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Brasília, 6 de julho de 2020
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EM DEFESA DO PATRIMÔNIO DOS 
ASSOCIADOS, VOTE NA CHAPA 1

Entre os dias 13 e 27 de julho, os associados da Previ vão escolher o 
novo diretor de Seguridade e os membros dos conselhos Delibe-
rativo, Fiscal e Consultivos dos Planos 1 e Previ Futuro. Na defesa 

dos direitos dos associados e por uma boa gestão do seu patrimônio, o 
Sindicato dos Bancários de Brasília apoia e pede o seu voto na Chapa 1 
Previ para o Associado.

Os candidatos da Chapa 1 Previ para o Associado reúnem a 
experiência necessária para administrar e fiscalizar o patrimônio 
dos associados. Têm histórico de vida comprometido com a defesa 
dos funcionários e do BB como instituição pública. E têm o apoio 
das entidades sindicais e associativas, fundamentais para defender 
o banco e a Previ.

CONHECENDO A PREVI
Os conselhos Deliberativo, Fiscal e Consultivos dos Planos 1 e Previ 

Futuro são responsáveis pela aplicação e fiscalização dos recursos e pela 
preservação dos direitos dos associados. O diretor de Seguridade é respon-
sável pela administração dos planos de benefícios.

Os eleitos vão decidir como investir, com segurança e equilíbrio, um 
patrimônio da ordem de R$ 200 bilhões. Devem ter firmeza para impedir 
interferências externas prejudiciais à Previ.

Os eleitos devem somar forças com a sociedade e as entidades do 
funcionalismo que defendem o BB das ameaças de privatização. A ven-
da do banco colocaria em risco a sobrevivência da Previ, como mostram 
exemplos de muitas empresas privatizadas que acabaram liquidando pla-
nos de previdência de seus funcionários.

Os candidatos da Chapa 1 defendem a gestão compartilhada e sa-
bem da importância de eleger representantes que saibam tomar decisões 
para preservar direitos e impedir medidas prejudiciais aos associados, vin-
das do governo, da direção do banco ou de agentes do mercado.

Os eleitos também precisam proteger os direitos dos associados pre-
vistos no estatuto e nos regulamentos, além de trabalhar por melhorias nos 
planos de benefícios, em sintonia com os anseios de todos os associados.

Por tudo isso, vote em quem tem compromisso comprovado de luta 
em defesa dos interesses e do patrimônio dos associados. Vote Chapa 1 
Previ para o Associado.

ELEIÇÕES PREVI
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Conheça os candidatos da Chapa 1 e 
seus históricos de luta
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Conheça as propostas da Chapa 1 para proteger a 
Previ e melhorar os planos
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Por que votar na Chapa 1
para cuidar da Previ

A outra chapa concorrente não tem independência da direção do banco. Na hora de decidir entre defender os direitos dos as-
sociados e aceitar as imposições do banco, não se sabe o que farão. Pertencem ao grupo que se elegeu na Cassi e sempre vota 
com o banco, em prejuízo dos associados. Aumentaram a coparticipação, reduziram o fornecimento de remédios e tentaram 
criar cobrança por dependente corrigida pela inflação médica, muito maior que os reajustes salariais. E ainda dizem que vão 
levar o mercado para dentro da Previ.
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De 13 a 27 de julho, vote Chapa 1. Todos os participantes e assistidos maiores de 18 anos e inscritos nos planos de benefícios 
até 31 de janeiro de 2020 podem votar pelo site, pelo aplicativo da Previ ou ainda pelos terminais de autoatendimento do 

Banco do Brasil. Quem for da ativa também poderá votar pelo SisBB. Na eleição deste ano, não haverá votação por telefone.

Os candidatos da Chapa 1 têm experiência, capacidade técnica e participaram das gestões que levaram a Previ a superar 
crises como a de 2008, protegendo a Previ da ganância do mercado. O que nos une é o compromisso com o associado e a 
nossa independência em relação ao governo e à direção do banco. Todos os candidatos da Chapa 1 têm histórico de vida em 
defesa dos direitos dos funcionários, condição essencial para fazer o contraponto ao banco na diretoria e nos conselhos. O 
banco pode querer mudar o estatuto e os regulamentos dos planos, mas estaremos lá para defender os associados, certos de 
que poderemos contar com o reforço das entidades sindicais e associativas para impedir qualquer ataque aos direitos dos 
associados. Vote certo. Escolha quem vai defender os seus direitos.
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