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M
ais uma vez os participantes do Plano 
II elegeram os representantes para de-
fender seus direitos no Banesprev. O 
resultado da apuração do pleito para 
o Comitê Gestor do Plano II, que você 

pode conferir na íntegra nas páginas principais 
desta edição do Jornal da Afubesp, será com-
posto para o próximo triênio pelos banespianos 
Vera Marchioni, Eric Nilson e Sergio Godinho, 
que contaram com o apoio da Afubesp e dos 
Sindicatos. Eles foram eleitos pela maioria dos 
participantes do plano em mais uma demonstra-
ção de confiança naqueles que sempre defen-
deram o Banesprev e sempre fizeram o enfren-
tamento ao Santander.

Infelizmente, o índice de abstenção permane-
ceu altíssimo, fato que precisamos corrigir para 
as próximas eleições, pois quem não vota, deixa 
que outros escolham quem irá representá-lo no 
Fundo de Pensão.

Para o Conselho Deliberativo foram eleitos pa-
ra as 1ª e 2ª suplências, respectivamente, Walter 
Oliveira e Camilo Fernandes. Sabemos da im-
portância que é fazer parte desses colegiados 
e não serão medidos os esforços para fiscalizar 
e acompanhar nosso plano de previdência para 
que seja perene.

No mês de maio próximo haverá eleição para o 
Comitê Gestor dos planos I, III, IV e V, onde serão 
eleitos um de cada plano para fazer parte desse 
colegiado, assim como todos os demais do Ba-
nesprev. Essa eleição ocorre graças a iniciativa 
dos dirigentes da Afubesp e dos Sindicatos que, 
em 2008, reivindicaram a criação do referido co-
mitê gestor na mesma época em que solicitaram 
o do Plano II,  em função da necessidade de re-
presentatividade e da governança.

Agradecemos a confiança depositada em nos-
sos candidatos e garantimos que será feita a 
melhor gestão possível para defender nossos di-
reitos e a manutenção de nossos benefícios!

Nesta edição, você ainda encontrará informa-
ções sobre a mais uma vez esvaziada assembleia 
da Cabesp e nossas intervenções para que esse 
espaço volte a ser democrático e transparente. 
Além disso, você poderá conferir como foi nossa 
ida à Brasília para defender a não aprovação da 
PL 4330, que trata da liberação total da terceiri-
zação a terceirização e, consequentemente, reti-
rar direitos e precarizar as relações de trabalho. 

Uma boa leitura!
Diretoria da Afubesp

As obras para doação 
devem ser entregues 
na sede da entidade, 

que fica na Rua 
Direita, 32, 2º andar, 

Centro, São Paulo.

Nesta nova fase da Afubesp, pós-reformulação do 
espaço de sua sede, está prevista a criação de uma 
biblioteca para que os associados possam ter acesso 
ao acervo da entidade. 

Para ter ainda mais opções de leitura aos colegas, a 
Afubesp está recebendo doações, exceto livros didáticos. 

Biblioteca em formação
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CaBESp

transparência 
e democracia, 
por favor!
Diretoria, inclusive os atuais eleitos, mostrou 
toda sua intransigência na condução assembleia

Além do baixo comparecimento, abertura das urnas antes 
dos debates esvazia a assembleia

N
o dia 28/3, quem foi até 
o E.C.Banespa mais 
uma vez assistiu a um 
show de intransigência 
e falta de transparência 

da diretoria da Cabesp duran-
te prestação de contas (AGO). 
Foram inúmeros os problemas, 
que não são inéditos, pois já é 
recorrente a identificação das 
cédulas, a postura do presi-
dente da Caixa, Eduardo Pru-
pest, por exemplo, que conduz 
de forma ditatorial a assem-
bleia e abertura para a votação 
antes dos debates.

“Muitos votam e vão embora 
sem escutar as discussões e es-
clarecimentos necessários”, co-
menta o presidente da Afubesp, 
Camilo Fernandes. “É lamentá-
vel ver os eleitos sem defender 
quem os elegeram. Limitam-se 
a fazer leitura do que ocorreu 
em 2014. Para variar não se po-
sicionam sobre os problemas, 
ficam em silêncio ou por sub-
serviência ao presidente, ou por 
medo”, disse indignado.

A aprovação do referendo 
para mudança no regulamento 
dos planos PAP e PAFE pro-
posta pela Cabesp é exemplo 
de como esse sistema pode 
ser prejudicial.  Sem ouvir os 
debates, muitos votaram sem 
saber que essas alterações no 
artigo 3º do Capítulo II do regu-
lamento tratam do Reajuste da 
Tabela de Contribuições.

Agora, além do aumento anu-
al, os usuários desses dois pla-
nos poderão ter os valores de 
suas “contribuições majoradas 
de acordo com variações de 
custos médico-hospitalares, 
provisões técnicas e despesas 
administrativas”.

Perguntas sem respostas
Apesar de ver a assembleia 

se esvaziando, os diretores da 
Afubesp permaneceram fazen-
do perguntas, em busca por 
respostas para as demandas 
dos associados. As pessoas 
votaram sem saber, por exem-
plo, por que a despesa com 

aplicações financeiras em 2014 
foi de R$ 940 milhões, enquan-
to em 2013 ela foi de R$ 363 
milhões. Outra: o relatório in-
forma que 1.631 pessoas fo-
ram atendidas no Espaço Saú-
de da Cabesp. “Como ficam os 
outros beneficiários? Somos 
mais de 80 mil!”, questionou o 
diretor Wagner Cabanal. “Este 
método de votação tira as pes-
soas do debate e a diretoria se 
sente tranquila em deixar as 
perguntas sem respostas, co-
menta Cabanal, que conclui: 
“parece que só querem usar 
a assembleia para aprovação 
das contas, porque sequer se 
comenta sobre o Cabesp Fa-
mília, por exemplo.”

Cabesp Família
Antes da AGO, os presentes 

receberam panfleto sobre a 
tentativa da Afubesp de con-
versar com a Cabesp a respei-
to do reajuste do Plano Família, 
que foi um dos temas aborda-
dos pelos dirigentes na assem-
bleia. Porém, Prupest só disse 
que seria noticiado em 1º de 
abril, índice que ficou apenas 
em 17,5%, mais que o dobro 
da inflação medida em 2014.

Segundo os dados do rela-
tório, Cabesp Família perdeu 
3.611 usuários no último ano. 
Tudo indica que essa redução 
drástica de beneficiários está 
diretamente ligada aos 30,44% 
aplicados no ano passado.

A insatisfação das pessoas 
com essa questão também es-
tá explícita nos registros de re-
clamações na Ouvidoria da Ca-
besp. “Fazendo as contas fica 
nítido que 70% das queixas são 
referentes ao aumento, mas o 
presidente insiste em dizer que 
não”, disse José Aparecido da 
Silva, o Chocolate, que foi indi-
cado representante dos asso-
ciados na mesa que coordenou 
os trabalhos na assembleia.
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Grande vitória no Comitê 
Gestor do plano ii

BaNESprEv 

Em importante conquista, chapa 
Banesprev Somos Nós elege seus 
candidatos ao Comitê Gestor em 
momento decisivo para o Plano ii 

A 
reta final de março re-
servou uma boa no-
va aos participantes 
do Banesprev. Urnas 
abertas e votos devi-

damente apurados, foi anun-
ciada na tarde do dia 26 da-
quele mês a vitória dos candi-
datos agora eleitos Vera Mar-
chioni, Sérgio Godinho e Eric 
Nilson. Os três nomes conta-
ram com o apoio da Afubesp, 
do Sindicato dos Bancários de 
São Paulo, Fetec-SP e Con-
traf-CUT. Para o Conselho De-
liberativo, Walter Oliveira e Ca-
milo Fernandes conquistaram 
a primeira e a segunda suplên-
cia, respectivamente.

O processo eleitoral que defi-
niu próxima gestão dos colegia-
dos ocorreu na primeira quinze-

na de março, e a apuração foi 
feita no Esporte Clube Banespa.

A vitória obtida nestas elei-
ções é fruto do reconhecimen-
to do trabalho dos integrantes 
da chapa, que agradecem pela 
confiança dos colegas e pelos 
votos recebidos. O trabalho e a 
luta pela perenidade do Banes-
prev continua mais forte do que 
nunca, como é de costume. Os 
passos dados pela administra-
ção do fundo serão acompa-
nhados de perto, com objetivo 
de garantir a representação que 
é de direito dos participantes.

Sérgio Godinho, diretor jurí-
dico da Afubesp, destaca que 
há muito enfrentamento a ser 
feito, como no caso do déficit 
do Plano II que traz preocupa-
ção aos participantes. “É uma 

batalha árdua que travamos há 
tempos, em debate constante 
com os participantes”, diz. Eric 
Nilson, presidente do Sindicato 
dos Bancários do ABC, acredi-
ta que a união entre os mem-
bros eleitos e participantes fará 
a diferença no combate com o 
banco. “Com a nossa repre-
sentatividade e com a pressão 
dos colegas, iremos trilhar o 
melhor caminho. Juntos somos 
mais fortes”, frisa Eric.

A diretora da Afubesp e 
membro eleita Vera Marchio-
ni reafirma o compromisso de 
acompanhar de perto o Plano II 
e discutir com os participantes 
todas as questões relaciona-
das ao plano e ao déficit. Po-
rém, alerta que o acompanha-
mento não é responsabilidade 

FO
TO

S
: C

A
M

iL
A

 D
E

 O
Li

v
E

iR
A



abril de 2015     AFUBESP

5

Sérgio Godinho, Vera 
Marchioni e Eric Nilson irão 
assumir o Comitê Gestor (foto 
ao lado), enquanto Walter 
Oliveira e Camilo Fernandes 
irão acompanhar de perto o 
Conselho Deliberativo, como 
suplentes (abaixo) 

O Banesprev realiza assembleia 
no dia 28 de abril para deliberar 
sobre demonstrações financeiras, 
previsões orçamentárias e outros 
assuntos no Esporte Clube 
Banespa (Avenida Santo Amaro, 
5355, Brooklin). A primeira 
chamada ocorrerá às 8h com 
presença mínima de dois terços 
dos participantes, a segunda 
convocação às 8h30 com 
qualquer quórum. 

Após a prestação de contas, 
o Banesprev irá realizar uma 
assembleia extraordinária 
para deliberação de reforma 
estatutária, para atender 
exigências da Previc - 
Superintendência Nacional de 
Previdência Complementar.

Um assunto de extrema 
importância a ser abordado é o 
abaixo-assinado protocolado pela 
Afubesp no esforço para tornar 
eletiva a sétima vaga do Conselho 
Deliberativo, que antes pertencia 
à Direp. No entendimento da 
Afubesp, a sétima vaga traz mais 
voz aos participantes do fundo 
de pensão, além de equilibrar 
forças no Conselho em decisões 
importantes.

O documento conta com 
assinaturas de mais de 2% dos 
participantes e assistidos. Essa 
é uma luta histórica da entidade, 
que agora parece ter sido 
encampada por pessoas que até 
pouco tempo atrás não mediram 
esforços para extinção da vaga. 

Mais informações sobre  
a assembleia no site  
www.afubesp.org.br

assembleia de  
prestação de Contas 

somente dos eleitos, e sim de 
todos os colegas. “Ler sobre o 
tema e comparecer nas reuni-
ões convocadas para discutir 
os assuntos e nas assembleias 
do Banesprev é um dever de 
todos”, ressalta.

A posse dos eleitos ocorre 
ainda no mês de abril.

Apuração em números
Dos cerca de 27 mil kits de 

votação distribuídos aos parti-
cipantes, retornaram dentro do 
prazo previsto 14.306 cédulas 
e votos pela internet. Em com-
paração, no último pleito para o 
Conselho Deliberativo realiza-
do em 2013, retornaram 14.990 
cédulas no prazo determinado. 
Para o Comitê Gestor do Plano 

II, de 2012, foram apenas cerca 
de 4 mil votos.

Na apuração deste ano pa-
ra o Comitê Gestor do Pla-
no II, foram 4.269 para Vera 
Marchioni (23,19%); 3.275 pa-
ra Sérgio Godinho (17,79%); 
Eric Nilson obteve 2.636 vo-
tos (14,32%), enquanto os 
demais candidatos (contabili-
zando brancos e nulos) soma-
ram 6.531, totalizando 18.405 
votos. Para o Conselho Deli-
berativo, Walter Oliveira teve 
4.765 votos e Camilo Fernan-
des registrou 4.360. Foram 
eleitos Júlio Hagashino (9.522) 
e Yoshimi Onishi (9.363), com 
360 votos em branco e 228 
nulos. O total de votos para 
estes cargos foi de 28.598.
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pL 4330

Diretores e funcionários da Afubesp participaram de manifestação, no dia 7 de abril, contra aprovação da PL 4330 

Dizemos não à terceirização
Afubesp vai a Brasília lutar pela não aprovação 
do Projeto de Lei que legaliza a terceirização 
inclusive das atividades-fim das empresas
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magine se você bancário tra-
balhasse para o Santander, 
mas como um terceirizado, 
com salário bem inferior e 
sem direitos trabalhistas. É 

isso o que pretende o Proje-
to de Lei (PL) 4330: legalizar a 
terceirização da mão de obra 
inclusive das atividades-fim 
das empresas.

Para mostrar sua indignação 
contra o PL que precariza as 
relações trabalhistas, funcio-
nários e diretores da Afubesp 
enfretaram 35 horas de ônibus 
de São Paulo -Brasília - São 
Paulo para participar da ma-
nifestação que reuniu diversas 
categorias de trabalhadores 
na frente do Congresso Nacio-
nal, no dia 7 de abril.

O ato, que era para ser pa-
cífico, foi marcado pela trucu-
lência da polícia que não he-
sitou em bater nos manifes-
tantes, entre eles um diretor 

do Sindicato dos Bancários 
de São Paulo, Nelson Canesin, 
que, ensaguentado, estampou 
as capas dos portais de notí-
cias do Brasil.

Apesar do movimento, o PL 
4330 foi aprovado por 324 vo-
tos a 137 (com duas absten-
ções) pela Câmara dos De-
putados e, após debates de 
destaques, seguirá para o Se-
nado. A votação, encerrada na 
noite do dia 8, pode significar 
o início do fim de direitos tra-
balhistas conquistados duran-
te muitos anos de luta. As lide-
ranças do movimento sindical 
prometem manter a resitência 
em diversas frentes.

Terceirização  
no setor bancário
Um dossiê feito pela Cen-

tral Única dos Trabalhadores 
(CUT) traz números especí-
ficos do setor bancário, que 

apontam para o uso do artifí-
cio da terceirização pelas ins-
tituições financeiras para cor-
tar custos e aumentar ainda 
mais as suas já elevadas mar-
gens de lucro.

De acordo com o documen-
to, os terceirizados do setor 
financeiro ganham em média 
1/3 do salário dos bancários e 
não usufruem dos direitos pre-
vistos da Convenção Coletiva 
de Trabalho como jornada de 
seis horas e Participação nos 
Lucros e Resultados (PLR).

O documento compara o pi-
so salarial dos bancários (cai-
xas), que em 2013 era de R$ 
1.648,12, com o piso dos ter-
ceirizados em telemarketing 
bancário, que apesar de exe-
cutarem tarefas bancárias co-
meçavam a carreira ganhando 
R$ 733,10 (jornada de 180 ho-
ras/mês) ou R$ 1.240,20 (220 
horas/mês).
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Assembleia está 
marcada para a 
noite de 24 de abril, 
uma sexta-feira, 
no Auditório da 
Associação

T
odos os associados da 
Afubesp estão convo-
cados a participar da 
Assembleia Geral Ordi-
nária (AGO) para análise 

e deliberação da prestação de 
contas de 2014 e a previsão 
orçamentária para 2015, que 
será realizada em 24 de abril, 
uma sexta-feira, no Auditório 
da associação, que fica loca-
lizado na Rua Direita, 32, 11º 
andar, Centro, em São Paulo.

A primeira chamada para a 
AGO ocorrerá às 18 horas, que 
se realizará com metade mais 
um dos associados quites. 
A segunda convocação está 
marcada para às 19 horas.

Na oportunidade, os asso-
ciados poderão conhecer os 
números da entidade, ouvir o 
parecer do Conselho Fiscal e 
receber outros informes que 
serão passados pelo presiden-
te da Afubesp, Camilo Fernan-
des, e pela diretora financeira, 
Maria Rosani.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE  
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

A Associação dos Funcionários do Grupo Santander Ba-
nespa, Banesprev e Cabesp – AFUBESP, por seu Pre-
sidente Camilo Fernandes dos Santos, convoca a todos 
os seus associados, para participarem da ASSEMBLÉIA 
GERAL ORDINÁRIA, que será realizada no dia 24 de 
abril de 2.015, na Rua Direita, nº 32, 11º andar, Cen-
tro, São Paulo - SP, com primeira convocação para às 
18:00 horas, que se realizará com metade mais um dos 
associados quites e, com segunda convocação para às 
19:00 horas, que se realizará com qualquer número de 
associados e suas deliberações com maioria simples 
dos presentes, em vista do quanto disposto no seu Es-
tatuto Social, artigo 30, inciso II, notadamente para a 
discussão e aprovação da seguinte ordem do dia:

1. Discussão, deliberação e aprovação da pres-
tação de contas do exercício de 2.014;

2. Discussão, deliberação e aprovação da pre-
visão orçamentária do exercício de 2.015; e

3. Informes gerais.

São Paulo, 31 de março de 2015

Camilo Fernandes dos santos
Diretor Presidente da Associação dos Func. do Grupo San-

tander Banespa, Banesprev e Cabesp - AFUBESP

afubesp 
realiza 
prestação 
de Contas 
em abril
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Promoção Dia das Mães é com
a Afubesp e a Open Comercial

Promoção Dia das Mães é com
a Afubesp e a Open Comercial

Preencha o seu pedido e envie-o para a AFUBESP. A entrega é rápida e segura, Via SEDEX. Sem custo adicional para você.

VALOR TOTALAutorizo débito em minha conta corrente no valor deste pedido à vista ou em parcelas iguais, com débito nos meses subsequentes à compra.

Imagens ilustrativas. Promoção válida até 31/05/2015 ou até o final do estoque.

Nome completo       RG nº CPF nº           Matrícula nº

Tel.: (     ) Ramal Agência C/C         End. de Entrega

Compl      Bairro Cidade  Estado           CEP Email

Produto Cor Nº de Parcelas

Assinatura Data

Valor das Parcelas

Preencher todos os dados de forma legível, será a garantia da entrega correta.

Informações:
Afubesp (Sede)
Tel.: (11) 3292-1744.

Uma promoção
exclusiva
AFUBESP em
parceria com

TABLET 
WINPAD 
DL

MEMÓRIA 
RAM

1GB

MEMÓRIA 
RAM 1GB
INTERNA 

8GB

MEMÓRIA 
RAM 1GB
INTERNA 

8GB

MEMÓRIA 
RAM

1GB
MEMÓRIA 
INTERNA

8GB

TELA 7” 
CAPACITIVA

MULTI
TOUCH

TELA 4,5” 
FULL
TOUCH

TELA 
4”

NAS CORES 
BRANCA 
E CINZA

NAS CORES 
PRETO E 
BRANCA

NAS CORES PRETO E BRANCA

8xR$81,00
Total R$648,00

sem
juros

10xR$99,00
Total R$990,00

sem
juros

8xR$61,00
Total R$488,00

sem
juros

5xR$118,00
Total R$590,00

sem
juros

6xR$154,50
Total R$927,00

sem
juros

5xR$91,80
Total R$459,00

sem
juros

Fax: (11)3107-9268, e-mail: convenios@afubesp.com.br ou Correio: Rua Direita, nº 32 – 2º andar – Centro – São Paulo-SP – Cep: 01002-000  

SUPORTA
MODEM 3G

WI-FI

ÁUDIO 
VÍDEO 
PLAYER

RÁDIO FM

COMERCIAL
OPEN

CÂMERA
FRONTAL
TRASEIRA

2

POP C7 Xperia E3

5xR$118,00
Total R$590,00

sem
juros

5xR$147,80
Total R$739,00

sem
juros

8xR$79,00
Total R$632,00

sem
juros 8xR$98,75

Total R$790,00

sem
juros

NA COMPRA DO 
ALCATEL GANHE 

UMA NECESSARIE
1 ANO DE GARANTIA

NA COMPRA DO 
SAMSUNG GANHE 
UMA SACOCHILA

1 ANO DE GARANTIA

NA COMPRA DO 
LUMIA GANHE UM 

CARREGADOR PORTÁTIL
1 ANO DE GARANTIA

NA COMPRA DO 
SONY GANHE UM 

SQUEEZE
1 ANO DE GARANTIA

TELA 5” - 3G - 
MEMÓRIA 4GB 
- WI-FI - RÁDIO
FM - GPS - MP3

OU

OU

OU

OUOU

S.O. WINDOWS 8.1

TELA 4,5” - DUAL 
CHIP - RADIO FM 
/  MP3 - MEMÓRIA 
4GB – RAM 1 GB

DUAL
CHIP

DUAL
CHIP

DUAL
CHIP

CÂMERA 
TRASEIRA 5MP  
FRONTAL 2MP

CÂMERA 
TRASEIRA 2MP  
FRONTAL VGA

4.2 4.4

GPS
Wi-Fi
QUAD
CORE

GALAXY WIN 2
TV DIGITAL

LUMIA 435
TV DIGITAL

GPS
Wi-Fi
QUAD
CORE

INTEL 
ATOM

QUAD
CORE

3G / GPS
Wi-Fi
DUAL
CORE

4G

MEMÓRIA 
INTERNA

16GB

CÂMERA 
TRASEIRA 8MP  
FRONTAL VGA

CÂMERA 
TRASEIRA 5MP  
FRONTAL VGA
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