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Contatos Chapa 1
fundacaoparatodos@gmail.com

facebook.com/votefundacaoparatodos
Comitê POA: 51. 3224-0099

Chapa 1 Fundação Para Todos
Conselho Deliberativo

Titular:
Carlos Augusto Oliveira Rocha
Alegrete

Suplente:
Denise Falkenberg Corrêa
Pelotas

Conselho Fiscal

Titular:
Daniela Amoretti Finkler
Caxias do Sul 

Suplente:
Nilton Paulo Leite Dias
Bagé

Diretoria 
Administrativa

Gilnei Silva Nunes
Porto Alegre

Diretoria de
Previdência

Fabio Soares Alves
Porto Alegre

Conselho Consultivo CV

Titular:
Paulo Roberto Chimello
Florianópolis/SC

Suplente:
Silvana Carla Thomaz
Camboriú/SC

Titular:
Carlos José Marcos
Passo Fundo

Suplente:
Ocléria Chiaradia
Porto Alegre

Conselho Consultivo BD

Titular:
Luis Carlos Favaretto
Bento Gonçalves

Suplente:
Ângela Maria Schneider
Lajeado

Suplente:
Genésio Jacobs
Porto Alegre

Titular:
Selvino Welter
Horizontina
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VOTAR NA
FUNDAÇÃO

É GARANTIR O
SEU FUTURO
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 Defendemos a necessidade de um novo 
processo de migração para o PBI. No mesmo 
sentido e depois de garantido o equilíbrio do plano 
saldado, vamos buscar melhorias, sempre 
debatendo de  fo rma constante  com os 
participantes deste plano.

 Desde o início, fomos protagonistas no 
debate sobre a Fundação Banrisul, incluindo este 
tema como prioridade na pauta dos banrisulenses 
e  conquistamos avanços.  Assumimos o 

compromisso com os par t icipantes e 
cumprimos o objetivo. A Chapa 1 

Fundação Para Todos  seguirá 
aprimorando a informação e a 

comunicação para 

que o entendimento da categoria seja pleno e 
possa ser compartilhado. Um dos pontos que 
merece dedicação é a educação previdenciária, 
que servirá para subsidiar os participantes na 
tomada de decisões.

 Não podemos retroceder nas 
conquistas. O voto nos representantes 
dos par t ic ipantes é o maior 
respaldo para dar continuidade 
a nossa luta. Vamos avançar 
juntos na construção de 
u m a  F u n d a ç ã o 
Para Todos.

Pelos direitos
dos participantes

É hora dos banrisulenses darem continuidade 
ao processo de melhorias na Fundação 

Banrisul de Seguridade Social. Nestas eleições, 
seu futuro está em jogo.

 A Chapa 1 Fundação Para Todos 
congrega pessoas que lutaram grande 
parte de sua vida pela defesa dos 
banrisulenses e da melhoria dos seus 
salários, condições de trabalho e direitos. 
Há muitos anos, buscamos acabar com 
injustiças históricas nos cálculos dos 
benef í c ios  e  no  pagamento  das 
contribuições do PB1.
 Em 2014, com a reestruturação e 
criação dos novos planos, houve avanços 
c o n s i d e r á v e i s  p a r a  p o r  fi m  a o 
mutualismo perverso do PB1, com a 
implementação de iniciativas como a 
equalização das faixas etárias e a 
melhoria do benefício mínimo. É preciso 
continuar ampliando essas mudanças e 
fortalecendo nossa Fundação, o que só 
irá ocorrer com a eleição de candidatos 
comprometidos com os interesses de 
todos participantes e não do banco.

Fim das
distorções
 O processo de reestruturação marcou o início de 
um novo tempo na Fundação. Isso implica em garantir a 
complementação  da  aposentador ia  de  cada 
banrisulense, minimizando as lacunas da previdência 
oficial. A Fundação é de todos. Deve ser democrática, bem 
administrada e transparente.
 E l a  n ã o  p ode  b en efic ia r  um  g rup o  de 
participantes em detrimento do outro. Deve operar de 
forma equilibrada em seu conjunto, eliminando 
distorções para que os grandes salários não sejam 
sustentados pela massa dos pequenos e médios salários.

 De outro lado, ampliamos os controles 
de gestão, democratizamos as relações e 
criamos o Conselho Consultivo. Quem contribui 
pa ra  Fundação  também pode ,  agora , 
encaminhar suas propostas de alterações 
regulamentares e estatutárias através da 
adesão de 5% do total de participantes de cada 
plano. 
 Foi garantido, também, a eleição dos 
diretores Previdenciário e Administrativo, 
baseado no princípio da co-gestão. Antes, toda a 
diretoria executiva era indicada pelo banco. 
Ainda limitamos o voto de qualidade, aquele que 

permite ao empregador fazer modificações 
contrárias aos interesses dos funcionários 
mesmo com seus representantes votando 
contra. Por isso, é importante eleger todos os 
representantes autênticos dos participantes, 
para que tenhamos força para barrar qualquer 
iniciativa que prejudique os banrisulenses.
 Não podemos esquecer que permitimos 
um aumento na taxa de contribuição no 
FBPREVI. Isso possibilita um benefício maior na 
hora de se aposentar e força o banco a contribuir 
mais. Seguramente, resultará em um melhor 
benefício no momento da aposentadoria.

Participação e democracia

Nossos olhos devem mirar o futuro
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Equalização das faixas etárias
e melhorias no benefício mínimo
 Devido, principalmente, a mudanças na legislação 
acerca da previdência complementar, o PB1 estava 
dividido em 4 faixas etárias, de acordo com seu tempo de 
admissão no banco. Isso fazia com que esses quatro 
grupos tivessem regras diferentes para usufruir seu 
benefício complementar e era uma das tantas injustiças 
contidas no velho PB1.
 As reformas estatutárias e do regulamento do 
plano de benefícios ocorridas ao longo dos anos não 
repararam essa grave distorção, o que veio a acontecer 
com a reestruturação do PB1. Todo o participante que 
migrou para um dos novos planos tem a possibilidade de 
receber seu benefício a partir dos 55 anos.
 Também conseguimos melhorias no benefício 
mínimo dos participantes, que passou de 10% para 15% do 
Salário Real de Benefício (SRB), ou a garantia de R$ 400, o 
que for maior. Assim, ninguém pode receber menos do que 
este valor.

O PBI e os
seus problemas
estruturais
 O Plano de Benefícios I, primeiro deles 
instituídos pela Fundação Banrisul, ainda em 
1964, precisou ser modificado por conta de 
diversos problemas estruturais que ficaram 
mais evidentes nesses cinquenta anos, com 
mudanças na legislação previdenciária (que 
inexistia quando o Plano foi criado) e 
mudanças na própria massa de participantes. 
Há décadas, eles deveriam de ter sido 
enfrentados. Como as soluções foram sendo 
sempre adiadas, a situação ficou extre-
mamente grave. Inclusive, comprometendo a 
possibilidade de honrar os benefícios dos 
participantes no futuro. 
 

Os interesses dos trabalhadores em primeiro lugar
 Em 2010, passamos a 
encarar a crise crescente de 
forma transparente e com o peito 
aberto. Era preciso encontrar 
saídas, já que os prejudicados 
seriam os participantes. Neste 
c e n á r i o ,  d e p o i s  d e  m u i t a 
negociação com o Banco, PREVIC 
e  com representantes  dos 
trabalhadores, conseguimos 
chegar a uma solução que 
permitiu reestruturar os planos I 
com impacto minimizado para 
quem aderisse às soluções 
encontradas. Os resultados para 
quem não migrou ficou expresso 

no contracheque, o que ocorreria 
com todos, caso nada fosse feito.
Garantimos a opção de migrar ou 
não e para mais de um plano, com 
d i fe rentes  caracter ís t i cas . 
Asseguramos diversas formas de 
receber o benefício complemen-
tar de aposentadoria, inclusive na 
forma vitalícia. Assim, tornamos o 
plano mais justo, valorizando 
quem ganha menos, especial-
mente  com o  aumento  do 
benef íc io mínimo.  Também 
equalizamos as faixas etárias 
estabelecendo a idade mínima de 
55 anos para o participante ser 

elegível nos planos da fundação 
Banrisul.
 É preciso reafirmar que os 
novos planos criados a partir do 
PBI são todos paritários. Isso 
significa que o Banco contribuirá 
com a mesma parcela dos partici-
pantes. Agora, cada participante 
vai pagar 100 e o patronato 
também pagará 100. Antes deste 
avanço, a proporção era de 77% 
para os participantes e 33% para 
o banco. A mesma paridade 
acontece em caso de déficits, em 
que o banco pagava na mesma 
proporção com que contribui.
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