadores dos demais bancos.
A década de 1980, por exemplo, foi conturbada, principalmente para o funcionalismo do BB, que enfrentava momentos difíceis,
por conta da inflação descontrolada e da ameaça de perda de espaço no mercado promovida pela Reforma Bancária e pela
extinção da chamada Conta Movimento do governo federal.
Lembro com bastante saudosismo que, já nos primeiros anos de existência, a ANABB mostrava responsabilidade e
transparência na gestão dos recursos. Esses méritos foram preservados e a entidade teve crescimento grandioso.Orgulho-me
de ter influenciado a idealização dessa Associação e de ver que hoje essa grandiosa árvore rendeu bons frutos. Ter mais de 105
mil associados não é comum a qualquer entidade de trabalhadores.
Os funcionários do BB também deveriam se orgulhar de ser representados por uma entidade tão pluralista como é a ANABB.
Pouco importam as convicções políticas de cada um. Todos são iguais na ANABB. Existem árvores que vivem mais tempo que
o próprio homem. Assim acredito que deva ser a existência da ANABB. Independentemente das pessoas que estejam em seu
comando, a entidade continuará seu propósito, que é defender e lutar pelo funcionalismo do Banco.

186

A ANABB NA VISÃO DE
ALCIR CALLIARI
(Presidente do Banco do Brasil de 1992 a 1995 e
conselheiro deliberativo da ANABB de 2009 a 2012)
Ação: Qual sua avaliação sobre a importância da ANABB para o funcionalismo do BB?
Calliari: A ANABB é, sem dúvida, significante instrumento dos funcionários do Banco do
Brasil. Cumpre a complexa missão de encaminhar reivindicações e posicionamento
organizado de propostas de convivência com a empresa e com a sociedade.
Ação: Durante sua gestão como presidente do BB, o que foi marcante na relação BB e ANABB?
Calliari: A ANABB participou e muito contribuiu na difícil missão de retirar o Banco do Brasil das páginas policiais e recolocá-lo nas
páginas de economia e desenvolvimento social da imprensa brasileira. Também foi imprescindível o apoio que proporcionou na luta
que empreendemos pelo BB no contexto histórico de reencontro do país com a democracia.
Ação: Que momento da história da ANABB foi mais relevante em sua vida?
Calliari: O momento histórico em que a ANABB surgiu era complexo e delicado. Forças ideológicas, extremamente bem organizadas,
propugnavam profundas transformações liberais decorrentes da ideologia conhecida como Consenso de Washington. Era o tempo
em que se discutia o fechamento da famosa Conta Movimento e abertamente se defendia a redução do tamanho e a privatização
do Banco do Brasil. A ANABB esteve presente de forma essencial nos debates organizados com a sociedade em todo o país. Essa
ação, competente e patriótica, contribuiu para a definição dos destinos do BB. Atuei com outros colegas no histórico movimento de
participação democrática, o que considero, com orgulho, uma das coisas mais relevantes de minha biografia.

Ação: A ANABB se fortaleceu graças à confiança dos associados. Qual seu conselho aos novos funcionários sobre a importância de
se ter uma associação dessa dimensão?
Calliari: Aos novos funcionários fica o apelo para que nós, funcionários e ex-funcionários, sejamos capazes de contribuir efetivamente para o desenvolvimento e a melhoria de nosso país. Não é suficiente que pensemos que somos úteis à sociedade. É
imprescindível que a sociedade também nos considere úteis e importantes. Portanto, devemos, com toda a humildade, buscar construir
um país mais justo e solidário, para que tenhamos reais motivos de orgulho da carreira que abraçamos e da entidade à qual pertencemos.
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Ação: Qual seu sentimento quando vê que a entidade da qual faz parte completa 25 anos e tem mais de 105 mil associados?
Calliari: Constato com muita felicidade que a entidade que eu vi nascer alcançou maturidade e hoje serve de exemplo de organização societária, atendendo os anseios de seus associados.
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FOCO NA TRANSPARÊNCIA
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GOVERNANÇA

de dezembro de 2011 a dezembro de 2015
DIRETORIA EXECUTIVA
Presidente: Antonio Sergio Riede
Vice-Presidente Administrativo e Financeiro: Reinaldo Fujimoto
Vice-Presidente de Comunicação: Cecília Mendes Garcez Siqueira (janeiro/2012 a março/2012)
Vice-Presidente de Comunicação: Douglas José Scortegagna (a partir de março/2012)
Vice-Presidente de Relações Funcionais: Emílio Santiago Ribas Rodrigues (janeiro/2012 a março/2012)
Vice-Presidente de Relações Funcionais: vago de março/2012 a junho/2012 e a partir de abril de 2015
Vice-Presidente de Relações Funcionais: Tereza Cristina Godoy Moreira dos Santos (junho/2012 a 24 de abril/2015)
Vice-Presidente de Relações Institucionais: Fernando Amaral Baptista Filho
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CONSELHO DELIBERATIVO
Presidente: João Botelho
Maria Goretti Fassina Barone Falqueto
Ana Lúcia Landin
Mário Tatsuo Miyashiro
Augusto Silveira de Carvalho
Mércia Maria Nascimento Pimentel
Cecília Mendes Garcez Siqueira (a partir de março/2012)
Nilton Brunelli de Azevedo
Cláudio José Zucco
Paula Regina Goto
Claudio Nunes Lahorgue (julho/2012 até 24 de abril de 2015)
Tereza Cristina Godoy Moreira dos Santos
Denise Lopes Vianna
(janeiro/2012 a junho/2012) e a partir de 27 de abril de 2015
Emílio Santiago Ribas Rodrigues (a partir de março/2012)
William José Alves Bento
Douglas José Scortegagna (janeiro/2012 a março/2012)
Gilberto Matos Santiago
CONSELHO FISCAL
Maria das Graças Conceição Machado Costa
Presidente: João Antonio Maia Filho
Ilma Peres Causanilhas Rodrigues
Maria do Céu Brito
Isa Musa de Noronha
Vera Lúcia de Melo
José Branisso
Anaya Martins de Carvalho
Luiz Antonio Careli
Antonio José de Carvalho
Luiz Oswaldo Sant’Iago Moreira de Souza
Marco Antonio Leite dos Santos

DIRETORIAS REGIONAIS
AC-01: Julia Maria Matias de Oliveira
AL-02: Ivan Pita de Araújo
AP-03 : Márcio Andrade Araújo Silva (até dezembro/2012)
AP-03 : Samuel Bastos Macedo (a partir de janeiro/2013)
AM-04: Ângelo Raphael Celani Pereira
BA-05: José Easton Matos Neto
BA-06: Jonas Sacramento Couto
BA-07: Paulo Vital Leão
BA-08: Maruse Dantas Xavier
CE-09: Maria José Faheina de Oliveira
CE-10: Erivanda de Lima Medeiros
DF-11: Hélio Gregório da Silva
DF-12: Marcos Maia Barbosa
DF-13: Francisco Mariquito Cruz
DF-14: Carlos Nascimento Monteiro
DF-15: Messias Lima Azevedo
ES-16: Sebastião Ceschim
GO-17: Saulo Sartre Ubaldino
GO-18: José Carlos Teixeira de Queiroz
MA-19: Camilo Gomes da Rocha Filho
MT-20: Daniel Ambrosio Fialkoski
MS-21: Valdineir Ciro de Souza
MG-22: Luiz Carlos Fazza
MG-23: Eustáquio Guglielmelli
MG-24: Matheus Fraiha de Souza Coelho
MG-25: Amir Além de Aquino
MG-26: Aníbal Moreira Borges
MG-27: Maria Rosário Fátima Durães
PA-28: Fábio Gian Braga Pantoja
PB-29: Maria Aurinete Alves de Oliveira
PR-30: Aníbal Rumiatto
PR-31: Luiz Carlos Kapp
PR-32: Moacir Finardi
PR-33: Carlos Ferreira Kravicz
PE-34: Sérgio Dias César Loureiro
PE-35: José Alexandre da Silva

PI-36: Francisco Carvalho Matos
RJ-37: Antônio Roberto Vieira
RJ-38: Alfredo Niceas Magalhães (até fevereiro/2014)
RJ-38: Maurício Gomes de Souza (a partir de março/2014)
RJ-39: Carlos Fernando S. Oliveira
RJ-40: vago até fevereiro/2014
RJ-40: Mário Magalhães de Souza (a partir de março/2014)
RJ-41: Sérgio Werneck Isabel da Cruz
RJ-42: Eduardo Leite Guimarães
RN-43: Hermínio Sobrinho
RS-44: Celson José Matte
RS-45: Santiere Fernandes Rolim (até dezembro/2013)
RS-45: Valmir Canabarro (a partir de março/2014)
RS-46: Edmundo Velho Brandão
RS-47: Oraida Laroque Medeiros
RS-48: Enio Nelio Pfeifer Friedrich
RS-49: Saul Mário Mattei
RO-50: Sidnei Celso da Silva
RR-51: vago até fevereiro/2014
RR-51: José Antônio Ribas (a partir de março/2014)
SC-52: Carlos Francisco Pamplona
SC-53: Moacir Fogolari
SC-54: Alsione Gomes de Oliveira Filho
SP-55: Rosângela Maria Araújo Vieira Sanches
SP-56: Dirce Miuki Miyagaki
SP-57: vago até fevereiro/2014
SP-57: Adelmo Vianna Gomes (a partir de março/2014)
SP-58: Reginaldo Fonseca da Costa
SP-59: Adilson Antonio Meneguela
SP-60: José Antônio da Silva
SP-61: Edmilson Zucolotto (até dezembro/2013)
SP-61: José Roberto Leme (a partir de março/2014)
SP-62: José Antonio Galvão Rosa
SP-63: Jaime Bortoloti
SP-64: Juvenal Aparecido Ferreira Antunes
SE-65: Almir Souza Vieira
TO-66: Pedro Carvalho Martins
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2012 – FOCO NA TRANSPAR
Diversos fatos ficaram registrados no cenário nacional em
2012. Entre os mais relevantes, configuraram-se: a Lei nº
12.527/2011, que ficou conhecida como Lei de Acesso à Informação e que entrou em vigor em maio de 2012, obrigando
órgãos públicos federais, estaduais e municipais a oferecer
informações relacionadas às atividades das instituições a
qualquer pessoa que solicitar os dados; o julgamento do mensalão, o mais longo da história do Supremo Tribunal Federal,
que condenou 25 réus envolvidos no esquema de distribuição
de recursos públicos e privados a parlamentares da base aliada em troca de apoio ao governo Lula; e a aplicação da Lei
Complementar n° 135/2010 (Lei da Ficha Limpa) pela primeira vez nas eleições, realizadas para a escolha de prefeitos e
vereadores em 5.568 municípios brasileiros.
Quanto ao tema economia, a atividade financeira mundial
desacelerou no decorrer do ano, com agravamento da crise
fiscal, bancária e política na Europa, redução no ritmo de recuperação da economia nos Estados Unidos e desaceleração
na China. No Brasil, a economia apresentou menor dinamismo
– o PIB cresceu 0,9%. E a demanda doméstica seguiu como
o principal suporte, com ênfase no desempenho do consumo
das famílias, sustentado pela expansão do crédito e do mercado de trabalho.
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O governo brasileiro adotou uma série de medidas para
incentivar investimentos, aumentar a competitividade do
país, a produção e o consumo. Banco públicos, entre eles o
Banco do Brasil, reduziram as taxas de juros. O BB liderou
essa ação, até então, inédita, que contribuiu para aumentar
a credibilidade junto ao empresariado e aos consumidores.
Na ANABB, 2012 ficou marcado como o ano da renovação.
Parte dos integrantes eleitos para os Conselhos Deliberativo e Fiscal não pertencia ao corpo diretivo da entidade. O
desafio aceito pela nova gestão era o de fortalecer ainda
mais a presença da instituição como representante legítima
dos interesses dos funcionários do Banco do Brasil. Entre
as primeiras providências tomadas pela nova gestão está a
criação da página Transparência no site da entidade. Nesse
espaço, todas as decisões da Diretoria Executiva e dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, além de documentos institucionais, são publicados exclusivamente para o corpo social.
A transparência foi o que norteou as ações dos gestores.
Todos os assuntos que tinham impacto direto ou indireto na
Associação foram expostos e esclarecidos nos principais
veículos de comunicação da entidade.
Parceria com o Observatório Social do Brasil
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Naquele ano, o Conselho Deliberativo da ANABB aprovou a
revisão do Código de Ética e do Regimento Interno da Comissão de Ética. Também foi aprovada a composição formada
por oito integrantes, entre titulares e suplentes, com mandato até dezembro de 2015. Todos eles membros do Conselho
Deliberativo da ANABB.
Para otimizar a gestão dos recursos financeiros, a Associação adotou, pela primeira vez, uma política de investimentos, com diretrizes e medidas de longo prazo para gerir
os ativos, de forma a assegurar rentabilidade, liquidez e
segurança nas aplicações. As boas práticas de governança
passaram a ser prioridade da ANABB. Entre as medidas adotadas, foi proibida a contratação de empregados que fossem
parentes de integrantes da Diretoria, dos Conselhos Deliberativo e Fiscal e das Diretorias Regionais.
A ANABB inovou ainda nas eleições das principais instituições
do funcionalismo – a Cassi e a Previ –, ao abrir as portas
para que todas as chapas que concorriam aos pleitos apresentassem as propostas. Foram gravadas entrevistas e re-

alizados debates transmitidos ao
vivo pela internet. Os associados
puderam enviar perguntas para os
candidatos.
























 








 

 
 


 
 
   


 

   
 





 

      
    
  
 

  
 
 
 
 
 

 
        

  


  
 


 
  

  
 

 
     
 
  




  
 

 
 
 

        



 





        

 

  





   


  

 

 





Os debates sobre as principais
questões que envolvem o funcionalismo do BB voltaram com
força total com o projeto Seminários ANABB. A temática inaugural foi a previdência complementar no Brasil e o evento contou com a presença de
palestrantes especializados, mediadores e debatedores com
vasto conhecimento para discussão do assunto. O Seminários
ANABB: Previdência Complementar – Impasses e Soluções
foi organizado em seis painéis: A Previdência Complementar
no Sistema Previdenciário Brasileiro; Previc e os Direitos dos
Participantes; Resolução CGPC nº 26/2008 e o Instituto da Reversão de Valores; A Regulamentação da Retirada de Patrocínio;
Resolução CGPC nº 26/2008 e Benefício Especial Temporário na
Previ; e Teto de Contribuição e Benefícios para Dirigentes Estatutários do BB. Mais de 250 pessoas prestigiaram o evento.













 


























 


 




A previdência continuou na pauta da ANABB. Em outubro, a
Diretoria entregou ao então secretário de Políticas de Previdência Complementar, Jaime Mariz, um parecer jurídico sobre a resolução do Conselho Nacional de Previdência Complementar (CNPC) que tratava sobre a retirada de patrocínio
em fundos de pensão. O parecer foi elaborado por Sérgio de
Andréa Ferreira, um dos especialistas mais respeitados na
área de Direito Social.
O documento foi assinado pela ANABB, pela Faabb e pela
AAFBB. A proposta era contribuir com uma resolução que
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Sobre as irregularidades identificadas no caso seguros,
a Diretoria, assim que assumiu o mandato, deu início às
apurações. Obteve informações com ex-dirigentes da
ANABB e com o antigo consultor jurídico da entidade. Além
disso, utilizou-se de relatórios de auditoria, documentos
contratuais, documentos obtidos em juntas comerciais e em
processos judiciais em curso. A ANABB designou o então
vice-presidente Emílio Ribas e o vice-presidente Fernando
Amaral para fazer o levantamento das informações. No entanto, com a renúncia de Ribas, a apuração ficou a cargo
de Amaral. Todas as providências em relação ao processo
foram publicadas no site da entidade.
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ANABB nas Eleições Cassi
contemplasse os direitos adquiridos. Além desse encontro, a
comissão formada pelas entidades participou de uma série
de reuniões com representantes da Superintendência Nacional de Previdência Complementar e de audiências com
parlamentares para discutir o assunto.
A Associação defendeu ainda, por diversas vezes, a ampliação do prazo para as discussões em torno da resolução
do CNPC, de forma a aumentar o debate. O empenho da
ANABB em propor mais tempo para diálogo foi reconhecido
pela direção do Sindicato Nacional das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (Sindapp), em nome da
presidente Nélia Maria de Campos Pozzi, e pela Associação
Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Com-

ANABB nas Eleições Previ
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plementar (Abrapp), representada pelo vice-presidente do
Conselho Deliberativo, Reginaldo José Camilo, que enviaram correspondência à ANABB em resposta ao parecer
elaborado a pedido da Associação.
A sustentabilidade também esteve entre as preocupações da
ANABB. A exemplo de grandes corporações, a entidade adotou
práticas para reduzir os impactos ao meio ambiente. Para a
produção do jornal Ação, fez opção por gráficas que garantem
a impressão a partir de fontes recicláveis. Além disso, a
publicação passou a ser disponibilizada em formato digital para comodidade dos associados e para diminuição da
produção de resíduos decorrentes do descarte de materiais.

Antes de encerrar 2012, a ANABB concretizou mais uma
importante ação. Como parte do compromisso com a
transparência também na utilização dos recursos públicos,
a entidade firmou parceria com o Observatório Social do
Brasil (OBS), instituto que fiscaliza contas públicas por meio
de monitoramento das licitações e cobrança de providências
em caso de irregularidades. A iniciativa condiz com o que
prevê o Estatuto da ANABB quanto à promoção de ações e
eventos que contribuam para o exercício da cidadania e para
a responsabilidade socioambiental dos associados.

Entrega de parecer ao CNPC sobre retirada de patrocínio em
fundos de pensão
Os Observatórios Sociais surgiram no Paraná, em 2006, por
meio do Movimento pela Cidadania Fiscal. A primeira unidade foi criada em Maringá, depois de uma série de escândalos sobre desvios de mais de R$ 100 milhões dos cofres
municipais. A ideia de a sociedade exercer controle sobre
os gastos públicos tomou forma e transformou-se em uma
ação prática. A partir dessa experiência, outras células
foram surgindo até que houve a necessidade de padronizar
as ações. Assim, as primeiras unidades constituíram uma
rede denominada Observatório Social do Brasil. Trata-se de
um instituto apartidário e democrático, cujos princípios de
trabalho vão ao encontro da atuação da ANABB.

ANABB EM 2012

Quando o assunto é responsabilidade social, a Associação
não poupa esforços. Naquele ano, foi criado novo regulamento para normatizar o programa ANABB Cidadania com o
estabelecimento de condições, requisitos e formas de apresentação dos projetos dos comitês ou entidades apoiadas
por funcionários do BB, que solicitam recursos do programa.
Para que os projetos pudessem ser executados, a entidade
aprovou a destinação de 1% de sua receita para as ações do
programa, a partir do ano seguinte.
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3

1
Seminários ANABB – Previdência Complementar: Impasses e Soluções
1: Foto do público
2: 1º Painel: A Previdência Complementar no Sistema Previdenciário Brasileiro
3: 2º Painel: Previc e os Direitos dos Participantes
4: 3º Resolução CGPC nº 26/2008 e o Instituto da Reversão de Valores
5: 4º Painel: A Regulamentação da Retirada de Patrocínio
6: 5º Painel: Resolução CGPC nº 26/2008 e o Benefício Especial Temporário na Previ
7: 6º Painel: Teto de Contribuição e Benefícios para Dirigentes Estatutários do BB
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INTERESSE DOS ASSOCIADOS EM PRIMEIRO PLANO
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2013 – INTERESSE DOS ASSO
Mais de 1,2 milhão de pessoas foram às ruas em reação
ao aumento das passagens de ônibus em 100 cidades do
país. O movimento desencadeou a maior onda de protestos
da história. As manifestações duraram cerca de um mês e
somaram-se às demandas por melhorias no transporte, na
saúde e na educação, além de pedirem o fim da corrupção.
No ambiente econômico global, o ano refletiu melhor desempenho das economias, com destaque para Estados Unidos e Reino Unido, e a retomada do crescimento dos países
da zona do Euro. Com a valorização do dólar, as economias
emergentes sofreram impactos adversos. No Brasil, o Banco
Central agiu no mercado de câmbio para atenuar o impacto.
Após 12 anos com resultados positivos, a balança de pagamentos do país apresentou-se deficitária, com saldo negativo de US$ 5,9 bilhões. A economia brasileira registrou desempenho melhor que no ano anterior, com aumento do PIB
de 2,3%, sustentado principalmente pelos bons resultados
da agropecuária, da indústria e do setor de serviços.
No que diz respeito ao Banco do Brasil, os números continuaram
em trajetória ascendente, com lucro líquido de R$ 15,8 bilhões.
Os ativos somaram R$ 1,3 trilhão, crescimento de 13,5% em 12
meses, com retorno sobre ativos de 1,3%, permitindo ao BB encerrar o ano como líder do Sistema Financeiro Nacional. O Banco
alcançou outras posições de destaque, como o terceiro lugar no
ranking anual das marcas brasileiras mais valiosas, da Interbrand,
com a avaliação de R$ 11,8 bilhões. A instituição ainda se fez presente em grande parte do território brasileiro, com a maior rede
própria de atendimento no país entre as instituições financeiras,
com 19.143 pontos, sem contar a rede de correspondentes. No
exterior, estava presente em 24 países com rede própria e em
134 nações por meio de 1,2 mil bancos conveniados.
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Na área de recursos humanos, o Banco do Brasil implantou novo Plano de Cargos e Funções. A ANABB acompanhou
de perto todas as discussões em relação à restruturação
das carreiras. Os dirigentes da Associação participaram de
reuniões com a Diretoria do Banco para buscar esclarecimentos. O assunto foi divulgado em detalhes no jornal Ação
nº 217, com análises de pontos positivos e preocupações
em relação à medida. Entre as vantagens, foram identificadas: permissão para que os funcionários concorressem,
a qualquer tempo, a novos cargos; possibilidade de o funcionário que passar a trabalhar 6 horas, durante um ano,
optar por fazer 2 horas extras diárias, por 10 dias ao mês,
para manter a remuneração bruta mensal; possibilidade de
as pessoas das agências, do Centro de Suporte Operacional
(CSO) e do Centro de Suporte Logístico (CSL) permanecerem
em cargos em extinção até a aposentadoria, se assim desejarem; garantia de o funcionário em cargo em extinção permanecer na mesma dependência por 180 dias e na mesma
praça até a aposentadoria; oportunidade de ascensão imediata para 70% dos analistas júnior; e criação de 230 novas
vagas comissionadas na Diretoria de Tecnologia (Ditec).
No entanto, a ANABB expôs ao Banco a preocupação com
alguns riscos: o prazo de apenas seis dias para adesão aos
novos cargos era extremamente curto para quem, estando
em jornada de trabalho, precisava avaliar com tranquilidade
o que estava sendo proposto.
A Diretoria da ANABB entendeu que seria necessária a dilação do prazo. O Banco poderia enfrentar contestações na
Justiça por não ter incluído os analistas pleno e sênior na
jornada de 6 horas. Estes cargos não possuíam os requisitos
legais indispensáveis para serem de 8 horas.

OCIADOS EM PRIMEIRO PLANO

Concurso cultural em homenagem à mulher

Mas a relação entre o BB e os funcionários não foi marcada somente por embates. Naquele ano, foram realizadas as primeiras
eleições para conselheiro de administração representante dos
funcionários (Caref), em atendimento às determinações previstas na Lei nº 12.353/2010. A norma determina que as empresas
públicas ou de economia mista com mais de 200 empregados,
controladas pela União, tenham um representante dos empregados no Conselho de Administração, escolhido por voto direto.
Para esta eleição, mais uma vez a ANABB priorizou uma campanha democrática. Em vez de indicar um candidato, ofereceu
apoio institucional para estimular o debate entre os candidatos.
A entidade encaminhou perguntas para os dois concorrentes
que disputavam a etapa final da eleição e publicou as respostas
do vencedor na edição do jornal Ação nº 220.

ANABB EM 2013

O Plano de Cargos e Funções causou protestos por todo o
país com paralisação em agências e manifestações. A Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro,
da Central Única dos Trabalhadores, considerava que as mudanças traziam prejuízos aos bancários, entre eles a redução
das gratificações de funções. Para a Confederação Nacional
dos Trabalhadores nas Empresas de Crédito, o plano era uma
afronta à inteligência do funcionalismo; ao implementar o
novo modelo, o Banco teria desrespeitado os direitos dos
trabalhadores, sem discutir qualquer alternativa de solução
com os funcionários ou os representantes. Em defesa, o
Banco do Brasil ressaltou que a proposta estava de acordo
com a legislação trabalhista e valorizava os funcionários.
Ainda de acordo com a instituição, a adesão às jornadas de
6 horas era voluntária e poderia ocorrer a qualquer tempo.
Segundo o BB, não haveria desvalorização do salário, uma
vez que quem optasse pela redução de jornada, de 8 para
6 horas, teria reajuste de 12% no valor da hora de trabalho.
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ANABB visita os estados
1 Amazonas
2 Espírito Santo
3 Paraíba
4 Paraná
5 Rio de Janeiro
6 Rio Grande do Sul
7 Rondônia
8 Santa Catarina
9 São Paulo
10 Tocantins
11 Rio Grande do Norte
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ANABB EM 2013
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A cobrança pelo estabelecimento de um teto para dirigentes estatutários do Banco do Brasil voltou com força total.
A ANABB, a AAFBB e a Faabb uniram-se mais uma vez para
pressionar a Previ. Tal medida visava restabelecer um limite
que havia sido definido quando da implantação da nova sistemática de remuneração dos dirigentes do BB em 2008, mas
que nunca havia sido implementado. A Superintendência Nacional de Previdência Complementar determinou que o fundo
de pensão adotasse as providências necessárias para implementar o limite. A decisão foi homologada por meio do Despacho nº 10/2013/Difis/Previc, de 5 de junho de 2013. A Previ, a
pedido do Banco do Brasil, solicitou prorrogações do prazo para
cumprir a determinação.
Ainda naquele ano, a Diretoria da ANABB reafirmou o posicionamento sobre a Resolução CGPC nº 26/2008, que permite a redistribuição de superávit em fundos de pensão entre patrocinadoras e participantes e assistidos. Os dirigentes
da Associação adotaram diversas intervenções para melhor
compreensão do normativo. O entendimento formado pela
ANABB era o de que, embora a resolução promovesse alguns
avanços na regulamentação das relações entre os agentes
envolvidos com a previdência complementar, alguns artigos
possuíam problemas gravíssimos.
No campo jurídico, uma vez que uma resolução só poderia
regulamentar o que está previsto em lei, não poderia extrapolar e permitir alternativa que não existisse na legislação. E as leis que regem a previdência complementar (Leis
Complementares nº 108 e nº 109, de 2001) não preveem
a possibilidade de devolução ao patrocinador de eventual
superávit em fundo de pensão. O normativo admitia apenas
a diminuição de contribuições – de patrocinadores e participantes – e a melhoria de benefícios aos assistidos. Portanto, a Diretoria da ANABB entendeu que, neste campo, já
haveria motivos mais do que suficientes para que parte da
Resolução CGPC nº 26/2008 tivesse sido revogada, inclusive
pela Justiça brasileira. Já no campo do mérito, a Associação
defendeu que não era justo repartir eventuais superávits
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com patrocinadores, porque, entre outros motivos, eles já
consideram as contribuições que fazem aos fundos de pensão na formação de preços de produtos e serviços. E esses
custos são repassados aos consumidores. Além disso, recebem incentivos fiscais por contribuírem para a previdência complementar. Portanto, devolver parte do superávit ao
patrocinador seria provocar o enriquecimento sem causa,
uma vez que o patrocinador já foi ressarcido pelos valores
das contribuições aportadas.
Na organização de eventos para os associados, a ANABB
trouxe mais uma novidade. O Dia Internacional da Mulher
ganhou novo formato: um Concurso Cultural de Literatura
e Fotografia, que reconheceu as produções artísticas das
mulheres que fazem parte do corpo social.
Ao longo dos anos, a Associação impetrou diversas ações
judiciais para assegurar o direito dos associados e obteve sucesso em diversos processos. Para melhorar ainda
mais o atendimento daqueles que buscam a entidade para
representá-los nas mais diversas causas, em 2013, a ANABB
promoveu o I Fórum Jurídico, em parceria com a Federação
das Associações de Aposentados e Pensionistas do Banco
do Brasil. O encontro foi para que patrocinadores das ações
judiciais compreendessem as teses defendidas e avaliassem as probabilidades de sucesso e os riscos, assim como
propostas de medidas corretivas para a produção de efeitos
satisfatórios na condução das peças.
Dando continuidade aos bem-sucedidos Seminários ANABB, o segundo ano do projeto discutiu o tema “Cassi – Sustentabilidade e Qualidade na Saúde Suplementar”. O evento foi transmitido pela internet e assistido por cerca de 500
usuários da rede. Participaram dos debates representantes
de diferentes setores do sistema de saúde, do governo, do
Banco do Brasil, da Cassi, dos sindicatos, além de associados, médicos e dirigentes de operadoras de mercado. Os
temas foram distribuídos em seis painéis: O Modelo Assistencial de Saúde nos Setores Público e Privado; A Regula-

ção da ANS e as Operadoras do Sistema de Saúde Suplementar; Saúde Suplementar e Saúde do Trabalhador; Cassi
e sua Sustentabilidade; Cassi, seus Planos e sua Rede de
Atendimento; e A Importância da Participação Social nos
Sistemas de Saúde.
Em 2013, mais um projeto saiu do papel: o ANABB Visita os
Estados. Os encontros em todas as unidades da Federação
foram propostos para aproximar a entidade dos associados
e manter contato com as autoridades estaduais e municipais, com as entidades representativas dos funcionários do
BB e com os dirigentes estaduais e regionais do Banco.
Nessas visitas, assuntos de interesse do funcionalismo
foram discutidos e a Associação teve oportunidade de receber sugestões para dar encaminhamento aos temas. A
programação contou com mais de 80 eventos em todos os
estados e no Distrito Federal. Em cada capital, foram feitos
ao menos 8 horas de debates, o que totalizou mais de 200
horas de discussões.

Na relação das prioridades da Associação, o incentivo ao
voluntariado está sempre presente. Para fortalecer o trabalho feito há mais de duas décadas, a ANABB fundou o
Instituto VIVA CIDADANIA, em 4 de setembro. As vantagens
da criação do instituto foram diversas. Para a Associação,
houve a desvinculação das doações de associados e de
terceiros da contabilidade da entidade, promovendo maior
transparência na administração dos recursos recebidos.
Além disso, o instituto pode arrecadar recursos junto a empresas públicas e privadas, oferecendo a possibilidade para

I Fórum Jurídico das entidades, na sede da ANABB

ANABB EM 2013

Para a ANABB, as iniciativas que beneficiam os associados
não podem parar. Mais uma vez, a entidade priorizou o bom
atendimento. Para estreitar a integração entre a associação
e o corpo social, deu início ao processo de instalação da Ouvidoria Interna e Externa, seguindo os modelos do Banco do
Brasil e da Cassi. O canal foi planejado para receber melhor
as demandas, buscar solução de problemas e favorecer
ações democráticas e transparentes.
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Nasce o Instituto VIVA CIDADANIA

os doadores aproveitarem eventuais benefícios fiscais e
legais. Entre as finalidades da nova entidade, estão: combater a desigualdade social; promover o desenvolvimento
educacional e a capacitação profissional que permitam a
inserção ou a reinserção social de crianças, jovens e adultos
carentes e em situação de risco; incentivar o empreendedorismo; apoiar o voluntariado; otimizar oportunidade social;
incentivar experiências lucrativas e não lucrativas de novos
sistemas alternativos de emprego e crédito; e promover os
direitos humanos, a democracia, os valores e os princípios
associativistas universais.
Antes que o ano terminasse, a ANABB conseguiu finalizar o
relatório do caso seguros. O levantamento de informações
para a conclusão do texto durou 18 meses (março de 2012
a setembro de 2013). O período foi necessário diante da
ausência de registros, da complexidade dos contratos, da
relevância dos fatos e da necessidade de ouvir diversos depoimentos. O relatório foi finalizado com 205 páginas e com
mil páginas de documentos anexos. Para não ferir o direito
de ampla defesa dos envolvidos, a Diretoria da Associação
disponibilizou a íntegra do relatório somente aos integrantes dos Conselhos Deliberativo e Fiscal. Um dos citados no
relatório tentou impedir, por vias judiciais, a divulgação do
documento e a abertura do processo na Comissão de Ética
da ANABB, mas a Justiça do Distrito Federal negou o pedido,
com a justificativa de que o documento havia sido produzido
de forma técnica e de que “os atos que envolvem a Associação são de interesse de todos os associados”. Sendo assim, no fim do ano, a Comissão de Ética acolheu a denúncia.
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2014 – SUSTENTABILIDADE
O país esteve em festa durante a realização da Copa do
Mundo, apesar de a seleção brasileira de futebol não ter
conquistado o tão sonhado título em casa. Cerca de 1 milhão
de turistas estrangeiros, de 202 países, visitaram o Brasil
durante os jogos, segundo o Ministério do Turismo.
Já os dados da economia não foram dos mais animadores.
Em 2014, o país cresceu 0,1% e apresentou o pior resultado do PIB em cinco anos. O agravamento da crise veio
principalmente após a Polícia Federal deflagrar, em março,
a Operação Lava Jato, revelando um esquema de corrupção em uma das maiores empresas públicas do país, a
Petrobras. O escândalo envolveu grandes empreiteiras que
fechavam negócios com a estatal por meio do pagamento
de propinas para executivos.
Em relação à economia global, a conjuntura manteve-se
complexa, com dinâmicas distintas entre as principais
nações. Os sinais de crescimento dos Estados Unidos contrastaram com as dificuldades de vários países europeus.
Os bancos nacionais precisaram adaptar-se ao cenário de
crescimento mais modesto. No Banco do Brasil, foram priorizadas as linhas de crédito de menor risco, como o consignado
e o imobiliário, o aperfeiçoamento dos modelos de mensuração de risco para manter o controle da inadimplência, entre
outras medidas. Os ativos do BB ultrapassaram a cifra de R$
1,4 trilhão, mas o lucro líquido apresentado no ano foi de R$
11,2 bilhões, 28,63% menor em relação ao exercício anterior.
Como agente de desenvolvimento social, o governo federal
determinou que o Banco do Brasil assumisse a administração
de obras públicas, indo além da atividade bancária. Com a
atribuição, poderia arrecadar cerca de R$ 300 milhões em
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comissões. Entre as obras, estavam a construção e a
reforma de 270 aeroportos regionais, 90 armazéns para
produtos agrícolas e 26 casas de apoio a mulheres vítimas
de violência.
O ano de 2014 mal havia começado e a Diretoria da ANABB
já tinha mais um desafio pela frente. Com a suspensão do
pagamento do Benefício Especial Temporário – adicional de
20% sobre valor do benefício que os assistidos da Previ recebiam desde o fim de 2010, com a apuração de superávit
por três anos consecutivos –, a ANABB, a AAFBB e a Faabb
reuniram-se com a Previ para buscar informações sobre o
corte. Durante o encontro, o presidente da Previ, Dan Conrado, esclareceu que, com a Resolução CGPC nº 26/2008, o
BET só poderia continuar sendo pago se os excedentes da
Caixa de Previdência superassem o valor de 25% da reserva
matemática, ou seja, fosse superior a R$ 28,7 bilhões. No
exercício de 2013, esse saldo foi de R$ 22,2 bilhões (19,37%
da reserva matemática).
Os gestores das entidades representativas mostraram preocupação quanto às perdas dos participantes que recebiam
benefício mínimo do fundo de pensão com o fim do BET e
com o retorno das contribuições. Mas o argumento da Previ
foi que, em termos percentuais, esses assistidos teriam sido
os maiores beneficiários durante o tempo de pagamento
do adicional, uma vez que, no período, o benefício mínimo
havia passado de 40% para 70% da Parcela Previ. Ainda
assim, a ANABB e as demais entidades solicitaram ao fundo que apresentasse medidas para amenizar os impactos
nas finanças dos participantes. Apesar de a Associação ter
reiterado diversas vezes ser contrária à Resolução CGPC nº
26/2008 e promovido ações para tentar anular o normativo,
nesse caso, a Diretoria entendeu que, se a resolução fosse

NAS AÇÕES
descumprida, a Previ estaria sujeita à intervenção por parte
do governo.
O fim do BET foi sentido também na Cassi, causando mais
impacto em sua arrecadação. A entidade encontrava dificuldades em manter o equilíbrio das contas por diversos exercícios financeiros. O aumento das despesas foi causado por
fatores internos, que poderiam ser controlados pela gestão
da entidade, por exemplo os gastos administrativos, e também por variáveis externas, que dificilmente são controladas, como inflação médica superior ao aumento de salários,
imposição da indústria médica de procedimentos e exames
desnecessários. Como o Plano de Associados tem por base
para aumentar as receitas apenas o reajuste salarial dos
participantes, que não acompanha os índices de aumento
das despesas, essas distorções causaram grande abismo
nas finanças.

ANABB realiza encontro com economistas dos
candidatos à Presidência da República

Ainda no direcionamento das ações estratégicas, a Associação deu continuidade ao projeto Seminários ANABB. Em
2014, o tema foi “Repensando Estrategicamente o Banco
do Brasil”. O evento contemplou os seguintes painéis: O
Modelo de Desenvolvimento Brasileiro em Debate; O Sistema Financeiro Nacional e o Banco do Brasil no Crescimento Econômico; O Banco do Brasil na Área Internacional;
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No entendimento da ANABB, não haveria como enfrentar a
situação da Cassi sem o envolvimento de todos de forma
madura e com muito diálogo. Além de promover debates
como o seminário de 2013, que discutiu os temas da Caixa
de Assistência, a Associação realizou uma série de reuniões
com a direção do Banco do Brasil. O tema Cassi é um assunto que não se esgota, e para a ANABB ele precisa ser
debatido constantemente.
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O Banco do Brasil no Financiamento Agrícola; O Banco do
Brasil e o Desenvolvimento Sustentável; e A Participação
do Funcionalismo na Construção do Futuro do Banco do
Brasil. Entre as novidades do encontro, foi promovido
um ato político em que representantes de candidatos à
Presidência da República enfatizaram as propostas e o
modelo econômico defendido pelos partidos políticos. A
repercussão do seminário na imprensa foi imediata, sendo
noticiado por jornais de grande circulação, como Folha de
S. Paulo, Correio Braziliense, Valor Econômico, Jornal do
Commercio, O Globo, Diário do Comércio, O Coletivo e GGN
Jornal. Em 4 de setembro, o jornal O Globo publicava:
Economistas representantes dos três melhores colocados
na disputa pela Presidência da República discutiram as
ideias para a área econômica. No debate, num seminário da Associação Nacional dos Funcionários do Banco do
Brasil (ANABB), os pontos mais polêmicos foram como
voltar a crescer, controlar a inflação e se o Banco Central
deve ou não ter autonomia para impor a política de controle de preços [...]. Para os economistas responsáveis pelo
programa do PSB e do PSDB, o BC deveria ser autônomo
e livre de pressões políticas para definir a taxa básica de
juros (Selic). Alexandre Rands (economista da campanha
de Marina Silva) contou inclusive que foi colega do presidente do BC, Alexandre Tombini, e o classificou como um
ótimo economista, mas que não tomou as decisões corretas. – Ele não fez aquilo que ele sabe que deveria – atacou
Rands. Já o economista Márcio Pochmann, da campanha
da presidente Dilma, foi direto em sentido contrário. E disse
que o país não tem condições de dar autonomia ao BC. – O
Brasil não tem maturidade democrática. É um retrocesso
democrático – frisou, completando: – É retirar do povo a decisão de como deve atuar o Banco Central. [...] Mansueto
Almeida, economista do PSDB, criticou a falta de transparência, a qualidade dos gastos públicos e o atraso do repasse do Tesouro Nacional para a Caixa Econômica Federal
com objetivo de maquiar as contas públicas. Disse que o
país não tem como ampliar as despesas sociais sem vol-
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FUAD NOMAM
Economista representou o
candidato Aécio Neves (PSDB)

GERALDO MAGELA
Deputado federal representou a
candidata Dilma Rousseff (PT)

ALEXANDRE RANDS
Doutor em Economia representou a
candidata Marina Silva (PSB)

IDALVO TOSCANO
Economista representou o
candidato Eduardo Jorge (PV)

MÁRCIA TEIXEIRA
Militante representou o
candidato José Maria (PSTU)

JULIANA SELBACH
Bancária representou a
candidata Luciana Genro (PSol)
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tar a crescer. – A gente não tem dinheiro para ter a mesma
saúde da Finlândia ou a mesma educação da Inglaterra.
Para isso, a gente tem de crescer. Sem crescimento, não
dá para gastar com o social.
Dando continuidade aos debates em torno dos programas
de campanha dos presidenciáveis, antes do segundo turno
das eleições de 2014, foram realizadas entrevistas com os
economistas dos dois candidatos, Dilma Rousseff e Aécio
Neves, e a iniciativa da ANABB voltou a ser notícia em diversos veículos de comunicação.
Diante de tamanha visibilidade, associados questionaram
a entidade sobre as declarações e as propostas das duas
campanhas para bancos públicos e, particularmente, para o
Banco do Brasil. A Associação reafirmou a posição especificada inclusive em seu Planejamento Estratégico, definido
no primeiro ano da gestão, que é “defender os interesses
legítimos dos funcionários do BB (ativos, aposentados e
pensionistas) e contribuir para a construção de um Banco
do Brasil útil à sociedade”. Nessa última diretriz, ser útil é
ser um Banco que contribua para o desenvolvimento sustentável do país; que esteja disposto a atuar em espaços geográficos onde os bancos privados não tenham interesse de estar;
que contribua para a inclusão social dos segmentos menos
favorecidos; que pratique políticas de crédito contracíclicas,
como fez em 2008, quando os bancos privados restringiram o
crédito e os bancos públicos foram responsáveis por alavancar o agronegócio, a indústria e o comércio nacionais; que
colabore para o financiamento de projetos de longo prazo,
como os de infraestrutura; que seja referência de tratamento
respeitoso com os trabalhadores, e assim por diante. Vale
ressaltar que o papel de Banco útil à sociedade pode e deve
ser complementado pela atuação de outras instituições financeiras públicas e privadas.
Ainda durante a campanha eleitoral, a ANABB divulgou em
seu site os nomes dos funcionários do BB, da ativa e aposen-
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tados, que se candidataram para ocupar cargos eletivos no
pleito. Foi criado um espaço para apresentá-los, de forma a
valorizar a participação do funcionalismo no processo eleitoral. A Associação defende que, quanto maior for a representação do BB nas Câmaras Municipais, nas Assembleias
Legislativas, na Câmara dos Deputados, no Senado Federal e
nos órgãos do Executivo, melhor será sua atuação na defesa
dos interesses do funcionalismo.
O exercício pleno da democracia tem sido uma das premissas incentivadas pela Associação, que mais uma vez, de
forma isenta, deu espaço para que as chapas que concorriam às eleições na Cassi e na Previ apresentassem suas
propostas. Foram realizadas entrevistas com os quatro candidatos ao cargo de diretor de Saúde e Rede de Atendimento
da Cassi e com os oito concorrentes às vagas para as Diretorias de Administração e de Planejamento da Previ.
Quanto à atuação de representante em causas judiciais para
a reparação de perdas do corpo social, a ANABB ofertou mais
uma ação. Dessa vez, a entidade pôde ingressar na Justiça
pedindo reparação de danos sofridos pelos associados que
possuíam caderneta de poupança no Banco do Brasil em
1989, quando foram prejudicados pela mudança na correção
da caderneta promovida pelo Plano Verão, durante o governo
Sarney. Por meio de medida provisória, o governo determinou que os saldos das cadernetas, em fevereiro de 1989,
fossem atualizados com base no rendimento acumulado das
Letras Financeiras do Tesouro, e não mais pelo Índice de
Preços ao Consumidor. As instituições financeiras passaram
a não creditar a diferença devida, em relação aos depósitos
efetuados na primeira quinzena de janeiro. Os reajustes, que
eram em média de mais de 40%, foram reduzidos para 20%.
Além do empenho em buscar os direitos dos associados por
vias judiciais desde 1986, a Associação lançou em 2014 novo
serviço de orientação jurídica, com atendimento gratuito,
feito por advogados especializados. Os associados têm a
oportunidade de sanar dúvidas particulares sobre questões

relacionadas à Cassi e sobre questões jurídicas nas áreas de direito previdenciário, direito
do consumidor e responsabilidade civil, direito
tributário e direito do trabalho. A proposta principal é fornecer informações capazes de resolver situações de conflito. Em quatro meses
de funcionamento, foram realizados mais de 5
mil atendimentos. O grande número de sócios
que buscaram a orientação jurídica mostra que,
mais uma vez, a entidade conseguiu identificar
uma necessidade dos associados e atender a
essa demanda de forma satisfatória.

Em 2014, o caso seguros teve mais um encaminhamento.
A Comissão de Ética foi acionada e a Diretoria Executiva da
ANABB concluiu o processo administrativo, após profunda
análise dos fatos. Diante das provas documentais anexadas ao processo, aprovou-se a exclusão de um dirigente do
quadro de associados. Ao longo de vários meses, os processos administrativos sobre o assunto foram conduzidos de
modo a garantir o amplo direito de defesa, o contraditório
e o devido processo legal. Inicia-se uma nova fase para os
seguros ANABB.
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Funcionários aderem à campanha Torcida ANABB na Copa O resultado da Copa do Mundo não saiu conforme os brasileiros desejavam. Mas o mundial
trouxe importantes resultados para a Associação que realizou a campanha “Torcida ANABB na Copa”.
Associados sorteados na campanha Torcida ANABB na Copa
Mais de 5 mil associados atualizaram os dados cadastrais e
concorreram a prêmios como televisores, smartphones, tabletes e kits promocionais da ANABB e camiseta do Instituto
VIVA CIDADANIA. Vinte participantes foram contemplados
nas duas fases da campanha. Na primeira, foram premiados
os dez primeiros que atingiram maior pontuação nos palpites dos jogos do Brasil na fase de grupos. Já na segunda
etapa, os prêmios foram para os dez primeiros associados
que atingiram as maiores pontuações no palpite para o jogo
da final.
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2015 – RUMO AO JUBILEU D
A instabilidade econômica e a crise política estiveram entre os principais entraves da governabilidade da presidente
Dilma Rousseff no primeiro ano de seu segundo mandato. A
dificuldade do governo federal de ajustar as contas públicas afetou diretamente o desempenho do país. Incentivos
que haviam sido concedidos anteriormente para estimular a
produção, por exemplo, foram revistos. Dados do Ministério
do Trabalho, divulgados em setembro, mostraram ainda que
o país havia perdido quase um milhão de vagas de empregos
formais em 12 meses.
Durante o ano, as taxas de juros subiram e a oferta de crédito
sofreu retração. Pela primeira vez, a equipe econômica do
governo federal apresentava ao Legislativo um projeto de Lei
Orçamentária Anual (2016), com déficit, que neste caso foi
de R$ 30,5 bilhões. Posteriormente, o Executivo apresentou
uma série de medidas para recompor as receitas e reduzir as
despesas. Quase todas as propostas precisavam do aval do
Congresso. Com a fragilidade de apoio na própria base aliada,
os trâmites das propostas não avançaram em tempo hábil
para equilibrar o orçamento proposto para o ano seguinte.
Ainda sob reflexo da Operação Lava Jato, que revelou esquema de corrupção na Petrobras, da dificuldade enfrentada pelo Palácio do Planalto no diálogo com o Congresso
Nacional e da apresentação de um orçamento deficitário, o
país sofreu rebaixamento da nota de crédito pela agência
Standard & Poor’s (S&P), perdendo o grau de investimento,
ou seja, o selo de bom pagador. Nas outras duas instituições
que o Brasil também possui contrato para classificação do
risco de crédito, a Fitch Ratings (Fitch) e a Moody’s Investor
Service, a nota de risco ficou apenas um degrau acima do
grau especulativo.
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Nos primeiros meses do ano, o então presidente do Banco
do Brasil, Aldemir Bendine, foi convidado para assumir a
Presidência da Petrobras, a fim de recompor a governança
da estatal. Ele assumiu com o compromisso de implementar
novo modelo de gestão e dar mais credibilidade às decisões
da empresa. Na Presidência do Banco do Brasil, com a saída
de Bendine, assumiu Alexandre Corrêa Abreu.
Em 2015 o BB conquistou, pela segunda vez, o prêmio do
Instituto Ethisphere como uma das empresas mais éticas do
mundo. O Banco foi a única instituição financeira da América
Latina a figurar entre os premiados. Na relação de agraciados, só havia duas empresas brasileiras. A outra era a Natura. As companhias que demonstram excelência em controles
internos, gestão do risco, cultura da ética, sustentabilidade e
governança corporativa, com resultados em políticas de anticorrupção, são selecionadas pelo instituto norte-americano,
anualmente, após análise das práticas corporativas, por
meio de pesquisa com quase 200 questões.
Outro reconhecimento de excelência foi conquistado pela
Universidade Corporativa Banco do Brasil (UniBB), que recebeu o prêmio internacional Global CCU Awards 2015 de melhor universidade corporativa. A premiação, promovida pelo
instituto Global Council of Corporate Universities (Conselho
Global de Universidades Corporativas), reconhece as melhores práticas e programas de educação corporativa existentes no mundo.
Em relação ao desempenho dos funcionários, o projeto de
um profissional do BB também ganhou notoriedade. Em
20 de outubro, o jornal O Estado de São Paulo publicava a
seguinte notícia:

DE PÉROLA

Tanto os prêmios conquistados pela BB, que são inúmeros,
quanto a publicidade do sucesso pela atuação brilhante dos
funcionários sempre serão motivo de orgulho de toda a comunidade Banco do Brasil e de valorização pela ANABB. Dar
publicidade a esses fatos corresponde inclusive com uma
das finalidades da Associação, que é “preservar e difundir
os valores positivos da cultura e os objetivos permanentes
do Banco do Brasil, como patrimônio nacional; estimular o
aprimoramento da consciência ética e da responsabilidade
do funcionalismo perante a comunidade nacional”.
Com o propósito de conhecer as novas peculiaridades do
corpo funcional do BB, a ANABB realizou a pesquisa “Quem
são os funcionários do Banco do Brasil?”. Mais de 6,5 mil
bancários participaram da pesquisa. Além de abordar temas ligados ao dia a dia da instituição, o estudo traçou o
perfil desses profissionais, classificados por gênero, raça,
faixa etária, semelhanças e diferenças por região e unidade da Federação, expectativas com relação à carreira e
ao Banco, além do nível de formação. O resultado revelou
um olhar significativo sobre as peculiaridades de cada
região, buscou analisar os funcionários sob o ponto de vis-

ta objetivo e mostrou questões
perceptivas sobre o cotidiano
dos trabalhadores que podem
se refletir nos dados sobre
saúde e assédio. O estudo,
coordenado pelo professor
Samuel Lima, da Universidade de Brasília (UnB), foi
realizado por pesquisadores
do Laboratório de Sociologia do Trabalho (Lastro), vinculado ao Programa
de Pós-graduação em Sociologia Política da Universidade
Federal de Santa Catarina (UFSC). Foram realizadas 2.448
entrevistas, com representação amostral em um universo de
116 mil funcionários do Banco do Brasil.
Em síntese, a pesquisa mostrou que os funcionários entrevistados sentem orgulho do que fazem, embora haja condições de trabalho que tornam as atividades cansativas e
desgastantes com jornadas extensas, exploração de produtividade e discriminação de oportunidades. Além desses,
outros dados são alarmantes devido às condições laborais
em que eles se encontram, que favorecem a multiplicação
de doenças, inseguranças e frustrações. Os resultados do
levantamento são primordiais para capacitar a ANABB no
desenvolvimento de ações e políticas que condizem com as
demandas dessa categoria de associados.
A pesquisa sobre o perfil dos funcionários do Banco foi um
dos assuntos debatidos durante o II Encontro Nacional dos
Diretores Regionais (Diregs) da Associação, realizado em
Brasília. O evento abordou também a atuação dos Diregs,
sustentabilidade da Cassi, condições de trabalho no BB,

ANABB EM 2015

A partir da ideia de um funcionário, o Banco do Brasil conseguiu recuperar R$ 1,5 bilhão em dívida pela internet.
Mesmo em meio a um cenário de inadimplência em alta, o
Banco conseguiu renegociar débitos com 146 mil clientes
por meio de um site específico, criado há um ano.
O BB viu a inadimplência – taxa de atrasos nos pagamentos superiores a 90 dias – subir no primeiro semestre, depois de uma trégua no fim de 2014. A situação econômica
atual, com desemprego em alta e diminuição da renda,
contribui para o aumento do número de calotes.

1
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e o relacionamento com a instituição financeira. Os temas
dos painéis foram: As Relações de Trabalho no Mundo e no
Brasil Contemporâneo; Associativismo e Formas de Organização dos Trabalhadores; e Governo Federal e Empresas
Estatais. O evento contou com a participação de mais de
300 participantes.
Encontrar soluções para a sustentabilidade da Cassi também esteve entre as preocupações da ANABB em 2015.
Por iniciativa da Associação, foi realizada uma reunião, em
parceria com a AAFBB, Faabb, Apabb, Contraf e Contec e
contou com a participação de mais de 100 pessoas. Além
de dirigentes das entidades que organizaram o encontro,
participaram diretores e conselheiros eleitos da Caixa de
Assistência, representantes de associações de aposentados e pensionistas, dos Conselhos de Usuários da Cassi, de
movimentos organizados de funcionários e de organizações
de acionistas minoritários. Ao final da reunião foi elaborado
um documento com propostas para restabelecer o equilíbrio
estrutural e sustentável da Cassi.

II Encontro Nacional dos Diretores Regionais
Previ, eleições para representantes de agências, entre outros temas relevantes para o Banco do Brasil e para a ANABB.
Depois de o projeto “Seminários ANABB” discutir Previ, Cassi,
Banco do Brasil, chegou a vez de dar voz a quem faz dessas
entidades patrimônios de grande valor. Por isso, em 2015,
o tema do seminário foi “A Relação dos Funcionários do
BB com o Banco do Brasil”. A edição inovou ao abrir espaço para que os participantes debatessem os assuntos em
grupos, além da exposição de palestrantes e debatedores.
Durante o encontro, discutiu-se a realidade da condição de
trabalho dos funcionários, bem como formas de organização dos bancários para dar suporte à carreira profissional
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Ao longo do ano, a ANABB (juntamente com AAFBB, Afabb, a
Faabb, Contraf e Contec) participou da Comissão de Negociação com o Banco do Brasil para discutir exclusivamente
a sustentabilidade da Cassi. Todas as entidades representativas dos associados rejeitaram a possibilidade de retirar
direitos de qualquer segmento atendido pela Caixa de Assistência. Para que os associados pudessem conhecer as
propostas e o posicionamento da ANABB, do BB, da Cassi e
das demais entidades, a Associação criou no site o espaço
“Cassi em Debate”.
Já no âmbito institucional, a ANABB concretizou uma demanda antiga: criou o número de telefone 0800 para atender
aos associados. Além de gerar economia para o corpo social,
a iniciativa fortaleceu a Central de Atendimento, o canal de
contato mais procurado pelos associados.
Após um período intenso de trabalho, o caso seguros, que
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Seminários ANABB
A Relação dos Funcionários do BB com o Banco do Brasil
1. 1º Painel: As Relações de Trabalho no Mundo e no Brasil Contemporâneo
2. 2º Painel: Associativismo e Formas de Organização dos Trabalhadores
3. 3º Painel: Governo Federal e Empresas Estatais
4. Macrogrupo I: Condições de Trabalho no BB
5. Macrogrupo II: Remuneração e Carreira no BB
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6. Macrogrupo III: Relação do BB com Funcionários Aposentados

identificou irregularidades na prestação dos serviços em
2011, teve um desfecho. Em abril, a Comissão de Ética da
ANABB concluiu a análise das denúncias contra ex-dirigentes e encaminhou as conclusões ao Conselho Deliberativo.
Para resgatar a credibilidade na oferta de seguros e no
atendimento dos segurados, a Associação buscou no mercado propostas de grandes corretoras que pudessem obter,

junto a outras seguradoras, apólices
de seguros de vida que mantivessem ou melhorassem as condições
ofertadas, sem onerar ou reduzir
direitos dos associados. Após cotação, optou-se pela corretora AON
Hewitt, indicada pelo BB e pelo
Banco de Brasília (BRB). A empresa é líder mundial em gestão de
riscos e corretagem de seguros e
resseguros.

SEGUROS
ANABB
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Para contratação da seguradora, a ANABB realizou profundo
trabalho de avaliação com as
mais reconhecidas empresas do mercado. A
seguradora que apresentou as melhores condições para a
garantia do seguro de vida aos associados foi a BB Mapfre,
empresa com mais de 80 anos de experiência. Resolver o
problema dos seguros foi um dos objetivos buscados com
determinação pela Diretoria da ANABB. Um alívio para a
gestão que buscou permanentemente a transparência e a
responsabilidade nas ações.
A responsabilidade social continuou em destaque na atuação
da ANABB e do Instituto VIVA CIDADANIA. Para relembrar
a importância do voluntariado, as entidades apoiaram
diversas iniciativas, entre elas o lançamento do livro Ação
da Cidadania – 20 anos e a produção do filme Betinho – A
esperança equilibrista.

Diretoria da ANABB na assinatura dos contratos com os
novos parceiros dos seguros com a entidade

222

| MAIO-jUN/20
15

Escrito pelas autoras Ana Redig e Nádia Rebouças, o livro foi
impulsionado por Daniel de Souza, um dos filhos do sociólogo Herbert de Souza, o Betinho. O livro conta a história do
país, após o golpe militar de 1964, com foco no surgimento
de movimentos sociais, das campanhas contra a fome, das
casas da Ação – em Santa Teresa e no armazém na região
portuária do Rio de Janeiro – e, principalmente, dos comitês
da Ação da Cidadania. A obra é recheada de depoimentos

que mostram de que forma a campanha se tornou política
pública. Imagens memoráveis de Betinho, da população brasileira e do engajamento das pessoas na campanha ilustram
o texto. Um dos artigos do livro foi dedicado à ANABB e conta
resumidamente a atuação da entidade, principalmente com
o lançamento do programa Brasil sem Fome.
O lançamento do documentário sobre a vida de Betinho
aconteceu no fim de 2015, como parte das comemorações
dos 80 anos do sociólogo (caso ele estivesse vivo). Com
direção de Vitor Lopes, o filme foi exibido em salas de
cinema de todo o país e recebeu o prêmio de Melhor Longa
Documentário pelo voto popular no Festival Internacional do
Rio 2015.

ANABB EM 2015

Tanto o livro, quanto o filme, teve a ANABB como uma das
patrocinadoras, junto com outras
grandes empresas. A iniciativa da
ANABB foi homenagear o trabalho
voluntário desempenhado pelos funcionários do Banco do Brasil, citado
nos projetos, que provocou o grande
sucesso alcançado pela Ação da Cidadania e tendo Betinho como Sócio
Honorário da entidade.

Reunião das entidades para tratar sobre Cassi
Lançamento do documentário sobre a vida de
Betinho em Brasília

223

1° Prêmio Cidadania Viva
1. Palco do I Prêmio Cidadania Viva
2. Maestro regendo orquestra Reciclando Sons
3. Diretoria do Instituto VIVA CIDADANIA com maestro
João Carlos Martins
4. Troféus
5. Gestores do Instituto VIVA CIDADANIA homenageando o
maestro João Carlos Martins
6. Voluntários dos projetos que foram laureados
no prêmio
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Em 2015, a ANABB entrou no 30º ano de fundação. Foi um
período intenso de trabalho e de ações para firmar a posição da entidade, obtida ao longo dos anos, como a maior
representante dos funcionários do Banco do Brasil. A comemoração do Jubileu de Pérola tem a marca das conquistas obtidas por meio de muitas batalhas que reforçaram
ainda mais a importância da Associação como agente de
representação do funcionalismo do BB.
Para laurear iniciativas que podem fazer a diferença na vida
dos menos favorecidos e comemorar os dois anos do Instituto VIVA CIDADANIA, foi promovido o I Prêmio Cidadania
Viva, que agraciou projetos elaborados por comitês de várias
partes do país. A noite da cerimônia foi marcada por muita

emoção e prestígio. O homenageado não poderia ser uma
personalidade diferente do maestro João Carlos Martins. A
história de superação do pianista e compositor foi recebida
por todos como um exemplo a ser seguido.
O artista, conhecido internacionalmente, passou por sucessivos problemas físicos e foi submetido a dezenas de
operações, barreiras que o fizeram abandonar a carreira de
pianista em 2002. No entanto, ele não deixou a música e fez
dela um agente transformador. Durante o prêmio, Martins emocionou os participantes ao reger a orquestra do Instituto Reciclando Sons. A entidade, desde 2001, promove uma verdadeira revolução social por meio da música clássica, ao inserir
adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social de
uma comunidade carente do Distrito Federal em um espaço de
convivência saudável para a construção da cidadania. A ANABB
acreditou que o Reciclando Sons era um projeto promissor, ao
apoiar o grupo, pela primeira vez, em 2003, quando o programa
da Associação ainda chamava-se Brasil sem Fome.

ANABB EM 2015

O ano foi também de eleições na ANABB para escolha dos
conselheiros deliberativos e fiscais, dos diretores regionais
e dos representantes da Associação em dependências. Um
ciclo essencial para que a cada quatro anos os associados exerçam o direito de escolher aqueles que terão a legitimidade de
representá-los.

225

226

2016

30 ANOS DE HISTÓRIA
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GOVERNANÇA

de dezembro de 2015 a dezembro de 2019
DIRETORIA EXECUTIVA
Presidente: Reinaldo Fujimoto
Vice-Presidente Administrativo e Financeiro: José Branisso
Vice-Presidente de Comunicação: Douglas José Scortegagna
Vice-Presidente de Relações Funcionais: Haroldo do Rosário Vieira
Vice-Presidente de Relações Institucionais: João Botelho

CONSELHO DELIBERATIVO
Presidente: Luiz Oswaldo Santiago Moreira de Souza
Ana Lúcia Landin
Antonio José de Carvalho
Antonio Sergio Riede
Augusto Silveira de Carvalho
Cecília Mendes Garcez Siqueira
Célia Maria Xavier Larichia
Cláudio José Zucco
Cláudio Nunes Lahorgue
Denise Lopes Vianna
Emílio Santiago Ribas Rodrigues
Fernando Amaral Baptista Filho
Iris Carvalho Silva
Irmar de Castro Fonseca
Isa Musa de Noronha
Maria das Graças Conceição Machado Costa
Maria do Céu Brito
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Maria Goretti Fassina Barone Falqueto
Nilton Brunelli Azevedo
Tereza Cristina Godoy Moreira dos Santos
William José Alves Bento
CONSELHO FISCAL
Anaya Martins de Carvalho (titular)
Vera Lúcia de Melo (titular)
Williams Francisco da Silva (titular)
João Antonio Maia Filho (suplente)
Maria Lizete da Silveira (suplente)
Verdi Barros Bezerra (suplente)

DIRETORIAS REGIONAIS
AC-01: Julia Maria Matias de Oliveira
AL-02: Nilson Roberto Lopes Vieira
AP-03 : Samuel Bastos Macedo
AM-04: Valéria Moura Campos
BA-05: José Easton Matos Neto
BA-06: Jonas Sacramento Couto
BA-07: Paulo Vital Leão
BA-08: Maruse Dantas Xavier
CE-09: Maria José Faheina de Oliveira
CE-10: Ozimeire Penaforte S Caetano
DF-11: Hélio Gregório da Silva
DF-12: José Augusto de Oliveira
DF-13: Antonio José Teixeira Siqueira
DF-14: Wellington Mendonça dos Santos
DF-15: José Augusto Cordeiro
ES-16: Sebastião Ceschim
GO-17: Elézer Lemes da Silva
GO-18: José Carlos Teixeira de Queiroz
MA-19: Camilo Gomes da Rocha Filho
MT-20: Daniel Ambrosio Fialkoski
MS-21: Valdineir Ciro de Souza
MG-22: Luiz Carlos Fazza
MG-23: Estáquio Guglielmelli
MG-24: Matheus Fraiha de Souza Coelho
MG-25: Amir Além de Aquino
MG-26: Aníbal Moreira Borges
MG-27: Maria Rosário Fátima Ferreira Durães
PA-28: Fábio Gian Braga Pantoja
PB-29: Maria Aurinete Alves de Oliveira
PR-30: Aníbal Rumiatto
PR-31: Antonio Ribas Maciel Jr
PR-32: Moacir Finardi

PR-33: Carlos Ferreira Kravicz
PE-34: Carolina Maria de Godoy Matos
PE-35: José Alexandre da Silva
PI-36: Francisco Carvalho Matos
RJ-37: Antônio Roberto Vieira
RJ-38: Maurício Gomes de Souza
RJ-39: Carlos Fernando S. Oliveira
RJ-40: Mário Magalhães de Sousa
RJ-41: Agenor da Rocha e Silva Neto
RJ-42: Eduardo Leite Guimarães
RN-43: Damião Casado de Resende
RS-44: Antonio Cladir Tremarin
RS-45: Valmir Canabarro
RS-46: Edmundo Velho Brandão
RS-47: Paulo Bastos Noronha
RS-48: Maria Avani Cervo
RS-49: Hermes Antonio M Saldanha
RO-50: Marco Antonio Anders de Almeida
RR-51: José Antonio Ribas
SC-52: Carlos Francisco Pamplona
SC-53: Aurélio José Biazotto
SC-54: Alsione Gomes de Oliveira Filho
SP-55: Maria Cecília Censoni
SP-56: Nilton Cifuentes Romão
SP-57: Waldenor Moreira Borges Filho
SP-58: Reginaldo Fonseca da Costa
SP-59: Adilson Antonio Meneguela
SP-60: Honório Almirão Filho
SP-61: José Roberto Leme
SP-62: José Antonio Galvão Rosa
SP-63: Jaime Bortoloti
SP-64: Juvenal Aparecido Ferreira Antunes
SE-65: Almir Souza Vieira
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2016 – 30 ANOS DE HISTÓRIA
Trinta anos = 10.9581 dias = 262.992 horas. Independentemente da variável usada para calcular o tempo, uma coisa é certa:
cada segundo da história da ANABB foi construída pensando no bem-estar dos associados.
Em comemoração ao Jubileu de Pérola, a entidade faz uma homenagem aos Jogos Olímpicos Rio 2016, ao produzir o
calendário e a agenda com o tema. Uma festa esportiva que une superação, garra, união, equilíbrio, desafios, conquistas.
Esses são os objetivos buscados constantemente pela maior representante dos funcionários do Banco do Brasil: a ANABB.
Os parabéns são para todos os associados que confiam na força desta entidade!
Na página ao lado, apresentamos a governança da ANABB para gestão 2016/20202

Reunião de posse dos membros do Conselho Deliberativo
e eleição da nova Diretoria Executiva
1
Durante o período, houve oito anos bissextos.
2
O Conselho Deliberativo toma posse na primeira quinzena
de dezembro do ano eleitoral. O Conselho Fiscal, a Diretoria
Executiva e os Diretores Regionais tomam posse na primeira
quinzena de janeiro do ano seguinte.
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Diretoria Executiva

Conselho Deliberativo

Conselho Fiscal

Gestão

2016/2020

Diretorias Regionais
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PRODUTOS E SERVIÇOS
O bem-estar dos associados da ANABB sempre foi prioridade para a entidade.
Prova disso, são os produtos e serviços criados ao longo dos anos para melhorar
a qualidade de vida do corpo social e familiares.

233

ODONTOANABB
SORRIR FAZ BEM

A ANABB criou, em janeiro de 2008, o OdontoANABB. O produto é uma parceria entre a OdontoPrev, empresa líder em assistência
odontológica no Brasil, e a ANABB. A Associação foi pioneira na oferta de plano odontológico para o funcionalismo do BB, uma vez
que o Banco não oferecia aos empregados uma assistência para cuidados com a saúde bucal. Somente em 2010, o Banco do Brasil
passou a oferecer um plano a funcionários da ativa e seus dependentes legais.
O plano odontológico da ANABB oferece cobertura em diversas especialidades. Além do Plano Integral, que cobre o rol mínimo de
procedimentos da Agência Nacional de Saúde (ANS), outras duas modalidades, Master e First Livre Escolha, oferecem procedimentos com maior nível de complexidade.
Com o OdontoANABB os associados têm muitas vantagens:
• Uma simples limpeza bucal recupera o valor investido
nas mensalidades da ANABB durante o ano inteiro.
• Inclusão de dependentes por pequeno valor.
• Indicação de profissional para credenciamento.
• Rede credenciada em todo o Brasil.
• Ampla cobertura.
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SEGUROS ANABB

TRANQUILIDADE PARA O ASSOCIADO

Pensar em um futuro com tranquilidade para toda a família e sem dificuldades financeiras
também é sinônimo de segurança. Ter um seguro de vida pode ser boa opção para quem
deseja deixar os entes queridos amparados em momentos difíceis.
Pensando nisso, a ANABB criou os Seguros Decesso. São três formas de adesão, com variedades de custos e benefícios para toda a família. Somente por fazer parte da ANABB, o associado tem direito, gratuitamente, ao Seguro Decesso Automático. Ele foi criado para assistir
a família em caso de óbito do associado, do cônjuge ou dos filhos. Além disso, o associado
em dia com as mensalidades concorre ao Prêmio Pontualidade, que sorteia o mesmo valor
do capital segurado pelo Decesso Automático, nos quatro últimos sábados de cada mês, pela
Loteria Federal.
Para complementar o Decesso Automático, foram criados outros dois seguros que podem ser
contratados para oferecer ainda mais cobertura aos familiares: Seguro Decesso Complementar e Seguro Decesso Complementar Master. Ambos oferecem, além da cobertura básica,
a segurança de contar com indenização por invalidez parcial ou total, em caso de acidente,
recebendo até 100% do valor segurado. Nessas modalidades, o associado também pode
receber o valor do capital segurado em vida por meio de sorteios também realizados nos
últimos quatro sábados do mês, pela Loteria Federal.
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AÇÕES JUDICIAIS
EM BUSCA DA JUSTIÇA SEMPRE
Além de fomentar as discussões sobre assuntos de
interesse do funcionalismo, a ANABB carrega outra grande
missão: representar os associados judicialmente. Esse
trabalho começou em 1988, quando a Associação ajuizou
a primeira ação de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS) – Juros Progressivos para recomposição de saldos
deste fundo, a fim de alterar a taxa de juros de 3% para 6%.
Com quase três décadas de experiência na área jurídica, a
ANABB tornou-se entidade prestigiada entre os mais importantes advogados brasileiros por defender causas relevantes
para o funcionalismo do BB. Muitas vitórias conquistadas pela
ANABB em favor de seus associados abriram precedentes
para que diversas categorias de trabalhadores buscassem
direitos semelhantes na Justiça. Isso sem contar o retorno financeiro para os associados. O benefício resultante de ações
judiciais promovidas pela ANABB ultrapassa R$ 2 bilhões.
Ao longo dos anos, o que não faltam são exemplos de ações
bem-sucedidas que renderam boas cifras aos associados.
Basta lembrar, por exemplo, a ação ajuizada pela ANABB sobre a incidência de Imposto de Renda (IR) sobre vendas de
férias, licenças-prêmio e abonos. Desde 1995, os associados
deixaram de pagar o IR incidente sobre esses benefícios,
em razão de mandado de segurança coletivo impetrado pela
entidade. A conquista da ANABB serviu de referência para
que em 2009 a Receita Federal reconhecesse o direito aos
trabalhadores e publicasse a Instrução Normativa nº 936,
proibindo a retenção do imposto sobre os dias de férias vendidos e determinando a devolução do IR cobrado sobre a venda.
Para se ter ideia da dimensão do trabalho da ANABB, apenas
com essa ação, 86.495 associados foram beneficiados com
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valores que ultrapassaram R$ 240 milhões à época. A sequência de vitórias em ações judiciais pode ser encontrada em toda
a trajetória da ANABB. Na maioria delas, a espera é longa, mas
o que prevalece é a confiança dos associados no trabalho desenvolvido pela entidade. Na ação coletiva IR Quilometragem,
com a vitória da Associação, foram liberados, em março de
2010, mais de R$ 94 milhões a 35 mil associados. Por meio
da ação, foi reconhecido ser indevido o pagamento de IR sobre verbas de ressarcimento de despesas por utilização de
veículo próprio em serviço. Em 2009, o Superior Tribunal de
Justiça (STJ) acatou a alegação de advogados da ANABB de
que o pagamento a funcionários de valores gastos por eles em
uso de veículo próprio para o trabalho não constitui formação
de patrimônio, por isso não é devido o IR.
Buscando ainda reparar uma injustiça protelada há anos, a
ANABB entrou como parte interessada no julgamento da Ação
Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 2.736-1/600, ajuizada
contra a Medida Provisória (MP) nº 2.164-41/2001. Esta MP dispensava a Caixa Econômica Federal (CEF) do pagamento dos
honorários da parte vencedora nas ações que versassem sobre FGTS. A ANABB percebeu que a MP prejudicava milhares de
pessoas no Brasil, pois a expectativa de ter a verba honorária de
sucumbência é o meio de que dispõem os trabalhadores lesados para remunerar o advogado contratado em suas causas. A
ANABB ingressou na ação como Amicus Curiae (colaboradora
informal da Corte).
A efetiva participação influenciou positivamente para que o
Supremo Tribunal Federal (STF) julgasse a improcedência da
MP. Desde setembro de 2010, a CEF passou a ser obrigada a
pagar os honorários sucumbenciais.

ORIENTAÇÃO JURÍDICA
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO

Desde 2014, os associados contam com orientação jurídica realizada por advogados especializados de forma rápida, sigilosa,
facilitada e, o mais importante, gratuita. Com o serviço, é possível esclarecer dúvidas particulares sobre questões jurídicas, tais
como direito previdenciário, direito do consumidor e responsabilidade civil, direito tributário, direito do trabalho e questões relacionadas à Cassi.
As consultas feitas por telefone são respondidas de imediato e as por e-mail em até 48 horas. O associado que busca o serviço
também consegue economizar um bom dinheiro. Tomando como base a tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil
(OAB) do Rio de Janeiro, de maio de 2014, uma simples consulta verbal custa R$ 827,22, se não houver litígio, e R$ 1.902,60, se
houver disputa entre as partes. Se a consulta for escrita (parecer), este valor sobe para R$ 6.121,39. No serviço oferecido pela
ANABB, o associado não paga nada.

237

OUVIDORIA

RELACIONAMENTO MAIS PRÓXIMO
A Ouvidoria foi criada para estreitar ainda mais o relacionamento da ANABB com seu público. Por meio dela, o associado registra
elogios, sugestões, reclamações ou denúncias, cujas soluções apresentadas, em um primeiro contato com a ANABB, não foram
satisfatórias.
O contato com a Ouvidoria é feito pelo Autoatendimento disponibilizado no site da Associação. O setor encaminha a manifestação
às áreas responsáveis para que respondam ao associado.
Esse serviço garante a efetividade no atendimento institucional, além de atuar de forma isenta e independente, com caráter
mediador, pedagógico e estratégico.
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CONVÊNIOS

VANTAGENS PARA TODA A FAMÍLIA
Em 2010, a ANABB abriu as portas para acolher os familiares dos associados. A mudança veio com
a alteração no Estatuto da entidade, que permitiu que parentes em até quarto grau fizessem parte
da entidade.
Assim, a família passou a ter a oportunidade de também usufruir de serviços que podem beneficiar
quem não está, necessariamente, vinculado ao BB.
Além de plano odontológico e seguros, o sócio-parente ainda tem à disposição convênios firmados pela ANABB com empresas e entidades comerciais que oferecem descontos em produtos e
serviços. São excelentes oportunidades de negócio e muitas vezes o desconto obtido em apenas um
estabelecimento ultrapassa o valor investido em um ano de mensalidades na Associação.
No site da ANABB, é possível consultar os convênios existentes em cada cidade. Há instituições
de ensino, restaurantes, academias, consultórios, lojas de vestuário, hotéis, locadoras de veículos,
farmácias e muitos outros estabelecimentos.
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AÇÕES ESTRATÉGICAS
APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO

Para resolver problemas que dizem respeito aos funcionários da ativa e aposentados do BB, a ANABB encomenda pesquisas, realiza seminários, organiza encontros e promove debates sobre a Cassi, a Previ e o Banco do Brasil e seus funcionários. Este é um
trabalho estratégico e fundamental que gera legitimidade e segurança no trabalho realizado pela instituição.
Uma das ações estratégicas desenvolvida pela ANABB para debater assuntos de interesses do corpo social foi a criação do projeto Seminários ANABB. Já foram tema do projeto: “Previdência Complementar: Impasses e Soluções”, “Cassi: Sustentabilidade e
Qualidade na Saúde Suplementar”, “Repensando Estrategicamente o Banco do Brasil”, e “A Relação dos Funcionários do BB com
o Banco do Brasil”.
Outro trabalho estratégico de destaque foi a pesquisa de perfil realizada com os funcionários da ativa do BB. Mais de 6,5 mil
funcionários do BB participaram. Além de abordar temas ligados ao dia a dia da instituição, o estudo identificou o atual perfil dos
funcionários do BB por gênero, raça, faixa etária, semelhanças e diferenças por região e Unidade da Federação, expectativas com
relação à carreira e ao Banco, além do nível de formação. A pesquisa revela um olhar sobre um estrato bastante significativo da
realidade do Banco do Brasil e buscou analisar os funcionários sob o ponto de vista objetivo, mostrando questões perceptivas
sobre o cotidiano dos trabalhadores que podem ser corroboradas nos dados sobre saúde e assédio.
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ASSESSORIA PARLAMENTAR
FORTE PRESENÇA NO CONGRESSO NACIONAL

Inúmeros projetos que tramitam no Congresso Nacional são acompanhados minuciosamente pela ANABB. Alguns terão reflexos
para todos os brasileiros. Outros, para segmentos específicos da sociedade. Os associados da ANABB, mesmo não acompanhando
diretamente projetos no Congresso Nacional, estão bem representados pela Associação, pois a entidade sempre enxergou no trabalho de relações institucionais uma necessidade, seja para evitar prejuízos ao Banco do Brasil e a seus funcionários, seja para
avançar nas conquistas sociais dos bancários e no fortalecimento do BB.
Entre as propostas que receberam atenção especial da ANABB, destacam-se projetos que tratam da isonomia dos funcionários
pós-98, sustação de parte da CGPC nº 26/2008 e Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que garante mais de 50% do capital
social do BB para a União e inviabiliza sua privatização.
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COMUNICAÇÃO
A FORÇA DE UMA “AÇÃO”

A força da comunicação de uma entidade representa claramente sua relevância. Quanto mais eficiente for o diálogo com o Corpo
Social, maiores serão os retornos que darão suporte a uma atuação institucional mais consistente. A comunicação não visa
apenas informar, mas também precisa fornecer subsídios para que o leitor possa formar a própria opinião e tomar decisões.
Desde o início, as publicações da ANABB divulgam as iniciativas da Associação, focadas no funcionalismo
do BB, nas entidades ligadas à categoria e na sociedade. Prova disso é que na segunda edição do jornal
institucional (junho de 1987) estava estampado na capa: “O funcionário do Banco na Constituinte”, reportagem que divulgava a participação da entidade durante audiência da Subcomissão do Sistema Financeiro,
realizada em 5 de maio de 1987, em que teve a oportunidade de deixar registrada nos anais da Constituinte
uma análise sobre o comportamento do sistema financeiro daquela
época e as sugestões para o melhoramento deste sistema.
Um dos mais importantes meios de comunicação da entidade foi
batizado na terceira edição (setembro de 1987), quando ganhou
o nome de “Ação”. A escolha foi feita por meio de um concurso
em que o associado autor da sugestão justificou a indicação por
representar movimento, dinamismo e luta. E tem sido assim desde o
início da história da ANABB.
Pelo site institucional www.anabb.org.br, os associados também
acessam a aba “Transparência”, que reúne documentos mais importantes como atas e decisões da Diretoria Executiva e dos Conselhos
Deliberativo e Fiscal.
A comunicação também é feita pelas redes sociais como
Twitter e Facebook. Além disso, a ANABB encaminha para
os e-mails dos associados notícias sobre temas relevantes.
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RESPONSABILIDADE SOCIAL
UM DEVER DE TODOS

Nos últimos anos, muito se tem ouvido falar em responsabilidade social no ambiente empresarial. Os especialistas da área ainda
não encontraram definição única para esta prática, mas o que pode ser tomado como certo é que tanto os indivíduos quanto as
instituições empresariais têm deveres e obrigações com a sociedade em geral.
A ANABB está engajada nessa prática desde 1993, inspirada na atuação do sociólogo brasileiro Herbert de Souza, o Betinho. Na
campanha idealizada por Betinho, Ação da Cidadania contra a Fome, a Miséria e pela Vida, a entidade plantou a primeira semente
e, em mais de duas décadas, comunidades espalhadas por todo o país puderam colher os frutos.
Inicialmente, o programa de cidadania chamava-se Brasil sem Fome. Como a atuação sempre foi muito mais ampla, no sentido
de propiciar cidadania aos assistidos, o programa foi rebatizado como ANABB CIDADANIA. E foi o envolvimento do aposentado do
Banco do Brasil Oswaldo Guilherme Roberto Gebler que propiciou a ampliação do ANABB CIDADANIA, com o programa Liberdade
Responsável, que destina recursos para a profissionalização e a recuperação de pessoas em conflito com a lei.
Em 4 de setembro de 2013 foi fundado o Instituto VIVA CIDADANIA, tornando-se o braço de promoção social da ANABB, que além
do Liberdade Responsável, conta ainda com os programas Especial (destinado a projetos que beneficiam pessoas com deficiência)
e Livre (iniciativas voltadas para a geração de emprego e renda em comunidades carentes).
A ANABB destina 1% da arrecadação com mensalidades para o Instituto, da qual é mantenedora.
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ENTIDADES PARCEIRAS

COOP-ANABB - Cooperativa Habitacional que nasceu
sob o conceito de adquirir terrenos e construir empreendimentos nos estados brasileiros, possibilitando
aos cooperados a aquisição de um imóvel na planta,
com facilidade de pagamento e a preço usualmente
mais acessível que os cobrados pelo mercado imobiliário convencional.

ANABBPREV - fundo de pensão multipatrocinado,
inserido na previdência associativa que não possui fins
lucrativos. O plano não tem um patrocinador, como no
caso da Previ, mas sim um instituidor, que é a ANABB.
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