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O universo da previdência complementar 
brasileira passa por mudanças que 
podem afetar o Banesprev, em especial 
os planos II, III e IV 

no centro das atenções

Jornal da Associação dos Funcionários do 
Grupo Santander, Cabesp e Banesprev

Apresentado estudo  
de segunda opinião sobre 
o Plano II aos colegiados 
do fundo de pensão
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O 
final do ano de 2013 está sendo marca-
do por processos eleitorais na Cabesp 
e no Banesprev. Acabamos de encerrar 
as eleições da Caixa Beneficente e em 
seguida serão inscritos os candidatos 

para concorrer aos cargos no nosso fundo de 
pensão, cuja votação ocorrerá na primeira quin-
zena de fevereiro de 2014.

A Afubesp sempre participa das eleições 
apoiando pessoas que aliem as características 
necessárias para atuar nos cargos eletivos das 
duas entidades com a história de luta de cada 
uma delas. São mais do que candidatos, são 
banespianos que se engajaram nas batalhas 
inúmeras já travadas por nós contra a privatiza-
ção do Banespa, pela manutenção do patrocínio 
do Santander à Cabesp e ao Banesprev, e ainda 
permanecem na linha de frente na briga em de-
fesa pelos direitos dos trabalhadores da ativa e 
dos aposentados.

Mas, mais do que isso, a Afubesp presta ser-
viço orientando os colegas a votarem, a exerce-
rem esse direito, que fortalece a democracia e 
dá legitimidade aos nossos processos eleitorais 
internos. 

Quem se exime dessa responsabilidade de 
participação nas eleições, acaba deixando para 
o outro a escolha que deveria ser sua. As con-

sequências de abster-se são sentidas depois e 
não costumam ser boas. 

Ano a ano, o quórum das votações nas duas en-
tidades vem reduzindo, em especial na Cabesp, 
que insiste em utilizar unicamente o modelo de 
voto por correio. Este ano, recebemos inúmeras 
reclamações de pessoas que não receberam o kit 
eleitoral e é de conhecimento geral que este meio 
é passível de fraude. No Banesprev já obtivemos 
um avanço com o método misto – correio e inter-
net – e a comprovação de que é mais atrativo aos 
colegas está na participação nas eleições que 
sempre é superior à da Caixa Beneficente. Além 
disso, o voto pela internet é mais cômodo e se-
guro, pois não dá chances de ocorrerem fraudes.

Nas eleições majoritárias, 100% dos eleitores 
brasileiros votam pelo meio digital, uma trans-
formação que ocorreu de forma gradual e hoje 
é natural para todos. É isso que queremos tam-
bém para as eleições das nossas entidades e 
vamos continuar defendendo essa bandeira por 
mais segurança, comodidade e para garantir a 
participação do maior número de pessoas pos-
sível, fortalecendo assim os maiores tesouros 
dos banespianos: Cabesp e Banesprev.

Camilo Fernandes 
Presidente da Afubesp

...e fortaleça nossa associação!
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REcaNto

cada vez  
mais confortável
Afubesp promove novas melhorias na 
Colônia de Férias de Barbosa para 
receber bem os associados

O 
verão se aproxima e a 
Afubesp, sempre pre-
ocupada em oferecer 
serviços de qualidade 
aos seus associados, 

preparou a Colônia de Férias e 
Camping de Barbosa para re-
ceber confortavelmente os vi-
sitantes do espaço.

Três novas melhorias foram 
feitas nos últimos meses. A 
primeira delas foi a instalação 
de aparelhos de ar condicio-
nado em todos os 16 chalés. 
“A região de Barbosa é de 
muito calor e sabemos que 
no verão os ventiladores não 
davam conta. Por isso, sabe-
mos que essa aquisição é de 
grande valia para os usuários 
da colônia”, comenta o dire-
tor Edésio Alves Bastos, que 
acompanha de perto o funcio-
namento do espaço.

No setor de entretenimento 
e esportes também foram fei-
tos investimentos. A Afubesp 
adquiriu mais cadeiras para 
serem usadas na região das 
piscinas, comprou um novo 
barco, que já está pronto pa-
ra o uso daqueles que curtem 
pescar e criou uma rampa para 
melhorar o acesso ao Rio Tietê.  

Além disso, a colônia está 
preparando uma área com três 
equipamentos de ginástica pa-
ra promover qualidade de vida 
por meio do incentivo aos as-
sociados a praticarem ativida-
des físicas durante a estadia.

“Este foi um ano muito bom 
para a colônia. As pessoas es-
tão bastante satisfeitas com as 
melhorias e a ideia é manter tu-
do em ordem, repor sempre o 
que precisar e melhorar cada 
vez mais”, conclui Bastos.

Aproveite a colônia!  
ela é sua!

Veja em vídeo tudo o que o 
espaço oferece em termos de 
tranqüilidade, belezas naturais e 
infraestrutura acessando o link 
http://bit.ly/1bAKH3p

InformAções e reserVAs:  
reservas@afubesp.com.br  
ou (11) 3292-1744 r.128.

*Convidados pagam r$ 10 por pessoa.

Baixa temporada
•	 chalé p/ 4 pessoas -  

r$ 30,00 p/ pernoite
•	 chalé p/ 6 pessoas -  

r$ 40,00 p/ pernoite

Alta temporada 
(16/12/2013 a 9/3/2014)

•	 chalé p/ 4 pessoas -  
r$ 40,00 p/ pernoite

•	 chalé p/ 6 pessoas -  
r$ 60,00 p/ pernoite 
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PREvidêNcia comPlEmENtaR

H
á tempos os eleitos 
apoiados pela Afubesp 
nos colegiados do Ba-
nesprev vêm alertando 
os participantes e as-

sistidos do fundo de pensão 
sobre os reflexos negativos 
que podem afetar a vida dos 
banespianos por conta de alte-
rações nas resoluções e novas 
premissas/hipóteses atuariais 
que regem a previdência com-
plementar brasileira e devem 
provocar novos déficits no final 
deste ano. 

Mais do que alertar, também 
fazem gestões no sentido de 
proteger os colegas de serem 
penalizados.

O empenho resultou em uma 
boa notícia. Recentemente, 

parte da tese defendida por 
eles foi aceita pela Previc (Su-
perintendência Nacional de 
Previdência Complementar): a 
da possibilidade de apresentar 
um estudo para manutenção 
das taxas de juros atuariais em 
6% (índice necessário para su-
portar os benefícios contrata-
dos), para o exercício de 2014, 
apesar do prazo de análise já 
ter expirado.

Resolução sobre o tema pre-
vê redução da meta em 0,25% 
ao ano, já a partir de 2014, che-
gando a 4,5% até o exercício de 
2019. Importante destacar que 
quanto menor a meta atuarial 
praticada, mais recursos finan-
ceiros são necessários, o que 
acaba agravando os déficits.

De acordo com o coorde-
nador do Comitê Gestor do 
Plano II, Walter Oliveira, des-
de que as taxas de juros do 
país voltaram a subir, os elei-
tos tentaram demonstrar para 
a Previc que a norma poderia 
ser postergada, devido às últi-
mas decisões do Banco Cen-
tral neste sentido. “Porém, 
mesmo a nossa tese sobre a 
matéria não ter sido aceita na 
íntegra conquistamos uma pe-
quena vitória que poderá ali-
viar um pouco a dura situa-
ção vivida pelos participantes  
do Plano II”, explica Oliveira, 
que é também secretário-geral 
da Afubesp.

Caso esse estudo de manu-
tenção das taxas não seja apro-
vado, haverá acréscimo no défi-
cit do Plano II e também proble-
mas nos demais. 

“Reiteramos que grande par-
te dos planos do Banesprev 
irão sofrer com eventuais fu-
turos déficits. No entanto, a 
pior situação será sentida pe-
los participantes dos planos II, 
III e IV, onde há contribuições 
dos participantes, já que os 
demais são todos de respon-
sabilidade do banco”, explica 
o integrante do Comitê Ges-
tor do Plano II e presidente da 
Afubesp, Camilo Fernandes.

fundos de pensão  
em estado de alerta
Alterações em resoluções podem prejudicar 
situação dos planos do Banesprev. Eleitos 
apoiados pela Afubesp têm feito gestões 
para amenizar os impactos que devem afetar 
principalmente o pessoal dos Planos ii, iii e iv



novembro de 2013    AFUBESP

5

Mais mudanças
No início deste mês, após 

várias discussões que se ar-
rastaram por boa parte deste 
ano, foi alterada – por maioria 
dos votos - a legislação (CGPC 
26/08) que trata de equaciona-
mento de déficits atuariais pe-
lo Conselho Nacional de Previ-
dência Complementar.

Observadas as informações 
constantes em estudo especí-
fico da situação econômico-fi-
nanceira e atuarial acerca das 
causas do déficit, deverá ser 
elaborado e aprovado plano 
de ação de equacionamento 
mediante revisão do plano de 
benefícios, obedecendo as se-
guintes regras:

- até o final do exercício seguin-
te, se déficit for acima de 10% 
das provisões matemáticas;

- até o final do exercício sub-
sequente ao da apuração do 
terceiro resultado deficitário 
anual consecutivo se o déficit 
for igual ou inferior a 10% das 
provisões matemáticas, des-
de que estudo técnico conclua 
que o fluxo financeiro do pla-
no é suficiente para honrar os 
compromissos no período.

“Nossas propostas eram mui-
to mais abrangentes. Defende-
mos prazo maior para equacio-
namento de déficits de no mí-

nimo cinco anos, percentual de 
15% (no mínimo), para elabo-
ração de plano de ação, sem-
pre embasado em estudos téc-
nicos, além de alterações em 
outros artigos da mesma reso-
lução, o que impactaria menos 
as contas das fundações, con-
sequentemente, menos perda 
de benefícios aos participan-
tes”, explica Walter Oliveira.

Novos estudos no Plano II
Com objetivo de obter radio-

grafia sobre a situação real do 
Plano II, em 12/11 foi apresen-
tado ao Comitê Gestor e de-
mais órgãos de governança da 
entidade, o estudo de segunda 
opinião das contas referentes 
ao exercício de 2012 e ainda 
os cenários para os próximos 
anos (foto). A iniciativa cumpre 
a deliberação da assembleia 
de participantes do Banesprev, 
ocorrida em abril.

Participaram da reunião os 
eleitos apoiados pela Afubesp 
nos colegiados do Banes-
prev: Walter Oliveira, Camilo 
Fernandes e Vera Marchioni 
do Comitê Gestor; Lucia Ma-
thias do Conselho Fiscal, José 
Reinaldo Martins do Conse-
lho Deliberativo, Shisuka Sa-
meshima e Márcia Campos do 
Comitê de Investimentos.

Na primeira parte do estudo, 
a empresa considerou condi-
zente déficit técnico atuarial 
de R$ 170 milhões no final do 
exercício de 2012, apresenta-
do pelo atuário responsável 
pelo plano.

Na segunda etapa, o trabalho 
foi realizado em cima de simu-
lações com premissas/hipóte-
ses atuariais mais conservado-
ras do que as praticadas pelo 
Banesprev no momento.

Segundo Márcia Campos, 
apesar de algumas serem ex-
tremamente conservadoras, 
elas podem vir a ser adotadas 
no futuro devido a vários fato-
res, como por exemplo: maior 
longevidade dos participantes, 
queda da taxa de juros do país, 
alterações normativas, cresci-
mento salarial dos participantes 
ativos, rotatividade, probabili-
dade de aposentadorias, etc.

“O relatório final, inclusive com 
sugestões da empresa contra-
tada, ainda não está totalmen-
te concluído, entendemos que 
seria melhor uma análise mais 
aprofundada de seu conteúdo 
para emitirmos opiniões sobre 
o mesmo”, explica coordena-
dor do Comitê Gestor do Plano 
II, Walter Oliveira. Acompanhe o 
desdobramento do assunto pe-
lo site www.afubesp.org.br
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diREitos

Pessoas com deficiência podem 
pedir aposentadoria especial
Afubesp recomenda que segurados redobrem 
atenção ao responder questionário da perícia

D
esde 9 de novembro, 
trabalhadores com de-
ficiência que possuem 
mínimo de 20 anos de 
contribuição podem 

agendar perícia para obter a 
aposentadoria especial. Em 
vigor, a lei complementar nº 
142/2013 dá às pessoas com 
deficiência o direito à aposen-
tadoria com menos tempo de 
contribuição. A avaliação se-
rá realizada por um perito e 
acompanhado de um assisten-
te social, e o segurado poderá 
requerer ou buscar mais infor-
mações por meio do telefone 
135 e no site do Ministério da 
Previdência (mpas.gov.br).

Dependendo do resultado da 
perícia, o trabalhador será en-
quadrado em níveis de defici-
ência (leve, moderado e grave) 
e o tempo de contribuição irá 
variar de acordo com o sexo. 
No caso da mulher, para defi-
ciência grave o tempo mínimo 
será de 20 anos, deficiência 
moderada (24 anos) e defici-
ência leve (28 anos). O tempo 
mínimo de contribuição para 
os demais segurados do sexo 
feminino é de 30 anos. Para os 
homens com deficiência grave 
o tempo é de 25 anos, mode-
rada 29 anos e leve, 33, sen-
do que para os demais são 35 
anos de contribuição. Conhe-
ça o teor completo da lei no 
endereço bit.ly/12gwWlA.

O primeiro secretário-geral 
da Afubesp, Isaías Dias, acon-

selha que o trabalhador redo-
bre a atenção ao responder o 
questionário da perícia. “É bom 
especificar bem e pontuar caso 
precise de qualquer tipo de au-
xílio para, por exemplo, se loco-
mover”, diz. As respostas dadas 
no questionário influenciam na 
pontuação para obter a aposen-
tadoria. “É importante respon-
der as perguntas de forma cau-
telosa para que os pontos não 
prejudiquem na hora da conces-
são da aposentadoria especial”, 
recomenda o dirigente.

Problemas no agendamento 
Logo no início dos agenda-

mentos, trabalhadores já rela-
tam dificuldade em marcar a 
perícia por meio dos canais in-
dicados pela Previdência. “Al-
guns reclamam que não con-
seguem encontrar o espaço no 
site para agendamento. Tam-
bém existem problemas no 
atendimento telefônico”, afir-
ma Isaías. Em caso de dúvidas, 
contate nossos dirigentes pelo 
telefone (11) 3292-1743.

A diretora marly dos santos 
representou a Afubesp no I 
seminário nacional de Políti-
cas Públicas e mulheres com 
Deficiência, que ocorreu entre 
os dias 7 e 9 de novembro, em 
Brasília. o encontro resultou 
em carta onde as representan-
tes propõem medidas direcio-
nadas ao segmento. 

mais no link: bit.ly/I17Uo6

Políticas para  
mulheres com  
deficiência

Agora vem a 
segunda parte do 
encontro, que é 
encaminhá-la para os 
órgãos competentes e 
trabalhar para que todas 
as mulheres, 
principalmente as com 
deficiência, tomem 
consciência de nossa 
cidadania e direitos , 

afirma marly
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A
s demissões continuam 
ameaçando a rotina e 
os empregos dos ban-
cários do Santander. 
Se as lembranças da 

época do último Natal não são 
boas quando se trata de corte 
de vagas, a situação não é mui-
to diferente. Embora o banco 
espanhol tenha obtido lucro lí-
quido de R$ 4,3 bilhões somen-
te nos primeiros nove meses 
desse ano, fechou 3.414 postos 
de trabalho no período. No ter-
ceiro trimestre, o lucro foi de R$ 
1,4 bilhão – com corte de 1.124 
postos de trabalho, na contra-
mão dos números positivos. Di-
rigentes da Afubesp, junto das 
entidades sindicais, têm parti-
cipado ativamente dos debates 
com os negociadores do banco 
para exigir o fim das demissões, 
da rotatividade, das terceiriza-
ções, além da contratação de 
funcionários para acabar com a 
sobrecarga de trabalho.

Reunião no dia 19 de no-
vembro, do Comitê de Rela-
ções Trabalhistas (CRT), refor-
çou que o Brasil é responsá-
vel por 24% do lucro mundial 
do conglomerado, justificando 
a valorização dos funcionários 
– uma vez que os altos exe-
cutivos são remunerados com 
salários generosos. De acordo 
com a diretora Maria Rosani 
Gregorutti, que também coor-
dena a Comissão de Organi-
zação dos Empregados (COE) 
do Santander, os negociadores 

Sindicalistas exigem 
respeito da cúpula  
do Santander

negam intenção da alta cúpula 
do banco em reduzir o quadro 
de funcionários, ainda que os 
números mostrem o contrário. 
“Eles continuam com a mes-
ma postura afirmando que a 
rotatividade que existe hoje no 
banco é normal”, disse. O tema 
será tratado pelos representan-
tes dos trabalhadores junto da 
cúpula do Santander. Acom-
panhe os desdobramentos em 
afubesp.org.br

Em ato no dia 21 de novem-
bro, bancários de São Paulo 
protestaram contra as demis-
sões do Santander e Itaú atra-
sando o início dos trabalhos 
em agências da avenida Pau-
lista e distribuindo carta aber-
ta para informar os clientes 
acerca da situação. “Os rela-
tos confirmaram como está di-
fícil trabalhar com a sobrecar-
ga, metas e ameaça de perder 
o emprego”, frisou Rosani. Ao 
mesmo tempo em que cortou 
milhares de postos, o Santan-

der obteve 7,8% de clientes a 
mais nos últimos 12 meses. As 
demissões e aumento da de-
manda refletem em um feito 
nada agradável: nos últimos 
nove meses, o banco liderou 
o ranking de reclamações do 
Banco Central por oito vezes.

Demitiu, parou
Em cidades do interior de 

São Paulo, como na região de 
Catanduva, sindicatos da cate-
goria têm protestado frequen-
temente contra demissões nas 
agências locais atrasando a 
abertura das unidades e fixan-
do faixas nas portas com os di-
zeres “Demitiu, Parou”. As ati-
vidades denunciam o número 
reduzido de funcionários como 
causador de adoecimento físico 
e psicológico. No início de no-
vembro, sindicalistas atrasaram 
abertura de agência na Mooca, 
na capital paulista, após uma 
funcionária com 24 anos de ca-
sa ter sido demitida.

Dirigentes exigiram do banco mais valorização aos 
bancários em reunião do dia 19/11
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QualidadE dE vida

um brinde 
a Vinicius
Acompanhados de música, poesia  
(e alguns chopes), banespianos 
celebraram vida e obra do “poetinha”

C
om a interpretação de 
“Operário em Constru-
ção”, célebre poesia 
de Vinicius de Moraes, 
foi iniciado o sarau em 

homenagem ao centenário do 
“poetinha” – como ainda é ca-
rinhosamente chamado – em 
atividade do programa Qua-
lidade de Vida, no dia 30 de 
outubro. No clima predileto do 
homenageado, a turma de as-
sociados e visitantes se reuniu 
no Café dos Bancários para 
celebrar a carreira do autor de 
grandes obras da MPB e da li-
teratura brasileira. 

Os colegas declamaram po-
esias de Vinícius disponíveis 
para leitura, enquanto o can-
tor e instrumentista Ricardo 
Melo dedilhava ao violão algu-

mas canções ao fundo. O mi-
crofone da atividade se tornou 
disputado: os associados es-
colheram poemas de diversas 
épocas da carreira artística 
do poeta e se aventuraram na 
declamação. A diretora Selma 
Nascimento – de quem partiu 
a ideia da homenagem e da 
atividade - participou da con-
fraternização. Entre um recital 
e outro, o artista interpretava 
músicas consagradas, como 
“Eu Sei que Vou Te Amar”, “A 
Tonga da Mironga do Kabule-
tê” e “Garota de Ipanema”, de 
reconhecimento internacional. 

Da mesma forma que não 
seria Vinicius sem um copo de 
uísque ao lado, não seria fes-
ta de aniversário se faltasse o 
bolo: ao final da atividade, os 

colegas cantaram parabéns 
para encerrar a homenagem. 
Como dizia o poeta, “Quem já 
passou / Por esta vida e não 
viveu / Pode ser mais, mas sa-
be menos do que eu / Porque 
a vida só se dá / Pra quem 
se deu / Pra quem amou, pra 
quem chorou / Pra quem so-
freu. Confira mais no site: ht-
tp://bit.ly/HScV2B

Promovendo reencontros 
Mais de 20 anos depois, as 

amigas banespianas Miriam 
Glória do Amaral Diaz e Tere-
sinha Rodrigues escolheram 
esta atividade do Qualidade 
de Vida para se reencontra-
rem. Segundo a associada Mi-
riam, aposentada desde 2006, 
as amigas de infância cresce-
ram juntas na cidade de Tupi 
Paulista, mas cada uma se-
guiu seu caminho. Anos de-
pois, por meio do Facebook, 
surgiu a oportunidade de se 
reverem. “Fiquei sabendo do 
evento, e combinamos pela 
internet de nos encontrarmos 
por aqui”, disse. Miriam, que 
logo em sua primeira experi-
ência no QV recitou “Sone-
to de Fidelidade”, destacou 
o clima de confraternização. 
“Eu acho que o encontro é 
muito importante. É uma ma-
neira de distrair, de aprovei-
tar, cultivar amizades.”

Colegas comemoraram o 
centenário do Vinícius de Moraes 
no ambiente mais apreciado pelo 
poetinha, e com boloFO
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