O jornal de todos os banespianos aposentados
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Plano V

Carlos Pupim, deputado federal Nelson Marquezelli, Herbert Moniz, Décio Sebastião Daidone, presidente do TRT-SP 2ª
região, com o documento nas mãos, Paulo Salvador, Alfredo Rossi, Oliver Simioni e Sérgio Zancopé

Audiência no TRT-SP
Afubesp e CNAB entregam dossiê ao presidente e
solicitam constituição de vara Banespa/Santander
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Presidente do
representantes
Jamil Ismail

Na reunião com Décio Sebastião Daidone, Afubesp e CNAB expuseram
a luta dos aposentados

Daidone orientou
representantes
do segmento
a reunir
informações
sobre os
processos dos
banespianos
para agilização
no tribunal

E

mpossado em setembro
na presidência do Tribunal Regional do Trabalho
da 2ª região, localizado na
capital paulista, Décio Sebastião Daidone, tem sido elogiado
por constituir varas especiais, como
a da Vasp, por exemplo, para agilização de milhares demandas judiciais. É também de sua autoria a
escolha de empresas, entre as quais

Bradesco e Eletropaulo, para que 45
mil processos fossem resolvidos por
meio de conciliação.
Em 26 de novembro, quando o
jornal Valor Econômico divulgou entrevista com o presidente do TRT e
essas novidades tornaram-se públicas, a Comissão Nacional dos Aposentados do Banespa (CNAB), da
Afubesp, solicitou-lhe audiência,
que foi realizada em 9 de dezem-

bro, por intermediação do deputado
federal Nelson Marquezelli.
Após a exposição da história dos
aposentados pré-75, os representantes do segmento requisitaram a
instalação de uma vara Banespa/
Santander.
Décio Daidone enxergou semelhança na situação do Banespa com
outras empresas, como por exemplo, a Fepasa, e lembrou de outras
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TRT-SP recebe
es dos pré-75
demandas de aposentados. Dispôsse a instalar mesa de conciliação
com o Santander e disse: “Se necessário, eu vou ao banco”.
O presidente do TRT orientou os
aposentados a levantar estatísticas
das ações dos banespianos. “Com
esses dados poderemos pensar em
alguma solução do ponto de vista de agilização no tribunal.” Ele
apontou a falta de servidores como um grande problema, mas afirmou que de posse da situação das
ações irá “estudar alguma solução,
que pode ser uma vara especial
Banespa/Santander”, propondose também a realizar nova reunião
com os aposentados.

Energia renovada

augusto coelho

O ano que se encerra contou com
a atuação renovada da Afubesp e

da CNAB na luta em defesa do Plano V e pela recuperação dos reajustes das complementações de aposentadorias e pensões. Foram várias
audiências na Comissão de Trabalho, na Câmara Federal, no Banco
Central, na Secretaria Geral da Presidência da República e na Secretaria
de Previdência Complementar.
Nas audiências intermediadas pelo deputado Marquezelli, os aposentados conseguiram arrancar do Santander os compromissos de manter
o patrocínio ao Banesprev e à Cabesp, bem como regulamentar o
Comitê Gestor, do Plano V. “Estas
conquistas, que estão documentadas em vídeo e áudio, fazem parte
das atas da Comissão de Trabalho
e aliviam a ansiedade dos colegas
aposentados”, avalia Herbert Moniz,
da CNAB/Afubesp.

Audiências na Comissão de Trabalho arrancaram conquistas para os pré-75

Ajuizada ação
coletiva da
Afubesp pelo INPC
do Plano V
A Afubesp ingressou na Justiça,
no dia 12 de dezembro, com a
ação coletiva que reivindica o reajuste retroativo, pelo INPC, das
complementações de aposentadorias e pensões dos assistidos
do Plano V do Banesprev.
Paulo Salvador, presidente da
entidade, espera que a gestão
junto ao TRT possa apressar o
julgamento do processo, pois diferentemente dos demais, onde
há muita confusão sobre o fundão, índices e acordo coletivo,
esta nova demanda parte do
reconhecimento pela SPC (Secretaria de Previdência Complementar) da ilegalidade do Santander desde o leilão de 20 de
novembro até 1º de janeiro de
2007, período que deveria ter sido aplicado, no mínimo, o INPC,
segundo a legislação.
Sérgio Zancopé, da CNAB/Afubesp, destaca que a ação coletiva em favor do reajuste do INPC
retroativo no plano V demonstra
o envolvimento da entidade na
luta do pessoal pré-75. E completa: “sem custo adicional para
os associados”.
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Isenção de
tarifas

É uma das conquistas da
Afubesp que beneficia
a todos. Graças ao
restabelecimento da
isenção, funcionários
da ativa e aposentados
deixaram de pagar
mensalmente valores que
variam de R$ 8,90 a R$
41,00, o que representa
boa economia no bolso
das pessoas.

Jurídico à
disposição

Além da ação coletiva
que visa recuperar os
reajustes retroativos
das complementações
de aposentadorias dos
pré-75, o Departamento
Jurídico da Afubesp
oferece, sem custo
adicional, ajuizamento
de processos judiciais em
diversas áreas, entre as
quais trabalhista, cível e
previdenciária.

Fim da
co-participação

Novos convênios

A fim de ampliar a
prestação de serviços aos
seus associados, em 2008,
a Afubesp firmou novas
parcerias com empresas
nas áreas educacional,
consumo, lazer e
entretenimento, entre
outras. Para conhecer
todos os convênios
oferecidos, acesse o site
da entidade.

Vai começar a luta para
acabar com a cobrança,
que foi criada para
manter a saúde financeira
da Cabesp. Além de não
ser mais necessária,
hoje ela onera os
associados, prejudicando,
principalmente, os
que mais precisam da
assistência médica.

Plano V sem
empréstimos

Os sites e jornais da
Afabesp, Abesprev e de
muitas afabans noticiam
que o Banesprev irá
conceder empréstimos
como alternativa à
extinção da assistência
financeira da Cabesp.
Até agora, esta
informação não procede.
Além das linhas de
crédito tradicionais,
está em andamento
solicitação de nova
carteira para o Fundão
(ainda depende da
aprovação da SPC), que
deverá ser de pouco uso,
de acordo com o perfil
dos assistidos do plano.
Entretanto, para o pessoal
do Plano V, os pré-75,
tudo continua na mesma:
não há empréstimo.
A situação foi agravada
ainda mais pelo
fechamento da linha
referente ao Plano I
(exigência legal), do
qual os participantes
do Plano V podiam tirar
dinheiro na condição de
agregados.

Mensagem

Em 2008, em conjunto
com os sindicatos, a
Afubesp manteve-se na
linha de frente da luta
em defesa dos direitos
dos funcionários da ativa
e aposentados. Nosso
trabalho de resistência
colaborou para que vários
colegas chegassem à tão
sonhada aposentadoria
e nossos maiores
patrimônios, Banesprev e
Cabesp, permanecessem
fortalecidos e em
segurança.
Na certeza de
que estes e
outros resultados
positivos foram
conquistados
porque você
estava conosco,
aproveitamos a
oportunidade para
desejar-lhe Feliz
Natal. Que em
2009 possamos
continuar juntos,
vencendo os
desafios em
defesa de
nossos direitos
e conquistas.

Afubesp – Gestão 2008/2011
Renovado Espírito de Luta – Fique sócio

