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Uma bela demonstração
de força e união

N

Confira matéria nesta edição e assista ao vídeo
em www.afubesp.org.br.
Além da possibilidade judicial estamos aguardando
o posicionamento da Previc no que diz respeito ao
recurso protocolado em janeiro deste ano, interposto
pelas entidades contra o arquivamento da nossa
denúncia, ocorrido num despacho feito de forma
muito estranha e com falta de critérios técnicos.
No próximo período, vamos estudar qual a melhor
estratégia jurídica para fazer com que o Santander
cumpra com sua obrigação e pague o que nos deve.
Valeu a luta, valeu a união. Parabéns a todos que
compareceram na assembleia, disseram NÃO
à quitação do serviço passado, ou seja, não rasgaram
a promissória do Santander.
Diretoria da Afubesp

Arte sobre foto de Dorival Elze

a assembleia geral extraordinária realizada
no Esporte Clube Banespa, no último
dia 17 de março, os banespianos deram
mais um exemplo de garra e união ao
votar NÃO à proposta de contribuição
extraordinária para o rateio do déficit do Plano II.
Quem esteve presente lembrou das nossas
antigas assembleias no Banespa. Respondendo ao
chamado da Afubesp e dos Sindicatos, os colegas
lotaram o Ginásio 5 para serem protagonistas de um
emocionante momento histórico.
Atentas a todas as falas, as pessoas não hesitaram
em aplaudir calorosamente os oradores que
defendiam o voto NÃO, enquanto explicavam ser
essa a única opção de manter a possibilidade
de cobrar o serviço passado do Santander na Justiça.

www.afubesp.com.br
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batalha na previc
autarquia convoca reunião
com as entidades para 4 de abril,
enquanto isso, dirigentes
já estudam medidas judiciais

U

ma semana após a realização da assembleia
extraordinária do Plano
II, a afubesp e entidades
sindicais receberam da
Previc, no dia 23 de março, um ofício de convocação para uma audiência em Brasília que será realizada
em 4 de abril.
“Vamos à capital Federal atrás de
uma resposta da Previc, pois faz
mais de 70 dias que apresentamos
uma vasta documentação que sustenta a nossa tese do serviço passado”, atesta Camilo Fernandes, diretor
da afubesp. “Paralelo a isso, já estamos estudando as medidas judiciais
cabíveis”, completa.
a luta dos banespianos pelo reconhecimento do serviço passado e
a consequente responsabilidade do
Santander em fazer esse aporte ganhou mais força com a vitória do
“não” na assembleia do dia 17.
Segundo os sindicalistas, o voto dos
participantes foi fundamental para
assegurar o direito de luta na esfera
judicial. “o voto no “não” já foi uma
orientação de advogados renomados,
especializados em previdência privada, para que não inviabilizasse a nossa batalha pelo pagamento do serviço
passado” lembra o diretor da afubesp,
José reinaldo martins.
“está claro que o problema do
déficit do Plano II é estrutural, e foi
isso que os trabalhadores disseram
durante a assembleia. Nós não podemos pagar por uma dívida que
não é nossa” afirma Vera marchioni,
diretora do Sindicato dos Bancários.
para entender
em meados de fevereiro, a afubesp,
o Sindicato dos Bancários, a anapar
e entidades sindicais protocolaram

na Previc um total de três adendos
em que fornecem informações extras
a respeito da comprovação do serviço passado no Plano II. os documentos somam reforços ao recurso
interposto, em janeiro, no órgão de
fiscalização, contra o arquivamento
da denúncia emitido ano passado.
desde o surgimento do déficit, em
2008, a afubesp e entidades sindicais reuniram uma farta documentação de estudiosos que comprovam
a existência do serviço passado. Na
denúncia apresentada a Previc, os
dirigentes questionam onde foi pa-

rar o compromisso de aporte de 20
anos, do banco, registrado na época
da criação do Banesprev, como mostra fac-símile acima.
“agora, o Banesprev e a Previc já
assumiram que o serviço passado
existe, só que no Plano I. entendemos que, ao transferir a massa de
participantes e das reservas matemáticas para o Plano II, o Plano I
deveria ter sido Saldado, para que
o compromisso do Serviço Passado
fosse agregado à transferência, ou
recalculado os valores pendentes, o
que não ocorreu” argumentam.
março de 2012 Afubesp
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Assembleia decide
não dar quitação
do serviço passado
fOTOS: Dorival Elze

Em um momento histórico, banespianos fazem valer os seus direitos e cobram
do banco o reconhecimento da dívida

O

dia 17 de março de 2012 é mais uma data
que ficará marcada na memória dos banespianos. Na manhã de um sábado ensolarado,
mais de mil participantes do Plano II lotaram
o Ginásio 5 do Esporte Clube e disseram um
sonoro “não” à proposta de equacionamento do déficit
do plano apresentada pelo fundo de pensão e Santander.
Em um universo de 2.029 votos, sendo 906 por procuração, 1.927 rejeitaram a proposta do Banesprev, e
apenas 102 votos optaram pela aprovação. O esmagador resultado da assembleia demonstrou mais uma vez a
união dos trabalhadores em defesa dos seus direitos. “Os
banespianos estão de parabéns pela mobilização, o que
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nos fez lembrar os bons e velhos tempos de Banespa”,
comenta o dirigente da Afubesp, Camilo Fernandes.
Durante as duas horas de evento, os presentes ouviram tudo com atenção e por diversas vezes aplaudiram
as falas dos dirigentes sindicais e da Afubesp, que defenderam não dar quitação do serviço passado do Plano
II ao banco.
Para o secretário-geral da Afubesp, Walter Oliveira, o
fato dos colegas estarem bem informados sobre o assunto contribuiu muito para o resultado da assembleia. “Os
banespianos entenderam os argumentos das entidades
em pregar o voto “não” para que a luta pelo reconhecimento do serviço passado possa continuar na Justiça.”

Paulo Salvador e Rita Berlofa mandam recado ao Santander: “não desistiremos nunca do serviço passado”

Há meses Afubesp, Sindicato dos Bancários, ContrafCUT e Fetec- SP vêm trabalhando incessantemente no sentido de democratizar as informações sobre o que é serviço
passado, a sua importância nas contas do Plano II e toda a
luta que vem sendo desenvolvida pelo seu reconhecimento
e a responsabilidade do Santander em pagá-lo.

ria e os novos valores que os participantes deverão pagar
de acordo com a sua faixa salarial.
Próximo passo: decisão na Previc e ações judiciais
Para o presidente da Afubesp e conselheiro eleito do
Banesprev, Paulo Salvador, a vitória quase unânime do
“não” fortalece a luta das entidades junto à Previc (Superintendência Nacional de Previdência Complementar)
pelo reconhecimento do serviço passado.
“Vamos pressionar a Previc para que nos seja dada uma
resposta e também para que a autarquia marque uma
conversa entre a representação dos banespianos, banco
e Banesprev”, afirma.
Os dirigentes sindicais e da Afubesp esperam que a Previc se posicione sobre o recurso (e os adendos) interposto
pelas entidades contra o arquivamento da denúncia sobre
a falta de aporte do serviço passado. (leia mais na pág.3).
“No que diz respeito à via judicial, já estamos conversando com os juristas especializados para definirmos a
melhor estratégia que assegure os nossos direitos”, conta
o conselheiro fiscal do Banesprev e diretor da Afubesp,
José Reinaldo Martins.

Mesmo com o “não”, cobrança extraordinária
será aplicada
Embora a grande maioria tenha rejeitado a proposta, a
contribuição extraordinária será feita do mesmo jeito, a
partir do dia 20 de abril deste ano. Isso será possível porque
das três instâncias deliberativas pelo estatuto da entidade
para o custeio do plano, duas delas, o Conselho Deliberativo
e a Patrocinadora, já haviam aprovado o rateio do déficit,
faltando apenas o voto da Assembleia de Participantes.
“Foi importante os trabalhadores terem comparecido
à assembleia e rejeitado a proposta, pois, desta forma,
reafirmamos para o Santander que não desistimos de
cobrá-lo do serviço passado”, salienta a diretora do Sindicato dos Bancários de São Paulo e conselheira eleita do
Banesprev, Rita Berlofa.
O reajuste será válido para todos Cerca de mil participantes da capital e interior paulista lotaram o ginásio do clube
os participantes do Plano II da patrocinadora Santander, exceto os
funcionários do Benefício Proporcional Diferido, cujas reservas matemáticas foram separadas no ato da opção pelo BPD. Com isso, aposentados
e pensionistas passarão a contribuir
com o Fundo. Já os ativos deverão
pagar, além da contribuição normal,
a extraordinária, conforme regra do
regulamento do plano (Art. 39).
Para quem não tiver condições de
arcar com os novos valores, o Banesprev irá disponibilizar uma linha
de empréstimo pessoal. O tempo de
contribuição é indeterminado, ou seja, até que o déficit desapareça. Os
sites da Afubesp e do Banesprev trazem mais detalhes sobre a forma de
cálculo da contribuição extraordiná-
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Responsabilidade social,

cadê?

Santander demite trabalhadores com deficiência, mostrando que seu discurso
de diversidade e igualdade de oportunidades não sai do papel

O

Para diretor da
Afubesp, Isaías
Dias, banco tem
que contratar
outros bancários
com deficiência
para cumprir Lei
de Cotas
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de trabalhadores desse segmento
em seu quadro. “Se demitir um, outro em condições semelhantes deve
ser contratado”, afirma o diretor da
Afubesp, Isaías Dias, que também é
integrante do Conade (Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com
Deficiência). “Mesmo que o banco
alegue estar acima da cota, ao não
contratar outro a máscara de ser um
banco socialmente responsável cai
por terra, porque na verdade só está
cumprindo a lei para fugir de multas”, completa Dias.
Relatos
Uma bancária com deficiência visual, por exemplo, contou que passou meses “de pura enrolação” durante o treinamento em que sequer
teve contato com os equipamentos
a serem usados na rotina de traba-

lho. Depois sofreu com transferência
de um lugar para o outro em curto
prazo de tempo e a falta de computador, onde pudesse ser instalado o
programa de leitor de tela.
Embora tenha recebido a informação de que poderia trocar de setor
caso não se adaptasse ao serviço, ela
foi desligada. “E a informação de que
se isso ocorresse eu seria transferida
para outro lugar?”, questiona.
Outro bancário que também foi
dispensado conta que por três anos
trabalhou no financiamento de veículos. Por conhecer toda a rotina
do setor ele teve aumento de jornada de quatro para seis horas, mas
nunca recebeu uma promoção. Foi
demitido um mês depois “O que
mais me revolta é que não me deram qualquer explicação”, desabafa
o trabalhador.
Camila de Oliveira

Santander anualmente
gasta rios de dinheiro
em publicidade, dizendo ser um banco com
responsabilidade social,
que se orgulha de ter a diversidade
como estratégia e o princípio dos
direitos humanos de igualdade de
oportunidades. O belo discurso, que
pode ser encontrado inclusive no site
da instituição financeira, mostra-se
bem diferente na prática.
Recentemente, pelo menos sete
pessoas com deficiência foram demitidas pelo banco espanhol. Eles denunciaram ao Sindicato dos Bancários
de São Paulo falta de equipamentos e
de oportunidades de ascensão profissional, contrariando o que a empresa
divulga aos quatro ventos.
Ao demitir sem motivo pessoas com deficiência, o banco desrespeita os direitos
dos trabalhadores e
a Lei de Cotas, que
diz que empresas do
porte do Santander
devem possuir 5%

CNAB retorna a Brasília para
continuar lutas do Plano V

N

os últimos dias 20 e 21 de março, os integrantes da CNAB (Comissão Nacional dos
Aposentados do Banespa) estiveram na capital federal para retomar as lutas do pessoal do Plano V no Congresso Nacional.
A comitiva, composta por Herbert Moniz, Sérgio Roberto Zancopé, Óliver Simioni, Alfredo Rossi e Salime Couto,
percorreu diversos gabinetes para conversar com deputados federais e senadores sobre os títulos públicos reservados pela Resolução 118/97 do Senado Federal para
o pagamento das complementações de aposentadorias e
pensões do pessoal pré-75, que ficaram congeladas por
cinco anos irregularmente (entre 2001 e 2006).
“Foi preciso aguardar o término do recesso parlamentar, que só acabou efetivamente após o feriado de carnaval, para retornar a Brasília em busca de reforçar os
apoios à nossa luta”, conta o coordenador da CNAB, Her-

Afubesp / Divulgação

Resgate da Resolução 118/97 foi o tema principal da visita à capital federal

Senador Paulo Paim (PT-RS) foi um dos parlamentares
visitados pela CNAB

bert Moniz. Confira mais informações sobre a viagem na
próxima edição do jornal Dignidade.

Cinema, teatro, viagens e parques
de diversão. A Afubesp tem
convênios para todos os gostos
e em diversas partes do país

Afubesp / Divulgação

Mais lazer e cultura para você

P

lanejar o que fazer nas férias ou em dias de
folga é fundamental para aproveitar esses
momentos da melhor maneira possível. A
Afubesp ajuda você neste quesito oferecendo
convênios variados nas áreas de cultura, lazer
e entretenimento.
A entidade possui parceria com cinco agências de viagens e tem ampla lista de hotéis, pousadas e resorts que
vão do Nordeste ao Sul do país, com ótima qualidade e
condições especiais de pagamento. Há opções para todos
os gostos: praia, campo ou montanhas.
Os associados e seus dependentes contam também
com a facilidade de comprar ingressos a preços mais
baixos para diversos parques de diversão. Se a ideia for
fazer um passeio cultural com a criançada, a boa pedida
é visitar o Aquário de São Paulo, que conta com espécies raras de peixes e répteis, Museu de Fósseis, Planetário, Vale dos Dinossauros e Cine 3D.

Porto D’Aldeia, em Fortaleza, é um dos resorts conveniados

Para quem gosta de cinema, a Afubesp fornece entradas para o Cinemark, que possui 459 salas em 31 cidades,
com valores reduzidos. Já os que preferem a sexta arte,
podem adquirir o Cheque Teatro, que dá direito a tickets
para dezenas de peças em São Paulo e no Rio de Janeiro. O
acompanhante paga metade do preço.
Confira todos os convênios da Afubesp acessando
www.afubesp.org.br.
março de 2012 Afubesp
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Qualidade de Vida está
de volta com novidades
Diversidade
cultural,
religiosa
e social
serão temas
abordados em
2012; primeiro
evento
homenageou
as mulheres

Camila de Oliveira

Brinde às
mulheres
e à volta
do programa
marcou
atividade
de abertura

A

cada ano o Programa
Qualidade de Vida seleciona uma programação
diferenciada para promover aos associados mais
diversão e informação. Para enriquecer o conhecimento, a experiência e
a troca entre seus participantes, a coordenação do projeto escolheu para
este ano desenvolver os temas diversidade cultural, religiosa e social.
Com isso, os colegas terão a oportunidade de conhecer mais sobre
religiões antigas do mundo, como o
Budismo, Cristianismo e Islamismo,
por exemplo. Também estão previstas visitas a exposições e palestras de
conteúdo cultural e histórico (veja no
quadro ao lado).
Homenagem às mulheres
O Qualidade de Vida iniciou suas atividades deste ano com muito
charme homenageando as mulheres
em 7 de março, um dia antes da data internacional da Mulher. O evento
contou com a presença do guia turístico Laércio de Carvalho, profissio-
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nal que sempre acompanha os colegas nos passeios realizados pelo programa. Na oportunidade ele lançou
seu livro “Quando começou em SP?”,
e destacou a história de grandes
mulheres que fizeram diferença no
desenvolvimento da capital paulista.
Depois, as banespianas presentes
também recitaram poesias e leram

trechos de livros que mais gostam
em um pequeno sarau.
Ao final, os participantes fizeram
um brinde com champanhe para
comemorar o retorno das atividades
do Qualidade de Vida e em homenagem às mulheres, que ganharam de
presente um CD especial com músicas que cantam a alma feminina.

Confira a programação de 2012
28

mar

Visita à exposição “Quero ser Marilyn Monroe” na Cinemateca

11

abr

Visita à exposição “Guerra e Paz” – Portinari, no Memorial América Latina

9

mai

Budismo: visita ao Templo Zulai, em Cotia

30

mai

Palestra sobre o ócio produtivo

27

jun

Palestra sobre Cristianismo

11

jul

Islamismo: visita a Mesquita

25

jul

Palestra sobre influência do futebol na sociedade

8

ago

Kardecismo: visita Federação Espírita

29

ago

Palestra sobre história do trabalhador bancário

26

set

Judaísmo: visita a Sinagoga no Bom Retiro

10

out

Consciência Negra: Visita ao museu afro

31

out

Palestra Saci Pererê x Halloween

28

nov

Palestra sobre ateísmo

12

dez

Confraternização de encerramento

