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Conquista histórica
Em negociação com o Santander, foram obtidos 
ótimos avanços econômicos e sociais no acordo 

aditivo à Convenção Coletiva da Categoria

Marcial Portela, presidente do Santander no Brasil, nega venda 
da instituição durante reunião com sindicalistas... pág. 7
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A cAdA novo Ano, 
mAis conquistAs 

F
azemos parte da única instituição financei-
ra privada no Brasil que passou por um pro-
cesso de privatização - há quase 12 anos - e 
mantém um acordo aditivo com cláusulas que 
preservam direitos conquistados na época de 

banco público. Mas enganou-se o Santander ao achar 
que isso nos contentaria. Ano a ano, de negociação 
em negociação, o movimento sindical vem abrindo es-
paço para obter mais e mais avanços.

Foi o que novamente ocorreu na mesa de negocia-
ção este mês durante os debates sobre Acordo Aditivo 
do Santander. As discussões, que costumeiramente eram 
realizadas depois de findada a campanha nacional dos 
bancários, foram iniciadas bem antes, com o objetivo de 
atender a Lei 10.101/2000, que dispõe sobre a partici-
pação dos trabalhadores nos lucros ou resultados das 
empresas e determina que a distribuição dos valores dos 
programas próprios deve ser definida no primeiro semes-

tre de cada ano.
o resultado: além da renovação das cláusulas atuais 

no acordo e dos termos de compromisso de manuten-
ção de Banesprev e Cabesp, conquistamos mais bolsas 
de estudos, aumento na PPRS, a implementação de 
um instrumento contra metas abusivas, entre outros 
avanços (veja nas páginas 4 e 5). 

nesse processo negocial, a Afubesp teve participa-
ção ativa defendendo, inclusive, os interesses dos apo-
sentados, principalmente no que diz respeito à isenção 
de tarifas e juros menores no cheque especial e em-
préstimos pessoais para o segmento.

Assim, novamente, a entidade mostra-se combativa 
na defesa dos direitos e conquistas dos funcionários 
da ativa e aposentados do banco. Fique sócio e forta-
leça ainda mais a Associação que trabalha por você!

Diretoria da Afubesp

fique sócio!  
fortaleça a luta pelos seus direitos
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Participantes e assistidos do Banesprev foram representados na reunião por  
Walter Oliveira e Claudia Ricaldoni

AuGuSTo CoeLho

Previc estende prazo 
para conclusão dos 
estudos no Plano ii
Próxima reunião na sede da autarquia está marcada para o dia 6 de agosto

u
ma nova reunião sobre 
o Plano II do Banesprev 
ocorreu no dia 6 de ju-
nho em Brasília. estive-
ram presentes o diretor 

de Fiscalização da Previc (Superin-
tendência nacional de Previdência 
Complementar), Sérgio djundi Tani-

guchi, o secretário-geral da Afubesp e 
membro efetivo do Comitê Gestor do 
Plano II, Walter oliveira, a presiden-
te da Anapar, Claudia Ricaldoni, e os 
presidentes do Banesprev, jarbas de 
Biagi, e do Conselho deliberativo do 
Fundo, Maria Cristina, que também é 
superintendente do Santander. 

durante a audiência, o Banes-
prev justificou a falta de dados pa-
ra discussão dos números, devido 
à complexidade da elaboração dos 
estudos, e informou que os mes-
mos estarão finalizados em aproxi-
madamente 10 dias. na sequência, 
Maria Cristina, do Santander, disse 
que após conhecidos os estudos, 
o banco precisará de tempo para 
manifestar-se. ela reiterou que há 
interesse por parte da instituição 
financeira em resolver o problema, 
mas que os parâmetros estipulados 
pelos participantes estão no limi-
te de aceitação pelo Santander. Ao 
final de sua intervenção, ela soli-
citou mais 90 dias para uma nova 
reunião na Previc, quando deverá 
encerrar a discussão no âmbito ad-
ministrativo.

Após ouvir a sugestão do ban-
co, Walter oliveira rebateu dizendo 
que o prazo solicitado pela insti-
tuição é muito longo e deixa a im-
pressão de postergação da decisão. 
disse, inclusive, que muitos ques-
tionam o porquê das entidades re-
presentativas ainda não terem re-
corrido ao Poder judiciário.”nosso 
entendimento é que devemos es-
gotar o assunto na mesa de nego-
ciação antes de tomarmos novos 
caminhos”, comenta. “Lembramos 
que qualquer alteração no plano 
deverá ser decidida em Assembleia 
de Participantes”.

A Previc concedeu prazo de 60 
dias para conclusão dos trabalhos 
e consenso entre Banco, Banesprev 
e participantes, bem como marcou 
reunião para 6/8. Caso não haja 
acordo, a Previc julgará o recurso 
das entidades referente à denúncia 
do serviço passado.

A Sanprev- Fundo de pensão dos funcionários do antigo Banco noroeste 
que teve a aquisição dos seus patrocinadores pelo Grupo Santander, terá a 
sua administração a cargo do Banesprev. A medida foi aprovada na última 
reunião extraordinária do Conselho deliberativo e agora depende de aval da 
Previc. os conselheiros eleitos Paulo Salvador e Rita Berlofa solicitaram a 
formação de comitê gestor, com participantes eleitos, a exemplo do que já 
ocorre em outros planos. Atualmente a Sanprev possui 5.608 participantes 
ativos e 416 assistidos. É composto por três planos com massas de parti-
cipantes totalmente blindadas, portanto não há risco de contato entre os 
demais planos geridos pela entidade.

Santander passa gestão da Sanprev para o Banesprev
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Acordo Aditivo traz 
importantes avanços 
para bancários 
negociação conquista compromisso do Santander 
de assinar termo de venda responsável de produtos, 
aumento na PPRS e mais bolsas de estudos 

o
s bancários do Santander 
têm vários motivos para 
comemorar. Além de ser 
o único banco privado a 
manter um Acordo Adi-

tivo à Convenção, que está prestes a 
ser renovado, os funcionários ainda 
conquistaram este mês mais avanços 
nos quesitos econômicos e sociais, 
frutos das três negociações realiza-
das neste mês entre os representan-
tes dos trabalhadores e a direção da 
instituição financeira.

“Conseguimos quebrar a lógica 
inicial do Santander que defendia 
apenas a renovação do acordo por 
considerar já ser uma conquista o 
fato de ser o único aditivo entre os 
bancos”, avalia Rita Berlofa, diretora 

do Sindicato dos Bancários de São 
Paulo e coordenadora da mesa de 
negociações. “A apresentação dessa 
proposta de aditivo, com conquistas 
importantíssimas, representa a va-
lorização daqueles que mais contri-
buem para o resultado global da em-
presa: os trabalhadores brasileiros”, 
acrescenta.

A proposta a ser apreciada em 
assembleias em todas as bases sin-
dicais, que ainda não tinham sido 
realizadas até o fechamento desta 
edição, contempla reivindicações im-
portantes dos bancários. entre elas 
está a assinatura de uma carta de 
intenções sobre venda responsável 
de produtos, uma campanha mun-
dial da unI (Sindicato Global). A ini-

ciativa irá aliviar a pressão que hoje 
atinge os bancários por conta das 
metas abusivas. Com isso, o Santan-
der – que tem compromisso similar 
junto à Comunidade europeia – será 
o primeiro banco na América Latina 
a atender essa demanda do movi-
mento sindical.

“A venda responsável será bené-
fica para funcionários e clientes. A 
empresa também ganha, a partir do 
momento que passa a imagem de 
que se preocupa com aqueles que 
procuram os serviços da instituição”, 
afirma a coordenadora da mesa de 
negociação, Rita Berlofa.

o aumento de 2.300 para 2.500 
bolsas de estudos e do valor pago a 
título de Programa de Participação 
nos Resultados do Santander (PPRS) 
de R$ 1.500 para R$ 1.600 também 
são conquistas importantes. Foi de-
finido ainda que, em 2013, o PPRS 
será reajustado pelo índice a ser ob-

Banco sinalizou por aumento na concessão de bolsas de estudos já na segunda reunião
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tido na campanha salarial deste ano, 
bem como a manutenção da regra 
de não descontar os programas pró-
prios da Participação nos Lucros e 
Resultados da categoria. 

“Caso seja aprovado, o acordo adi-
tivo será válido por dois anos, por 
isso a definição com antecedência 
de como fica o PPRS proporciona 
tranquilidade aos colegas”, comenta 
o diretor da Afubesp Camilo Fernan-
des, que participou da última nego-
ciação ocorrida no dia 15 de junho. 

Importante frisar que a proposta 
prevê a renovação dos termos de 
compromisso de manutenção do 
Banesprev e da Cabesp.

 
Mais avanços 

os funcionários obtiveram outras 
conquistas no âmbito social. os em-
pregados que utilizarem a licença 
não remunerada de até 30 dias por 
ano – para acompanhar o cônjuge 
e parentes de primeiro grau e por 
afinidade que estão com problemas 
de saúde –, por exemplo, passa-
riam a receber os vales refeição e 
alimentação. já no que se refere à 

licença-adoção, a empresa propõe 
retirar a limitação do período de 
afastamento em função da idade 
da criança a ser adotada, e todos os 
pais poderiam ter 120 dias ou optar 
pelos 180 dias, independentemente 
da idade da criança.

 
Grupos de Trabalho 

Além das negociações do acordo 
aditivo, também estão sendo realiza-
das reuniões periódicas sobre outros 
temas de interesse dos funcionários 
em Grupos de Trabalho que discu-
tem SantanderPrevi, Call Center e 
condições de trabalho.

“A direção do Santander se com-
prometeu em agendar novas datas 
para continuarmos os debates so-
bre os temas”, informa a diretora 
do Sindicato dos Bancários de São 
Paulo e da Afubesp, Maria Rosani, 
que é coordenadora da Comissão de 
organização dos empregados (Coe) 
do Santander.

As entidades também têm cobrado 
a redução dos juros e isenção das ta-
rifas para os trabalhadores da ativa e 
dos aposentados, tendo em vista as 

sucessivas quedas na taxa Selic.

Participação dos bancários
o envolvimento dos trabalhadores 

nas manifestações realizadas ao lon-
go dos anos e a firmeza dos dirigen-
tes sindicais na mesa de negociação 
fizeram toda a diferença para que a 
direção do Santander Brasil apresen-
tasse proposta para a renovação do 
Acordo Aditivo à Convenção Cole-
tiva de Trabalho, que contemplasse 
avanços importantes tanto sociais 
como econômicos.

A pauta de reivindicações dos fun-
cionários foi elaborada a partir de 
consultas aplicadas pelos sindicatos 
de diversas partes do país, que ouvi-
ram os bancários, fizeram debates e 
reuniões nos locais de trabalho.

A minuta foi entregue aos repre-
sentantes do Santander pelo Sin-
dicato dos Bancários de São Paulo, 
osasco e Região, pela Contraf-CuT, 
pela Fetec/CuT-SP, pela Afubesp e 
demais entidades ao Santander du-
rante reunião realizada no dia 5 de 
junho. As negociações foram encer-
radas no dia 15 do mesmo mês.

Minuta com as reivindicações dos trabalhadores foi entregue ao banco no dia 5 de junho
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o Comitê Betinho em parceria com a Cáritas Bra-
sileira Regional ne2 entregou no dia 7 de maio 
na Comunidade jurema, em Pernambuco, nove 

cisternas de placas, com capacidade de armazenar 16 
mil litros de água para beber, e está em construção um 
reservatório – cisterna calçadão – com água para pro-
dução de alimentos. A ação faz parte do projeto que há 
17 anos o Comitê desenvolve em prol das pessoas que 

vivem em situação de extrema pobreza, sendo o pioneiro 
em São Paulo no apoio à construção de cisternas no nor-
deste brasileiro. A região enfrenta atualmente a pior seca 
registrada nos últimos 40 anos. Por isso, agora mais do 
que nunca, o povo nordestino precisa da solidariedade de 
todos os brasileiros na luta pelo direito a uma condição 
humana mais digna. Saiba como contribuir com o Comitê 
Betinho no encarte em anexo.

Ajude o Comitê 
Betinho a realizar 
ações de combate 

a seca no Nordeste

Com o intuito de oferecer sempre os melhores 
serviços aos seus associados, a Afubesp celebrou 
recentemente mais um convênio. A nova parcei-

ra é a drogaria, que a partir de agora passa a oferecer 
descontos especiais e facilidades no pagamento para to-
dos os filiados e seus dependentes. o convênio onofre 
proporciona cobertura através de suas lojas, serviço de 
delivery (sem cobrança de frete) e entregas via Sedex pa-
ra cidades não atendidas pelo sistema de entregas con-
vencionais. A drogaria possui filiais em São Paulo, Rio de 
janeiro, Belo horizonte, Porto Alegre e vitória. o associa-
do que tiver interesse em adquirir o cartão onofre deve 
entrar em contato com a Afubesp por email convênios@
afubesp.com.br ou telefone (11) 3292-1744.

A  Colônia de Férias e Camping de Barbosa tem re-
cebido constantemente inúmeras reformas para 
proporcionar ainda mais conforto aos associados 

da Afubesp e seus dependentes. A recepção, os vestiários 
e chalés, por exemplo, ganharam nova pintura deixando 
o espaço ainda mais bonito. “Também fizemos reparos de 
azulejos quebrados da piscina e das pedras em volta dessa 
área”, comenta o diretor edésio Alves Bastos, que acom-
panha de perto o funcionamento da Colônia.   Para fazer 
a sua reserva envie e-mail para reservas@afubesp.com.br.

Começaram a valer desde o dia 1º de junho as 
novas regras da AnS (Agência nacional de Saú-
de Suplementar) de manutenção dos planos de 

saúde para funcionários aposentados e demitidos. Terá 
direito ao benefício o ex-empregado demitido sem justa 
causa, que tiver contribuído no pagamento do plano de 
saúde empresarial.

Segundo informa o site da AnS, “os aposentados que 
contribuíram por mais de dez anos podem manter o pla-
no pelo tempo que desejarem. Quando o período for in-
ferior, cada ano de contribuição dará direito a um ano no 
plano coletivo depois da aposentadoria. já os demitidos 
poderão permanecer no plano por um período equiva-
lente a um terço do tempo em que foram beneficiários 
dentro da empresa, respeitando o limite mínimo de seis 
meses e máximo de dois anos”.

embora a ideia da AnS seja diluir o risco e obter rea-
justes menores para os aposentados, na prática o efeito 
pode ser contrário. “Para os aposentados pode ser cruel, 
pois o valor é desconhecido, e nossa experiência mostra 
que o aposentando não consegue arcar com a despesa”, 
comenta o presidente da Afubesp, Paulo Salvador. no que 
diz respeito ao empregado dispensado, Salvador conside-
ra que pouco muda: “Apenas confirma o que a lei já diz 
e piora, pois não estende para os que nada pagam para o 
plano, aquele que a empresa paga tudo. e se essa pessoa 
quiser continuar mesmo pagando o total, não irá poder”. 

Entraram em 
vigor novas 
regras da ANS

Novo 
convênio

Colônia de Barbosa 
cada vez melhor
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d
iante dos rumores que 
circulam na imprensa so-
bre uma possível venda 
das operações brasilei-
ras do banco Santander, 

a presidenta e diretora executiva do 
Sindicato dos Bancários de São Pau-
lo, juvandia Moreira e Rita Berlofa, 
respectivamente, e o presidente da 
Contraf-CuT, Carlos Cordeiro, reuni-
ram-se com o presidente da filial no 
Brasil, Marcial Portela, e solicitaram 
do executivo um posicionamento a 
respeito do assunto.

no encontro, ocorrido em 13 de 
junho, Portela traçou o cenário sobre 
a situação da instituição na europa 
e no Brasil e assegurou que “não há 
projeção de venda”. juvandia Moreira 
ressaltou a preocupação com os em-
pregos dos bancários, que devem ser 

Presidente do 
Santander afirma 
que banco não 
está à venda 
Tanto emílio Botin quanto Marcial Portela negam 
que a filial brasileira esteja em negociação com 
outras instituições financeiras 

Em reunião com Portela, sindicalistas cobraram explicações sobre boatos divulgados na imprensa

garantidos. “há muita insegurança 
entre os 55 mil funcionários do San-
tander no Brasil, em relação ao futu-
ro”, explicou a dirigente. “Também in-
formamos a Portela que somos contra 
a concentração bancária, que é ruim 
para toda a sociedade”, relata juvan-
dia, lembrando que em 1999 os seis 
maiores bancos no país concentravam 
59% dos ativos totais do setor. em 
2011, passaram a concentrar 81%. 

já Rita Berlofa, que também é 
vice-presidente da Afubesp, co-
brou de Portela o fechamento de 
um bom acordo aditivo para passar 
tranquilidade aos trabalhadores so-
bre o futuro do banco. (saiba mais 
nas páginas 4 e 5).

o secretário-executivo e futuro 
titular da recém-criada diretoria de 
Assuntos especiais do Banco Cen-

tral, Luiz edson Feltrim, também ne-
gou, em reunião com os dirigentes 
sindicais no dia 18 de junho, que 
esteja em curso um processo de fu-
são envolvendo o Santander.

 

Início dos boatos 
As especulações começaram no 

início de maio devido ao acirramento 
da crise dos bancos espanhóis e ga-
nharam força com Bradesco e Banco 
do Brasil sendo apontados como os 
maiores interessados na instituição. 
“não existe qualquer negociação pa-
ra venda do banco e a matriz não 
quer vender”, disse o presidente da 
filial brasileira em entrevista ao valor 
econômico do dia 30 de maio.

na ocasião, Portela afirmou que a 
única intenção da matriz é vender 
uma pequena fatia de 1% a pouco 
mais de 2% do banco para atender 
à exigência da BM&FBovespa de 
que o banco atinja um “free float” 
mínimo de 25%, aplicável a compa-
nhias listadas no nível 2 de gover-
nança da bolsa.

A afirmação foi endossada pelo 
presidente do grupo, emílio Botín, 
em visita ao Brasil onde integrou 
a comitiva empresarial espanhola 
que acompanhou a viagem do rei 
juan Carlos ao País no início de ju-
nho. em declaração à Agência efe, 
Botín negou qualquer possibilidade 
de “desinvestimento” no Brasil ao 
afirmar que o Santander “está en-
cantado” com seu negócio no país 
e continuará investindo para acom-
panhá-lo em seu desenvolvimento.

 

GeRAdo LAzzARI
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A 
chegada da aposentado-
ria traz, para muitos, um 
vazio. o que fazer para 
preencher as horas que 
antes eram ocupadas 

com o trabalho? Como aproveitar 
melhor essa nova fase, que foi so-
nhada durante a vida inteira? Para 
ajudar a responder esses e outros 
questionamentos semelhantes, o 
Programa Afubesp Qualidade de 
vida realizou, no dia 30 de maio, a 
palestra “Tempo Livre e Ócio Criati-
vo: momentos de criação e desen-
volvimento”. 

A palestra, que foi ministrada pa-
ra 37 pessoas pela assistente social 
e especialista em gerontologia Ma-
ria Cristina dal Rio, teve calorosos 
debates e trocas de experiências so-
bre o assunto. 

durante o evento, ela contou que 
no passado tudo era baseado na 
natureza. Trabalho, lazer e aprendi-
zado aconteciam juntos, não havia 

Qualidade de vida realiza palestra para ajudar 
colegas a aproveitar melhor a aposentadoria 

divisão de tempo, o que foi desen-
cadeado com o desenvolvimento 
da sociedade. A partir daí, trabalho 
passou a ser a atividade mais im-
portante, deixando as horas restan-
tes do dia para lazer e estudos.

A atividade também abordou o 
ócio criativo, conceito desenvolvido 
pelo sociólogo italiano domenico de 
Masi, já que os temas estão interli-
gados. Segundo ele, o ócio criativo 
é parte fundamental do processo 

de aliar trabalho com divertimento 
e aprendizado, que acaba por gerar 
tempo criativo.

 
Experiências compartilhadas 

o envolvimento das pessoas du-
rante a palestra foi bastante pro-
dutiva. Muitos confirmaram que se 
sentiram sem rumo após aposen-
tar-se. Foi o caso da banespiana 
Aparecida Piva.

A colega Maria Cristina falou so-
bre a dificuldade sentida no mo-
mento em que passou a ter tempo 
para fazer o que quisesse. “A socie-
dade acaba sofrendo por não iden-
tificar o tempo livre como positivo”, 
comentou.

já Roberto Coelho disse não ter 
sofrido muito porque sempre soube 
usar bem seu tempo livre, mesmo 
enquanto ainda na ativa, para reali-
zar projetos pessoais e sociais. “Com 
aposentadoria utilizo ainda melhor 
meu tempo livre com projetos em 
que acredito”, declarou.

 
Atividade de Junho 

Frei Betto, frade dominicano, es-
critor, autor de mais de 50 livros e 
assessor de movimentos sociais é o 
palestrante convidado pelo Progra-
ma Qualidade de vida para falar so-
bre Cristianismo, no próximo dia 27, 
no auditório azul do Sindicato dos 
Bancários de São Paulo.

A atividade segue a programação 
definida para este ano do projeto de 
tratar das diversidades cultural, re-
ligiosa e social. Saiba mais informa-
ções em www.afubesp.org.br.

Conversando 
sobre tempo livre 
e ócio criativo 

FoToS: CAM
ILA de oLIveIRA

Atividade, ministrada pela palestrante 
Maria Cristina, contou com debates 
calorosos sobre o bom uso do tempo 
livre após aposentadoria 


