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C
hegado o final de mais um ano é ho-
ra de relembrar o que fizemos, as lutas 
que travamos juntos durante o período. 
Por isso, a edição deste mês traz como 
matéria principal uma breve retrospec-

tiva dos acontecimentos neste ano significativo 
para a Afubesp, que completou seu 30º aniver-
sário, e esteve em movimento nas mais diver-
sas campanhas e atividades de interesse dos 
banespianos (ativa e aposentados), dos funcio-
nários do Santan-
der, dos bancários, 
dos trabalhadores.

Mas ao olhar pa-
ra o passado, deve-
mos também tirar li-
ções para planejar o 
futuro e fazer ainda 
melhor no próximo 
ano que está pres-
tes a nascer. E 2014 
promete ser um ano 
intenso com copa 
do mundo realiza-
da em nosso país 
– que vai mudar a 
rotina e o calendá-
rio do brasileiro – e 
eleições diversas, 
que agitam o coti-
diano das pessoas 
também. 

Entre elas está a 
do Banesprev. Nes-
te ponto é primor-
dial que os colegas 
façam diferente do 
que ocorreu com 
o recente pleito da 
Cabesp. O baixo 

quórum apresentado é preocupante porque 
põe em xeque a legitimidade do pleito. Tam-
bém reforça a bandeira da Afubesp de defen-
der um método misto de votação, visto que a 
participação dos associados só tem caído nas 
últimas eleições (Leia mais na página 7).

Dessa forma, a diretoria da Afubesp concla-
ma que os colegas sejam ativos e participati-
vos neste novo processo eleitoral do Banes-
prev, marcado para ocorrer na primeira quin-

zena de fevereiro de 
2014. As entidades 
sindicais e de re-
presentação já têm 
os nomes dos can-
didatos que apóiam 
e você pode conhe-
cê-los melhor nesta 
edição. (Confira na 
página 3).

No mais, deseja-
mos que os colegas 
da ativa e aposenta-
dos tenham um ano 
com muita qualida-
de de vida (espera-
mos vê-los aqui em 
2014 em nosso pro-
grama!) e que este-
jamos mais um vez 
unidos e em movi-
mento pelos nossos 
direitos, avançan-
do nas conquistas 
e confraternizando 
nas ocasiões espe-
ciais. Boas festas!

Diretoria  
da Afubesp
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ElEiçõEs

Banesprev somos nós!
Chapa apoiada pela Afubesp 
conta com nomes de peso e vasta 
experiência no Fundo de Pensão

A 
eleição para as Dire-
torias Financeira, Ad-
ministrativa e Comitê 
de Investimentos do 
Banesprev vem aí. O 

processo ocorrerá na primeira 

quinzena de fevereiro de 2014, 
e os participantes e assistidos 
já podem marcar na agenda o 
compromisso e fazer parte da 
votação. A Afubesp, junto da 
Comissão dos Aposentados do 

Banespa (CNAB) e entidades 
como o Sindicato dos Bancá-
rios de São Paulo, Osasco e 
Região, Contraf-CUT, Fetec-
-SP e Feeb-SP/MS, apresenta 
os nomes que irão concorrer 
pela nossa chapa.

O secretário-geral da asso-
ciação, Walter Oliveira, é can-
didato para a diretoria finan-
ceira do Fundo Banespa de 
Seguridade Social. Atualmen-
te eleito do Comitê Gestor do 
Plano II, Walter tem uma lon-
ga história no Banesprev, on-
de já foi eleito diretor finan-
ceiro, administrativo e conse-
lheiro fiscal.

Shisuka Sameshima, outro 
nome bastante conhecido pe-
los participantes e assistidos 
do Banesprev, concorre ao 
cargo de diretora administra-
tiva nas eleições do próximo 
ano. Ela é, atualmente, eleita 
pelo Comitê de Investimentos. 
Aposentada, foi conselheira 
fiscal da Cabesp por duas ve-
zes, onde também ocupou a 
diretoria administrativa (2003, 
e no biênio 2004/2005).

Para o Comitê de Investi-
mentos, são duas vagas a 
serem preenchidas. A indica-
ção das entidades é votar nas 
candidatas Márcia Campos – 
atual integrante do Comitê, e 
também eleita do colegiado 
na gestão 2007/2009 – e Stela 
– diretora financeira do Sindi-
cato dos Bancários de Cam-
pinas e Região.

Quando for aberto o proces-
so, os votos poderão ser en-
viados por internet e Correio. A 
participação de todos os cole-
gas é fundamental para legiti-
mar a eleição. Fique atento!
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Stela

Walter OliveiraShisuka Sameshima 

Márcia Campos

Diretoria Financeira Diretoria aDministrativa

comitê De investimentos (Vote nos dois nomes)
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Balanço

N
o ano em que a Afubesp 
completou 30 anos de 
existência, foi intensa 
sua participação nas 
frentes de luta em de-

fesa dos funcionários do San-
tander, da ativa e aposentados, 
dos trabalhadores em geral e 
também um tempo de aconte-
cimentos internos, que deram 
novo fôlego à gestão da entida-
de, como a mudança na presi-
dência de Paulo Salvador - que 
se licenciou para assumir a co-
ordenação da Rede Brasil Atual 
- para Camilo Fernandes. 

A associação teve participa-
ção importante nas questões 
dos funcionários da ativa, dan-
do apoio presencial ou midiáti-
co às diversas atividades reali-
zadas pelos sindicatos em bus-
ca de atenção pela saúde dos 
bancários, contra demissões e 
pelo conjunto de reivindicações 
da campanha nacional da cate-

goria, uma das maiores e mais 
intensas dos últimos anos. Es-
teve presente nas reuniões do 
Comitê de Relações Trabalhis-
tas levando as demandas dos 
aposentados, como aquela que 
se refere à isenção de mensa-
lidades e redução da taxa de 
juros praticada pelo Santander 
para o segmento.

 Um dos mais significativos 
momentos de 2013 foi a ma-

nifestação realizada na frente 
da Torre do Santander, em São 
Paulo, no dia 30 de abril, cujo 
objetivo foi pressionar o banco 
a resolver as pendências com 
os planos de benefícios do Ba-
nesprev, em especial os planos 
II, V e Pré-75.  O ato, organiza-
do pela Afubesp, cumpriu a de-
liberação unânime da assem-
bleia de prestação de contas 
do fundo de pensão, e contou 
com a presença de mais de 
300 pessoas.

 Mais do que participar e 
organizar, a associação mos-
trou-se estar aberta a ouvir as 
demandas de seus associa-
dos. Tanto que foi a única en-

Afubesp termina 2013  
com saldo positivo
Organização, participação, apoio às 
campanhas em favor dos funcionários da ativa 
e aposentados do banco e aos trabalhadores 
em geral marcaram o ano da associação

Em 5 de 
abril, Camilo 
Fernandes 
assumiu a 
presidência em 
substituição a 
Paulo Salvador
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tidade a apoiar a iniciativa de 
um grupo de colegas na inter-
net, pertencentes ao Plano V, 
de realizar protesto no dia 1º 
de agosto, em frente ao Banco 
Central. A atividade, que reu-
niu cerca de 150 banespianos 
pré-75 do Banespa, defendeu 
a dignidade e os direitos do 
segmento e os reajustes das 
complementações que ficaram 
congeladas por cinco anos, 
entre outros pontos.

 Ainda sobre as questões 
do Plano V, dirigentes da Afu-
besp e da Comissão Nacional 
dos Aposentados do Banes-
pa, entre eles Herbert Moniz, 
deram sequência às tratativas 
em Brasília articulando novos 
apoios à luta pelo resgate da 
Resolução 118/97- que trata 
dos títulos públicos destina-
dos ao pagamento das apo-
sentadorias dos pré-75. 

 
Ação do serviço passado 

O ponto alto para o pesso-
al do Plano II este ano ocor-
reu em maio com o ingresso 
da ação coletiva que pleiteia 
o aporte do serviço passa-
do. A iniciativa é da Afubesp 
em conjunto com o Sindica-
to dos Bancários de São Pau-
lo, da Contraf-CUT e Fetec-SP.  
O processo – que foi elaborado 
pelo Escritório de Direito Social, 
especialista neste ramo liderado 
pelo advogado Ricardo Só de 
Castro - agrega todo o conjunto 
de participantes e assistidos do 
Plano II e, portanto, indica que 

os efeitos da decisão judicial 
atinjam todos os indivíduos.

Além dessa ação, a Afubesp 
ainda disponibilizou o ajuiza-
mento de processos judiciais 
relacionados à Taxa Referen-
cial (TR), uma das responsá-
veis por corrigir mensalmen-
te os valores depositados no 
Fundo de Garantia por Tempo 
de Serviço (FGTS). Tem direi-
to a entrar com o processo as 
pessoas que estavam na ativa 
a partir de 1999. Leia mais em 
www.afubesp.org.br.

 
Em defesa de todos  
os trabalhadores  

A Afubesp também prestou 
sua contribuição nas lutas que 
atingem todos os trabalhado-
res. Teve, por exemplo, atuação 
importante por meio de seus 
dirigentes junto com a Anapar 
(Associação Nacional dos Par-
ticipantes de Fundos de Pen-
são) em assuntos relacionados 
às mudanças na legislação da 
Previdência Complementar Bra-
sileira, relativa às taxas de juros 

atuariais e prazo de equaciona-
mento de déficits, que afetam 
em especial os Planos II, III e IV. 
(Leia mais na edição 41 do Jor-
nal da Afubesp) 

Foi atuante ainda na luta tra-
vada contra a aprovação do 
Projeto de Lei 4430, que repre-
senta precarização das condi-
ções de trabalho, redução de 
salários, benefícios, desrespei-
to a jornada de trabalho, en-
tre várias outras perdas de di-
reitos. A Afubesp se juntou à 
Central Única dos Trabalhado-
res em atos realizados em São 
Paulo e em frente ao Congres-
so Nacional, em Brasília, a fim 
de pressionar os parlamentares 
a votarem contra a PL da ter-
ceirização

 
Mais serviços e qualidade de vida

Na prestação de serviços, 
2013 foi o ano de muitas me-
lhorias na Colônia de Barbosa, 
do lançamento do guia de con-
vênios e da celebração de no-
vas parcerias nas áreas de la-
zer, saúde e serviços. 

Além disso, o Programa Quali-
dade de Vida está cada vez me-
lhor e com mais participantes. 
Já são 400 colegas revezando-
-se nas atividades propostas 
pela entidade. Os passeios, pa-
lestras, oficinas e debates rece-
bem sempre aprovação e elo-
gios dos associados. 

 Em 2014, a ideia é ampliar 
ainda mais as lutas, as conquis-
tas, os serviços e a qualidade 
de vida dos associados. 

Afubesp 
presente em 
ato contra a PL 
da terceirização 
realizada em 
agosto em 
frente à Fiesp, 
em São Paulo

Oliver Simioni 
foi um dos 
representantes 
da Afubesp e 
da CNAB em 
protesto dos 
pré-75 no BC
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santanDEr

Banco colhe resultado das demissões e 
assédio fechando ano como protagonista do 
ranking de queixas do Banco Central

Emprego foi tema de debate na reunião do Comitê de Relações Trabalhistas ocorrida em 29/11 

Campeão de reclamações

M
otivos para comemo-
rações, só para os 
banqueiros. O San-
tander fecha um ano 
negativo para funcio-

nários e clientes, liderando pra-
ticamente absoluto o ranking de 
queixas do Banco Central. As 
reclamações são variadas: de 
débitos não-autorizados e pres-
tação irregular de serviço de 
conta salário à cobrança indevi-
da de tarifas. O banco espanhol 
chegou a figurar o topo da lista 
por sete meses consecutivos, 
cedendo o posto em setembro 
para o Banco do Brasil, e reto-
mando novamente em outubro. 
Naquele mês, 2.805 clientes do 
Santander (dos 23,1 milhões 
no país) fizeram críticas. Quan-
do se trata do geral de bancos 
que também fazem parte da lis-
ta, como HSBC, Itaú, Banco do 
Brasil e Caixa Econômica Fede-

ral, as queixas crescem mês a 
mês. Houve, por exemplo, alta 
de 14,20% no total de reclama-
ções consideradas procedentes 
entre setembro e outubro.

 O posto nada aprazível prota-
gonizado pelo Santander resul-
ta de uma série de medidas – 
como as crescentes demissões 
e a sobrecarga imposta aos 
funcionários – que vão contra a 
filosofia que a empresa almeja 
adotar em melhorar a qualidade 
do serviço para o cliente. O lí-
der no quesito de reclamações 
cortou 4,5 mil postos de traba-
lho no país entre setembro de 
2012 a setembro de 2013. En-
quanto isso, o banco obteve 2,1 
milhões de novos clientes e am-
pliou o número de contas cor-
rentes em 1,5 milhão. As recei-
tas provenientes de tarifas e ta-
xas de prestação atingiram R$ 
7,828 bilhões em setembro (al-

ta de 9,3% em relação ao ano 
passado) e o lucro líquido ge-
rencial registrou R$ 4,3 bilhões 
no acumulado.

 Em reunião do Comitê de 
Relações Trabalhistas no dia 
29 de novembro, sindicalistas 
cobraram do vice-presidente 
executivo sênior do Santan-
der, José de Paiva Ferreira, 
sobre a questão do emprego. 
Eles enfatizaram que, se quise-
rem atingir um bom patamar na 
operação do país, devem agir 
de acordo e sair da lista negati-
va por meio de contratações e 
uma política de valorização do 
bancário. Em vez disso, o ban-
co gerencia a crise junto aos 
clientes, estornando valores 
contestados e solucionando 
problemas pontualmente, após 
os danos já terem sido con-
cretizados. “Queremos que o 
banco seja o melhor, mas para 
isso tem que investir nas pes-
soas, coisa que não vem ocor-
rendo”, reforça o presidente da 
Afubesp, Camilo Fernandes.
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CaBEsp

Quórum reduzido põe em questão 
a necessidade de abertura a 
outros canais de votação

representação em queda

A 
baixa adesão às elei-
ções estatutárias da 
Cabesp em 2013 ex-
põe novamente a que-
da de quórum ano a 

ano que o processo vem so-
frendo. Dos 22.006 kits com 
cédulas enviados aos associa-
dos da Caixa Beneficente, so-
mente 12.305 retornaram com 
os devidos votos. O diretor ad-
ministrativo eleito, por exem-
plo, foi legitimado por apenas 
38,16% dos associados com 
direito a voto. Em outras pala-
vras, os dados significam que 
9.701 associados em plenas 
condições de voto se abstive-
ram de decidir o melhor candi-
dato por razões diversas – da 
falta de interesse à dificulda-
de em obter a cédula. Há de 
se ressaltar que os dirigentes 
escolhidos neste pleito admi-
nistrarão a Cabesp e decidirão 
sobre questões importantes, 
que vão influenciar a vida tam-
bém desta parcela que não vo-
tou. Para o futuro da entidade, 
a pergunta que fica é sobre se 
os eleitos representam plena-
mente os associados.

As demandas que os cole-
gas, principalmente do inte-
rior, trazem à Afubesp revela 
a necessidade da humaniza-
ção da Cabesp, por meio da 
melhoria da rede credenciada, 
de uma gestão participativa, 
da ampliação de campanhas 
de promoção à saúde. Estas e 
as demais propostas da cha-

pa Mãos Dadas Pela Cabesp 
continuarão sendo nossas 
bandeiras. No entanto, o ca-
minho que a Caixa Beneficen-
te irá tomar e o que será arbi-
trado para resolução dos pro-
blemas que os participantes 
passam dependem de você, 
associado. “O que nos sobrou 
do Banespa foi a Cabesp e o 
Banesprev, por isso os asso-
ciados podem e devem inter-
ferir no processo. Precisamos 
cuidar do que temos”, salienta 
o diretor Zé Reinaldo Martins.

Novas possibilidades
Muitas pessoas gostariam 

de ter votado, mas não con-
seguiram. Dias antes do fim 
do prazo para postagem da 
cédula, até dia 21 de novem-
bro, dezenas de denúncias de 
associados que ainda não ha-
viam recebido os kits de vota-
ção chegaram à Afubesp por 

meio do Facebook e telefone. 
Único canal para efetuar o vo-
to da Cabesp atualmente, o 
Correio pode eventualmente 
atrasar a entrega da cédula e 
prejudicar no processo, como 
ocorreu neste ano. Outros fa-
tores, como a burocracia no 
processo e o esquecimento do 
prazo podem ter contribuído 
para o baixo quórum. 

Em pleno 2013, em que a co-
municação flui por outros ca-
nais como a internet, algum 
tipo de medida para enfrentar 
o problema poderia ser arran-
jada pela diretoria da Cabesp. 
O presidente da Afubesp, Ca-
milo Fernandes, ressaltou o ce-
nário preocupante à nova di-
retoria logo após a apuração 
dos votos, que ocorreu em 28 
de novembro. De acordo com 
ele, a Caixa Beneficente preci-
sa adotar outros métodos pa-
ra participação na escolha dos 
dirigentes. “O Banesprev, por 
exemplo, sempre tem mais vo-
tos porque se abriu para o ca-
nal da internet. É preciso que a 
Cabesp também se abra para 
novas possibilidades”, opina.
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QualiDaDE DE ViDa

Sombra e 
água fresca
Colegas encerram ano com trilhas 
em Piracaia e aprendizado sobre 
as águas do interior

Passeio em Piracaia, que reuniu cerca de 40 colegas, foi bastante elogiado

E
m meio à natureza da 
cidade de Piracaia, no 
interior paulista, os par-
ticipantes do programa 
Qualidade de Vida en-

cerraram em 27 de novembro 
um ano cheio de cultura, co-
nhecimento, amizade e lazer. 
Cercados de uma paisagem 
de tirar o fôlego das águas 
dos rios Atibainha e Jaguari, 
o grupo de mais de 40 pesso-
as curtiu a viagem que contou 
ainda com trilhas, almoço na 
Pousada Figueira Grande e in-
formação sobre a região.

A visita foi guiada por Marga-
rida Patrício, associada e técni-
ca do Meio Ambiente, além de 
moradora da cidade. Ainda a 
caminho da pousada, entre os 
municípios de Nazaré e Pira-
caia, o grupo contemplou e co-
nheceu um pouco mais sobre 
os rios que cortam o interior e 

fazem parte do reservatório de 
Jaguari, que faz parte do Sis-
tema Cantareira. “São os ca-
minhos que os rios fazem para 
que São Paulo tenha água em 
volume e qualidade”, frisa a téc-
nica. Em se tratando de água 
para beber, não é difícil acredi-
tar na grande diferença de sa-
bores entre as águas que so-
freram ação humana e naquela 
pura, a água de mina. Logo na 

chegada da pousada, o grupo 
topou o convite em fazer uma 
degustação entre a água vinda 
da represa da Billings/Guarapi-
ranga e da água de Minas. 

Já com as energias recar-
regadas, foi hora dos colegas 
aproveitarem o dia ensolarado 
e o ar puro do interior: o grupo 
visitou a figueira de mais de 
300 anos que se encontra nos 
arredores da pousada – prova 
de que natureza e homem po-
dem sim coexistir. Na “Trilha 
do Índio”, os colegas subiram 
até a estátua do Kariri-Xocó. 
A crença diz que, se a pessoa 
faz um pedido à imagem, o 
desejo se realiza. O grupo não 
duvidou da proposta e botou 
fé nos pensamentos. 

Novata no grupo, a associada 
Maria Rose Garcia se encantou 
com Piracaia. “Estou amando. 
Toda vez que tiver passeio na 
Afubesp, estou dentro. Além 
de tudo, é bom encontrar os 
amigos”, ressaltou a banes-
piana. Conscientizados sobre 
a importância da harmonia en-
tre natureza e homem, o grupo 
desceu do ônibus no retorno 
para São Paulo e fez questão 
de semear sementes de uru-
cum pelo caminho para se lem-
brarem, no futuro, de que fize-
ram parte desta experiência. 
O Qualidade de Vida retorna-
rá em 2014! Leia mais sobre o 
passeio e confira fotos em ht-
tp://bit.ly/IKWdSC.
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