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Jornal de todos os banespianos aposentados e da ativa

Vitórias

Mais de dois mil banespianos atenderam
à “intimação” da diretoria da Afubesp,
que acaba de ser reeleita, e dos
sindicatos para, juntos, bloquearmos o
aumento imediato das contribuições e
redução dos benefícios no Banesprev.
Nova agenda de lutas já está definida

Afubesp:
demonstração de
jamil ismail

força e confiança

T

erminada em 29 de abril, a eleição para escolha
da diretoria que fará a gestão da Afubesp pelos
próximos três anos, acumulou três dias de votação em urnas fixas e itinerantes, colhendo votos
dos associados da entidade por todo o país.
A grande votação recebida, mesmo em um pleito com
chapa única encabeçada pelo atual presidente, Paulo
Salvador, confirmou o apoio ao trabalho realizado pela
entidade nos últimos anos, constantemente desenvolvendo relações de confiança e participação entre diretores e associados.
Já na assembleia do Banesprev, no dia 30 de abril,
além da recusa unânime das propostas para o custeio
do Plano II, deve-se ressaltar a presença de mais de
dois mil participantes presentes e o grande número de procurações recebidas pela entidade, caracterizando novas demonstrações de força e confiança nos
trabalhos da Afubesp.

Aliás, entre os aspectos fundamentais dos nossos
trabalhos está o objetivo da ampliação dos canais de
comunicação da entidade com o associado. Dessa forma, realizamos massivas campanhas de mídia, promovendo, desde novembro passado – com o lançamento
do novo site – passando por eleições no Banesprev e
Afubesp e pelas assembleias do último dia 30, ações
de comunicação multiplicadoras, seja por meio digital,
como nas redes sociais, ou veículos impressos, que se
aperfeiçoam a cada edição.
Qualidade na informação e o consequente crescimento
da participação do associado são as tônicas da Afubesp.
E é nessa linha de atuação que seguiremos, sempre levando os debates até os banespianos para o encontro de
soluções em tudo que nos é essencial.
Diretoria da Afubesp
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Paulo Salvador toma posse no
Conselho Deliberativo do Banesprev
fotos: dorival elze

Durante a cerimônia, o presidente da Afubesp renovou seu compromisso de luta
e criticou a manobra que alterou o resultado das eleições do Banesprev
Manobras no pleito
Durante a cerimônia,
Salvador comentou ainda que, com ele, também
tomavam posse os demais
candidatos da lista Mão
Dadas pelo Banesprev,
vítimas da manobra realizada no processo de votação que alterou o resultado do pleito. “Quero relatar meu inconformismo
com o processo da eleição, principalmente por
não ter havido prorrogação no prazo de votação
pela internet”, denunciou.
“Qualquer pessoa que calcular os percentuais de
Evento empossou também diretores administrativo e financeiro e outro conselheiro deliberativo
votos, verá que o resultado teria sido outro. Assim,
o último dia 11 de abril foi realizada a quero neste momento empossar no coração das nossas
Cerimônia Solene de Posse dos repre- lutas, Walter Oliveira, Salime Couto e Rita de Cássia Bersentantes eleitos para o Conselho De- lofa”. Como os colegas eleitos suplentes também particiliberativo (de Administração), Diretoria pam das reuniões no Banesprev, teremos cinco membros
Administrativa e Diretoria Financeira do da Afubesp na direção e conselhos do Fundo.
Banesprev. Na oportunidade, o presidente da AfuOs integrantes da lista apoiada pela Afubesp aguardam,
besp, Paulo Salvador, o mais votado para o Conselho, ainda, a resposta final da justiça sobre o pedido de anuagradeceu os votos recebidos e renovou seu compro- lação das eleições ou, subsidiariamente, de impugnação
misso de lutar em defesa dos participantes de todos dos votos irregulares (os que estão com a data ilegível,
os planos. “Ao ser empossado como conselheiro mais ou foram enviados pelo correio após o dia 15 de fevereivotado, quero agradecer a todos os integrantes da ro, data limite estipulada no edital).
diretoria da Afubesp, aos dirigentes sindicais e aos
banespianos que nos confiaram o voto”, disse. “Ingressei no banco onze dias após a mudança de regulamento de complementação de aposentadoria, assim tenho uma relação bastante forte com o pessoal
pré-75 e sigo totalmente envolvido com os banespianos que também entraram no banco depois de 1975.
Agora é hora de renovar os compromissos de manter
sempre forte o nosso Banesprev”.
Também foram empossados Ricardo Mitsouka, na Diretoria Administrativa, Aderaldo Carmona, na Diretoria
Financeira, e Djalma Botelho, no Conselho Deliberativo.
Entre os participantes da cerimônia estavam Walter Oliveira, Márcia Campos, Marcelo Kock, Shisuka Sameshima,
Mario Raia e José Reinaldo Martins
Salvador: colegas da Afubesp “empossados no coração“

N
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Vitória da união
e da informação
fotos: jamil ismail

“Intimados” pela Afubesp e sindicatos, mais de dois mil banespianos se
reuniram em um sábado de muito sol para barrar o plano do Santander de
aumentar as contribuições e reduzir os benefícios do Plano II do Banesprev

A votação pelo NÃO ao plano de custeio do Plano II foi quase unânime. Só votaram contra os banespianos os dirigentes
indicados pelo Santander: o presidente e o diretor de Seguridade do Banesprev

A

Assembleia de Prestação de Contas do Banesprev, no último dia 30 de abril, no Esporte
Clube Banespa, evidenciou a importância do
diálogo dos representantes da Afubesp com
os participantes e assistidos do Fundo, bem
como da campanha de mídia massiva dos canais de comunicação da entidade. A “intimação” para o evento produziu efeitos positivos na defesa das aposentadorias e
pensões do Plano II.
Milhares dizem Não
Milhares de colegas compareceram para rejeitar as propostas de equacionamento do déficit do Plano II, que
previam contribuição adicional para o pessoal da ativa ou
criação de cobrança para todos, inclusive aposentados.
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O NÃO venceu praticamente por unanimidade, visto
que apenas os indicados da patrocinadora Santander
(o presidente do Banesprev, Jarbas de Biagi, e o diretor de Seguridade, Flávio Bettio) votaram a favor da
proposta de custeio do Plano II, que poderia dobrar o
valor pago atualmente pelos trabalhadores da ativa.
Com isso, os banespianos ganharam mais tempo para
negociar com banco, Previc e Ministério da Previdência Social, por exemplo.
Vencida a primeira fase da luta, as entidades representativas dos banespianos marcaram um Encontro
Nacional para o dia 2 de julho, com o objetivo de
discutir alternativas para sanar a dívida. O Banesprev
convocará nova assembleia de participantes e assistidos, agendada para 26 de novembro.

Faltou
democracia
Na assembleia da Cabesp, urnas
abertas antes das explanações

A imensa fila de banespianos dispostos a lutar por seus direitos

As alternativas dos banespianos
Antes da votação, dirigentes da Afubesp, do Sindicato
dos Bancários de São Paulo e da Contraf-Cut lembraram
aos participantes e assistidos outras medidas que podem
reduzir o déficit sem o aumento das contribuições.
O novo secretário-geral da Afubesp, Walter Oliveira,
falou sobre o fator previdenciário, algo que pode mudar todo o cenário. "A queda pode influenciar nos valores que o Banesprev irá complementar aos assistidos,
provocando redução no déficit. Quando há aumento da
quantia paga pelo INSS, os recursos desembolsados pelo
Fundo diminuem", explicou.
O secretário de imprensa da Contraf-Cut e diretor da
Afubesp, Ademir Wiederkehr, lembrou o lucro de R$ 2
bilhões obtido no primeiro trimestre pelo Santander no
Brasil. “O banco não tem motivos para deixar de pagar o
serviço passado e não valorizar os funcionários e aposentados do Brasil", afirmou.
O presidente da Afubesp, Paulo Salvador, destacou o
“Efeito Cabesp” – que empurra centenas de colegas da
ativa a apressarem pedidos de aposentadoria. O aumento de solicitações ocorreu em uma tentativa dos trabalhadores de evitar demissão, o que os faria perder a
assistência médica.
Já a vice-presidente da entidade e diretora do
Sindicato dos Bancários de São Paulo, Rita Berlofa,
foi muito aplaudida quando cobrou dos eleitos um
maior engajamento na luta. "É preciso ter peito para
enfrentar o Santander", disse. Outro momento emocionante da assembleia foi a participação do diretor
de Aposentados da Afubesp, Oliver Simioni. “Cabelos brancos não significam fragilidade”, declarou sob
aplausos da plateia.

N

o mesmo dia, no período da tarde, uma
atitude antidemocrática da diretoria da
Cabesp marcou a assembleia de prestação de contas do plano de saúde. Antes
mesmo das explanações sobre os itens
de votação, as urnas foram abertas e muitos associados votaram sem saber as informações e esvaziaram
o evento. “A atitude da diretoria da Cabesp prejudicou a democracia e, sobretudo, as pessoas”, comenta
a conselheira fiscal da caixa, Carmem Meireles.
Como resultado, foi definido que os planos PAP
(Plano de Assistência aos Pais) e PAFE (Plano de
Assistência aos Filhos Solteiros e Equiparados) terão reajustes anuais, de acordo com a variação do
INPC. Foram referendados também os regulamentos para a inclusão de companheiro do mesmo sexo e a ampliação dos medicamentos nos subsídios
para assistência à saúde.
“Se os colegas tivessem ficado teriam entendido,
por exemplo, que o PAFE não precisaria de aumento
agora, pois tem reserva de mais de R$ 40 milhões,
sem contar que em 2010 o plano foi reajustado em
34%”, explica o diretor da Afubesp, Wagner Cabanal.
Durante o evento, ele aproveitou para questionar
a cobrança da co-participação nas campanhas preventivas contra cânceres de colo de útero e próstata. “Queremos que esses e outros exames preventivos
sejam gratuitos”, reivindicou o dirigente da Afubesp.
Leia mais sobre a assembleia da Cabesp no
www.afubesp.com.br.

Cabanal questionou cobrança da co-participação

Aprovações e ressalvas
A assembleia do Banesprev aprovou a proposta orçamentária de 2011 e a prestação de contas de 2010, com
ressalvas relativas ao serviço passado do Plano II e mudança de método no cálculo de déficit do Plano V, que
acaba por beneficiar o Santander, pois diminui o valor a
ser aportado pela patrocinadora. Também foi aprovado o
plano de custeio geral.
maio de 2011 Afubesp
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Contas da Afubesp são aprovadas
por unanimidade
fotos: dorival elze

Assembleia de prestação de contas lotou o auditório da entidade e possibilitou o
reencontro de colegas da ativa e aposentados

À mesa, o presidente da Afubesp, a diretora financeira e o conselheiro fiscal relatam os investimentos da entidade

M

ais de cem associados participaram da
assembleia de prestação de contas da
Afubesp, realizada
no auditório da entidade, na manhã
do dia 8 de abril. A previsão orçamentária para este ano e a apresentação dos dados financeiros e administrativos do último período foram
aprovadas por unanimidade.
Com o auditório lotado, a diretora
financeira, Maria Rosani, comentou
os números da entidade, frisando o
grande investimento feito no ano
passado em encontros regionais,
materiais de comunicação, entre
outras ações. Para ela, isso foi fundamental para fomentar o debate e
manter os colegas atentos em torno de questões cruciais para a defesa dos direitos da categoria, como
por exemplo, o déficit do Plano II
e a necessidade de cobrar do San-
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tander antigas pendências com os
banespianos. Destas, destaque para
o pagamento das gratificações semestrais e o reajuste do INPC para o
pessoal do Plano V, além do resgate
dos títulos públicos reservado pela
Resolução 118/97 do Senado.

nadas demonstrações refletem com
propriedade a situação patrimonial
e financeira da entidade”.
Ao final, o presidente da entidade,
Paulo Salvador, disse que a política
adotada em 2010 de correr o país
para manter os colegas bem informados irá continuar. “Nosso compromisso é manter a transparência
adotada na gestão atual e estar
presente onde houver banespiano”.

Informação como meta
Esta iniciativa refletiu-se no resultado das eleições do Banesprev, com
a virada histórica da chapa apoiada
pela Afubesp. “Fechamos o ano com
mais de 20 mil associados. Tivemos
algum crescimento em nossa receita,
em parte por conta do dissídio coletivo, o que mostra que os banespianos continuam confiantes em nosso
trabalho e atuação”, disse a dirigente.
O conselheiro fiscal Roberto Rodrigues falou aos presentes o pare- Maria Rosani
destacou a
cer do colegiado. “As informações e
confiança dos
esclarecimentos prestados pela Di- associados na
retoria é de parecer que as mencioAfubesp

Eleições na Afubesp: democracia
e representatividade
Pleito realizado entre 27 e 29 de abril teve ampla participação dos associados,
garantindo a legitimidade dos eleitos junto a aposentados e pessoal da ativa

B

anespianos aprovaram a última gestão à frente da Afubesp votando massivamente na chapa
Nosso Compromisso, encabeçada pelo atual presidente da entidade, Paulo Salvador, nas eleições
realizadas entre os dias 27 e 29 de abril. As cercas
de 200 urnas que percorreram São Paulo e passaram também por vários outros estados trouxeram a renovação do
apoio dado pelos colegas à luta contínua empreendida pela
Afubesp em prol da consolidação e ampliação dos direitos
dos banespianos. O exemplo mais recente do sucesso dessa
estratégia é a vitória do Não ao aumento das contribuições
dos associados do Plano II do Banesprev pretendido pelo
Santander (veja matéria nas páginas 4 e 5).

Belo Horizonte

Agência Central

Câmara Municipal

“Com sua participação e suporte, a Afubesp está
cada vez mais forte e atuante”, afirma Salvador. “No
próximo mandato, continuaremos independentes do
Santander e aliados de outras entidades, sindicais ou
não, que representem os legítimos interesses dos banespianos aposentados e na ativa”. Entre os compromissos assumidos estão a reforma do estatuto, para
aumentar a transparência e a democracia na entidade, e o fortalecimento da Cabesp e do Banesprev. O
resultado oficial das eleições será divulgado em 6 de
maio e a posse da nova diretoria, que agora conta com
85,43% de aposentados no Conselho de Eméritos (129
nomes), está marcada para o dia 13 de maio.

Sede Afubesp

Rio de Janeiro

Agabesp - Porto Alegre

Cabesp

Agência Pari

Aymoré
maio de 2011 Afubesp
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Mais Qualidade nas suas fotos
Mais imagens na sua Vida
Paulo Pepe

Programa da Afubesp ensina técnicas de fotografia, estimula participantes a
fotografarem os passeios e irá premiar as melhores imagens do ano

Participantes do Qualidade de Vida mostram suas câmeras durante a aula de técnicas de fotografia da professora Patrícia Gatto

P

Mais lazer
As atividades do Programa Afubesp Qualidade de Vida acontecem sempre na última quarta-feira do mês.
Agora, além dessa data, na segunda quarta-feira de
cada mês ocorre também uma programação específica
para passeios turísticos a museus, exposições, feiras e
eventos na cidade de São Paulo. No dia 13 de abril, por
exemplo, o Qualidade de Vida levou 15 pessoas à expo-
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sição Água na Oca, no parque do Ibirapuera. Por meio
de obras de arte, peças de acervo museológico, aquários
reais e virtuais, fotografias e instalações audiovisuais, os
banespianos puderam explorar a importância da água
para a manutenção da vida.
camila de oliveira

articipantes do Qualidade de Vida têm recebido
um incentivo a mais para frequentar e registrar as
atividades oferecidas pelo Programa: as aulas de
fotografia. No dia 27 de abril, a fotógrafa Patrícia Gatto ministrou um curso ensinando técnicas
como ajuste das câmeras, programas, imagem digital, resoluções, formatos de arquivo e sensibilidade à luz. Tudo para
orientar os colegas a adquirirem maior habilidade com os
equipamentos e estimulá-los a participar dos encontros.
Além disso, o Programa fará um concurso em novembro deste ano para premiar as melhores fotos dos passeios do Qualidade de Vida. Por isso, é importante que os
colegas levem sempre máquinas fotográficas às atividades para registros dos melhores momentos.
Esta foi a segunda oficina ministrada por Gatto. A primeira, realizada no final de março, abordou a história da
fotografia. Ambas lotaram o auditório da Afubesp e empolgaram os participantes.
“Foi uma oportunidade única de fazer um curso como este sem nenhum custo”, afirmou Valéria Lodi. A banespiana
acompanhou as duas aulas e disse já estar se preparando para
disputar o concurso. “Vou mandar muitas fotos”, completou.

A exposição Água na Oca não permitia o uso do flash nas
fotografias, que ganharam um colorido todo especial por
causa disso. Veja outras imagens na galeria de fotos do nosso
site www.afubesp.com.br

