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Dedicação total 
ao Plano II
Afubesp fiscaliza 
o Banesprev para que 
os colegas usufruam da 
aposentadoria
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P  
assados oito anos da privatização do Banes-
pa, a preservação do Banesprev é um fato a 
ser comemorado. Previsto no edital para ficar 
18 meses, os sucessivos acordos coletivos ti-
veram anexos em que o Santander assumia 

a manutenção do fundo, proporcionando a 7 mil banes-
pianos a tranqüilidade da aposentadoria com a comple-
mentação do salário de quando na ativa, corrigida pelo 
INPC ou pelo índice da categoria - o que for mais bené-
fico. É uma das mais bonitas vitórias dos banespianos.  

Nessa evolução, a Afubesp tornou-se a única asso-
ciação que abraça a causa do Plano II, basta ver que o 
presidente, Paulo Salvador, e mais da metade da dire-
toria são participantes ou assistidos deste plano. A as-
sociação mantém em sua diretoria colegas que se des-
tacaram nessa luta, como Ana Érnica, Maria Auxiliadora, 
Walter Oliveira e Márcia Campos, José Aparecido da Sil-
va, o Chocolate, Camilo Fernandes, José Reinaldo Mar-
tins, que dominam legislação, regulamentos e estatuto, 
bem como auxiliam no atendimento pessoal e atuação 

v i g i l â n c i a

Pela segurança 
do Banesprev
A Afubesp fiscaliza, acompanha e participa da gestão para preservar 
a tranqüilidade das aposentadorias, em particular o plano II

Diretores 
da Afubesp 

participam  das 
negociações 

a fim de 
defender  

direitos dos 
banespianos e 

manter o fundo 
fortalecido
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dos eleitos. 
A Afubesp vem acompanhando, desde o início, a ges-

tão do Banesprev e das negociações salariais, bem co-
mo trabalha junto aos diretores e conselheiros eleitos 
na fiscalização e aplicação dos recursos. “em todo este 
tempo não há, após a conquista do direito de eleger 
diretores e conselheiros, registro de alguma irregula-
ridade ou de investimento mal feito”, comenta Paulo 
Salvador, que completa: “Ao contrário, o fundo bateu 
sempre suas metas atuariais e os eleitos sempre tive-
ram posição favorável aos banespianos, como nos ca-
sos de mobilização contra reajustes nas contribuições e 
das permanentes cobranças do serviço passado devido 
pelo banco, relativo ao período que se trabalhou sem 
contribuições para o Banesprev”. Tudo isso colaborou 
para que hoje o fundo de 
pensão fosse reconhecido 
como um dos melhores e 
maiores do país.

Márcia Campos, mem-
bro do Comitê de Inves-
timentos do Banesprev, 
lembra que outra pre-
ocupação permanente 
da diretoria da Afubesp 
e dos eleitos é a busca 
constante por qualifica-
ção feita por meio de 
palestras, cursos e con-
gressos, e também rea-
lizando intercâmbio com 
outros fundos de pen-
sões como Previ, Petros 
e Funcef. 

Preservado o Banes-
prev, agora as atenções 

estão voltadas para os 
efeitos da crise econô-
mica. “embora as apli-
cações em bolsa de va-
lores, onde está o cen-
tro da crise, estejam em 
percentual saudável e de 
longo prazo, é importan-
te que todos saibam que 
se os investimentos caí-
rem muito, certamente 
virá um debate prejudi-
cial para os banespianos, 
tal como acontece com o 
déficit do INSS”, explica 
o diretor administrativo 
eleito do Banesprev, Ca-
milo Fernandes. “O San-
tander poderá apresen-
tar proposta de aumento 

da contribuição, que pode até ‘sobrar’ para quem já 
está aposentado, ou redução do benefício.” 

O diretor da Afubesp, José Aparecido da Silva, o 
Chocolate, destaca que é importante os banespianos 
não esquecerem a história do fundo, que foi conquis-
tado pelas lideranças sindicais e da Direp/Corep. A 
memorável greve de 12 dias, ocorrida em 1987. O 
início das contribuições, em março de 1994, que con-
solidou o Banesprev. Oito meses depois deste fato 
veio a intervenção do Banco Central e, em seguida a 
privatização.

Para que todos do Plano II tenham sua aposenta-
doria, com segurança e tranqüilidade, foi preciso uma 
história de luta e é por isso que a Afubesp mantém 
eterna vigilância.
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Chocolate, presente em 
todas as assembléias, 
destaca a importância 
dos banespianos não 

esquecerem a história do 
Banesprev

Camilo Fernandes faz alerta aos participantes sobre a crise econômica mundial
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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.

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. 

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

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.

Afubesp – Gestão 2008/2011
renovado espírito de Luta – Fique sócio

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.

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. 
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