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Banesprev continuará
em boas mãos

Ao final da apuração, eleitos agradeceram os votos recebidos e reafirmaram o compromisso de manter a luta pelo fortalecimento e perenização do fundo

Os banespianos mostraram nas urnas
o que desejam para os próximos dois anos:
manter o Banesprev em boas mãos. Para
isso, elegeram a chapa apoiada pelas entidades sindicais e de representação, entre as quais a Afubesp. A contagem dos
votos foi realizada em 18 de janeiro (dez
dias após a eleição), no Esporte Clube Banespa de São Paulo.

Participantes elegem chapa
apoiada pelas entidades
sindicais e de representação
Sem concorrentes, os candidatos a diretor financeiro, Walter Oliveira, e a diretor
administrativo, Camilo Fernandes, receberam mais de 88% dos 5.393 votantes. Para
ocupar as duas vagas no Conselho de
Administração foram eleitas Maria Auxiliadora (3.672) e Rita Berlofa (3.470). Os participantes escolheram também Márcia
Campos (4.080) e Eric Nilson (3.168) para
integrar o Comitê de Investimentos, e José
Reinaldo Martins (4.610) para o Conselho
Fiscal, o único com mandato de três anos.
A apuração foi acompanhada pelo atual diretor financeiro eleito, Gerson Lopes, e
pelo conselheiro de Administração, agora
deputado estadual, Cido Sério, que estão
deixando a gestão do fundo após cumprirem dois mandatos como representantes
eleitos (o máximo permitido pelo Estatuto).
“Em nome de toda a nossa chapa,
agradeço a confiança em nós depositada
e aproveito para reafirmar o compromisso
que assumimos durante a campanha de
continuar lutando pelo fortalecimento e pela
perenização do nosso fundo de pensão”,
afirma o diretor financeiro eleito, Walter Oliveira. A posse ocorre em 1º de fevereiro.

Pessoal pré-75 no Plano V
Seguindo orientação da Secretaria
de Previdência Complementar (SPC) o
Santander Banespa passou a pagar as
complementações dos aposentados e
pensionistas pré-75 do Banespa pelo
Banesprev. Para que isso fosse possível, o fundo de pensão dos banespianos criou o Plano V cujo regulamento foi
aprovado pela SPC em 26 de dezembro de 2006.
O novo plano ainda necessita de
aperfeiçoamento, porém não apresenta
alterações quanto à forma de cálculo,
reajuste e data de pagamento aos seus
participantes.
De acordo com o atual conselheiro
de Administração eleito do Banesprev e
presidente da Afubesp, Cido Sério, devido ao aporte de recursos financeiros feitos pelo banco, o fundo deve conquistar
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quatro ou cinco posições no ranking dos
fundos de pensão fechados (atualmente
está em 11º lugar). “Isto é muito importante do ponto de vista da governança
corporativa”, comenta o dirigente.
Os aspectos gerais e a estruturação
do Comitê Gestor (que acompanhará o
gerenciamento) do Plano V foram apresentados pelo Banesprev às entidades,
entre as quais a Afubesp e Comissão
Nacional dos Aposentados do Banespa, no dia 15 de janeiro.
Dois dias depois, o pessoal pré-75
entregou documento contendo os nomes que irão integrar o Comitê a partir
de 1º de fevereiro. Entre titulares e suplentes, o órgão será composto por 16
pessoas. A Afubesp e Comissão Nacional terão três representantes titulares
(Herbert Moniz, Sérgio Roberto Zancopé e Oliver Simioni) e três suplentes (Aguinaldo Maldonado
Amaral, Carlos
Domingos Pupim e Osvaldo
Dias Laranjeira).
O Comitê ainda
terá integrantes
da Afabesp e da
Abesprev.
Entidades
entregam nomes
que irão compor o
Comitê Gestor
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Reivindicação

Queremos a Integração
Jamil Ismail

de volta!
cionários, facilitando o contato pessoal e
profissional entre eles, por isso acabar com
ela é um grande erro.”
Chocolate lembra que esta atitude não
combina com o programa de valorização
da qualidade de vida, anunciado pelo banco em meados do ano passado durante
reunião do Comitê de Relações Trabalhistas. “Se realmente prima pelo bem-estar de
seus empregados, a empresa não pode
simplesmente pôr fim a um evento que lhes
proporciona esporte, cultura e lazer”, explica o dirigente, que reivindica: ”Em 2007,
os trabalhadores do banco querem a integração de volta!”

Em 2005, evento reuniu milhares de pessoas

Sem dar nenhum aviso ou explicação,
o Santander Banespa simplesmente não
realizou no ano passado o evento mais tradicional de seus funcionários, a Integração
Esportiva e Cultural. Ao tentar suprimir a
festa, que é uma das maiores confraternizações de trabalhadores do país, o banco
mostrou seu total desrespeito com a história dos banespianos e frustrou muitos colegas que esperavam ansiosos para se divertir e reencontrar velhos amigos.
Para o diretor Social da Afubesp, José
Aparecido da Silva, o Chocolate, a direção
da empresa comete um equívoco ao excluir a festa, que completaria sua 29ª edição em 2006. “A integração, como o próprio nome diz, ajuda a aproximar os fun-

Banco desrespeita tradição
dos banespianos ao
acabar com a festa
O tradicional evento do Banespa foi
rapidamente assimilado pelos colegas do
Santander Brasil, Santander S/A e Santander Meridional, que hoje formam o Santanter Banespa. Em 2005, a festa ocorreu em
setembro e reuniu milhares de funcionários, familiares e amigos no Esporte Clube
Banespa de São Paulo.

Agenda 21

Países do Mercosul debatem
desenvolvimento sustentável
No mês de dezembro, representantes
de diversos países do Mercosul vieram à
Brasília debater políticas para incidir nos
rumos da integração, propondo agendas
de conteúdo social e de desenvolvimento

vimento Sustentável do Ministério do Meio
Ambiente, Gilney Viana, considera eventos
como estes de fundamental importância,
pois acredita que não haverá desenvolvimento sustentável se não houver avanço
da consciência ambiental.
As conclusões da I Cúpula Social foram entregues aos chefes de Estado na 32ª
Reunião dos presidentes dos países do
Mercosul, que ocorreu no Rio de Janeiro,
na semana passada. Com isto, os movimentos sociais abrem uma perspectiva de
participação permanente e efetiva no processo de aprofundamento da integração
latino-americana.

Campeão de reclamações de 2006
O Santander Banespa foi o campeão
de reclamações de 2006. É o que aponta
o ranking feito mensalmente pelo Banco
Central para as instituições com mais de
um milhão de clientes.
Durante o ano, o banco esteve oito vezes na liderança da lista, ficando por dois
meses em segundo lugar. Obteve ainda
uma terceira e uma quarta colocação. A
principal queixa é o atendimento.
Para o diretor de Divulgação da Afubesp,
José Reinaldo Martins, as reclamações
refletem a falta de pessoal nas agências,
que sobrecarrega os bancários prejudicando o atendimento prestado a clientes e
usuários. “Esperamos que este resultado
negativo desperte a atenção do banco
para a contratação de mais trabalhadores”,
reivindica o dirigente.
Aproveite as férias!
Não sabe o que fazer nestas férias?
Visite os parques, clubes, pousadas e
hotéis conveniados com a Afubesp.
– Colônia de Férias e Camping de Barbosa: às margens de um dos trechos
mais bonitos do Rio Tietê, o lugar tem
praia fluvial, área de lazer com chalés e
quiosques com churrasqueiras;
– Grande Hotel Panorama em Águas
de Lindóia: suítes com varanda para a
bela vista das montanhas, piscina aquecida, sauna, brinquedoteca e muito mais.
– Plêiades Aquático e Campo: o clube
instalado na Zona Norte de São Paulo
oferece diversas piscinas, balneário, toboáguas e cachoeiras artificiais.
– Pousada Vale dos Pássaros em Ibiúna: o local oferece passeio a cavalo, área
de lazer com três piscinas, salão de jogos e campo de futebol.
Os associados também podem comprar
ingressos para o Aquário de São Paulo,
Parque da Mônica, Parque da Xuxa,
Playcenter, Hopi Hari e Wet’n Wild. Informações podem ser obtidas pelos telefones (11) 3292-1751/1752.
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sustentável. A Afubesp, por intermédio de
seu programa de Agenda 21, esteve em
dois destes eventos.
Representada pelo coordenador da
Rede Paulista de Agenda 21, Jorge Héctor
Rozas, a entidade participou do Seminário
Internacional “Agenda 21 Local e Desenvolvimento Sustentável nas Cidades do
Mercosul”, organizado pelo Ministério do
Meio Ambiente em parceria com a Rede
Mercocidades; e da I Cúpula Social do
Mercosul, que debateu políticas ambientais, entre outros temas.
O secretário de Políticas de Desenvol-

Afubesp/Divulgação

Eventos importantes no contexto
socioambiental, realizados
em dezembro, tiveram a
participação da Afubesp

Turismo e solidariedade
Durante o mês de janeiro, as pessoas
que visitarem a Torre do Banespa têm a
oportunidade de praticar solidariedade
comprando camisetas, chaveiros e cartões postais comemorativos dos 60 anos
do prédio. O dinheiro arrecadado com a
venda dos produtos será revertido para
a Apabex, entidade que há 21 anos respeita a diversidade da natureza humana,
com programas assistenciais para pessoas com deficiência.

