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Restabelecida
Apólice 10

Decisão judicial obriga Cosesp a
reativar o seguro de vida. Nesta
edição a orientação da Afubesp sobre
o caso e a luta travada pela entidade
Em 2005, os representantes dos funcionários, entre eles Sérgio Zancopé, José Reinaldo Martins, Paulo Salvador e Oliver
Simioni (da esquerda para direita), participaram de diversas negociações com a direção da Cosesp

Eleição do Banesprev: Agradecimento aos banespianos
pelos votos recebidos...pág.4
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justiça

Cosesp é obrigada a
reconstituir Apólice 10
Valores de mensalidades e indenizações permanecerão exatamente
iguais a 2005, corrigidos pelo IGP-M, mas a decisão judicial ainda
não é definitiva

O

s banespianos da ativa
e aposentados podem
novamente ter o seguro de vida em grupo da
Cosesp desde o dia 13
de março. Isto se deve à sentença proferida pela juíza Mariella Ferraz de Arruda P. Nogueira, da 39ª
Vara Cível do Foro Central de São
Paulo, que obrigou a seguradora a
restabelecer a Apólice 10. Pela decisão, foram mantidos os valores
de mensalidade (prêmio) e indenizações iguais a quando foi extinta,
em abril de 2005.
A ação civil pública foi ajuizada pelo
Ministério Público de São Paulo. Além
dos banespiados, os associados da
Nossa Caixa também foram beneficiados pela decisão. Os demitidos que
eram segurados também têm direito.
A Afubesp, autora de outra ação neste
sentido, analisou as condições gerais
e o contrato apresentado e explica
os detalhes sobre datas, como será a
adesão ao seguro, coberturas e pagamentos de indenizações.
1. A cobertura em caso de morte ou invalidez do segurado é de 18
salários, que vigorava em abril de
2005 (corrigidos anualmente pelo
IGP-M), pelo valor bruto atualizado, e de 20% deste valor se ocorrer
com o cônjuge.
2. A mensalidade (prêmio) é de
0,85% por milhar do capital segurado, o que corresponde a 1,53% do
salário bruto. A data do pagamento

será de livre escolha entre os dias
5 e 25. A Cosesp já é conveniada à
Nossa Caixa para débito automático e buscará convênio também com
Santander ou remeterá boleto bancário
3. As indenizações serão depositadas em juízo até o final do processo. A decisão judicial não retroage a 2005, ou seja, vale apenas
daqui para frente.
4. A decisão de manter a apólice poderá mudar por se tratar de
sentença de primeira instância. A
Cosesp já ingressou com recursos.
5. O Contrato e as Condições Gerais já se encontram no site da Afubesp: www.afubesp.com.br.
6. Para receber o contrato com os
dados pessoais de 2005, o segurado
deve fornecer seu endereço à companhia por meio do SAC, porque a
Cosesp não tem cadastrados os endereços dos segurados. A Afubesp

prestará este serviço aos banespianos (contatos abaixo).
7. Por decisão do governo do Estado, a Cosesp encontra-se em processo de extinção e, desde 2007,
não abre nenhuma nova apólice.
8. Decida com tranqüilidade e segurança. A adesão ocorre desde o
dia 13 de março e ainda não há prazo
final para a assinatura do contrato.
9. Faça sim a adesão se houver
interesse. Seguro não é poupança
nem título de capitalização.
10. A orientação da Afubesp é de
que o segurado faça a Declaração
Pessoal de Saúde da Apólice 10
atualizada. A Cosesp informou que
a não declaração pode levar à perda
da indenização.
11. A Afubesp tomará as medidas legais cabíveis caso haja alguma recusa no prazo de 15 dias
estabelecido nas Condições Gerais
e Particulares.

Precisa mais informações?

A Afubesp auxilia os associados que optarem por aderir.
Entre em contato:
(11) 3292-1748, afubesp@afubesp.com.br, ou carta
para rua Direita 32, 2º andar

Para agendamento direto:

Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC)
(11) 3254-4830 ou faleconosco@cosespseguros.com.br
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Confira a luta da Afubesp
Desde a suspensão da Apólice 10, a entidade trabalhou para
resguardar os direitos, principalmente dos aposentados

A preocupação e o comprometimento da entidade com a
causa dos banespianos foram estampadas em diversos jornais
publicados e em inúmeras matérias divulgadas no site da
associação

Após 30 anos sendo renovada automaticamente, no final de abril de 2005,
a Cosesp anunciou que não tinha mais
interesse em manter a Apólice 10.
Assim que o comunicado chegou aos
segurados, a Afubesp iniciou uma série
de medidas para evitar que 20.163 banespianos ficassem sem cobertura.
Os aposentados foram os mais prejudicados com a decisão unilateral da
seguradora, visto que os funcionários
da ativa tiveram a opção de aderir a
uma apólice oferecida pelo Santander.
Uma das primeiras iniciativas da
entidade foi ingressar com ação civil
pública a fim de resguardar os direitos dos colegas por meio de manutenção do seguro. Este processo subsidiou
ações de diversos sindicatos de bancários. Na ocasião, foram obtidas várias
liminares que impediam a extinção da
Apólice 10. Atualmente, o processo da
Afubesp aguarda para ser julgado pelo
Tribunal de Justiça de São Paulo.
Paralelamente, dirigentes da entidade acreditavam que era necessário
envolver o Ministério Público (MP) no
caso. Com outros sindicatos, a intervenção do órgão foi solicitada para
preservar os diretos de 20 mil sócios.
O resultado da mobilização do MP foi
a sentença da 39ª Vara Cível do Foro
Central de São Paulo.
A associação buscou ainda alternativas para resolver o problema. Foram realizadas reuniões com a Cosesp e com
a Susep (Superintendência de Seguros
Privados), que chegou a intermediar
negociações com a seguradora.
A Afubesp também conquistou apoio
de parlamentares nessa luta, argumentando que a medida, além de trazer
prejuízos aos associados, contrariava o
Código de Defesa do Consumidor.

Gerardo lazzari
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Candidatos, diretores e funcionários da Afubesp: Chapa venceu em 50% das regionais

Obrigada pela sua confiança
Suplentes do Conselho de Administração reafirmam compromisso de
manter a luta pelos interesses dos banespianos

O

s participantes e assistidos do Banesprev foram
às urnas em janeiro para escolher seus representantes. Apenas 36%
do número total de pessoas aptas a
participar do processo eleitoral compareceram às urnas.
Os candidatos da chapa “Banesprev sempre, só em boas mãos”,
apoiada pela diretoria da Afubesp,
venceu em 50% das regionais, obtendo no total cerca de 40% de
votos, o que representa um crescimento em relação às eleições da
Cabesp. Os resultados positivos, no
entanto, não foram suficientes para
dar a vitória à chapa.

“Agradecemos os votos recebidos e aproveitamos para ressaltar
que nossa luta por emprego, salário, aposentadoria digna e saúde integral continua”, disse o ex-diretor
eleito do Banesprev, Camilo Fernandes. “Sempre que os fatos e os nossos associados quiserem, estaremos
na linha de frente”, completa.
A campanha que antecedeu a votação foi conturbada, com os debates sendo feitos, principalmente,
por meio de remessas de jornais
por correio e mensagens digitais.
Esta nova forma de disseminação
de idéias trouxe outros desafios aos
colegas. “Nos locais onde conseguimos fazer chegar pessoalmente

nossa mensagem, fomos bem sucedidos”, conta Fernandes.

Compromisso assumido
Em fevereiro, o presidente da Afubesp, Paulo Salvador, o diretor Sérgio Zancopé, assumiram como suplentes dos conselheiros de Administração.
Paulo Salvador lembrou que a
gestão que se encerrou merece congratulações por conseguir superar a
crise do edital de privatização e levar o fundo a um de seus melhores
momentos. “Agora, a nova gestão
tem a oportunidade de resolver assuntos pendentes que tanto angustiam nossos aposentados.”

www.afubesp.com.br
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