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Em janeiro tem
eleições do Comitê
Gestor do Plano V

Confira na página 3 os nomes dos candidatos apoiados pela
Afubesp e CNAB, que foram definidos em reunião realizada
em novembro no auditório da Associação. Eles possuem
história de luta e têm independência para ir contra ações do
Santander que prejudiquem os aposentados
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Opinião

Imperativo de cidadania:
Votar, e com consciência!

N

as últimas eleições internas de renovação
dos mandatos no Banesprev, pós-privatização, tem-se verificado uma crescente abstenção dos interessados-participantes, que
atingiu o patamar de 50% no último pleito.
Esse desprezo pela prática salutar da democracia e suas
consequências no cotidiano dos aposentados revela um
alheamento primário a um dos mais legítimos impulsos
da cidadania: a participação efetiva nas decisões soberanas dos novos caminhos.
Esse fato aponta, principalmente, para um dos desvios
mais gritantes do caráter nacional, chamado de omissão.
Tal característica embute uma pesada armadilha: transfere a outrem, não necessariamente habituado a exercê-la de forma correta, a responsabilidade nem sempre cobrada de tomar decisões e encaminhar providências em
consonância com nossos anseios. O acompanhamento
dos mandatos, então, nem se fala.
A legitimidade de um processo eleitoral sadio depende do exercício indelegável da cidadania. Nas entidades
patrocinadas, como na vida pública e privada, se exige
cumprimento dos pactos em que são inegociáveis a moralidade, a dedicação ao trabalho, o conhecimento intelectual e o entendimento das razões políticas, nem sempre
a serviço do bem estar social do coletivo. Os exemplos de
fundos de pensão afetados por intervenção são muitos e,

infelizmente, constantes. Casos recentes são o Aerus - dos
aeroviários, onde uma pensão de R$ 3.200,00 foi reduzida
a R$ 930,00 - e o Portus - dos portuários. Basicamente,
dois motivos foram determinantes para isso: inadimplência de contribuições de patrocinadoras e concentração de
recursos em apenas uma fonte de renda futura. E falta de
participação dos patrocinados que, por desconhecimento
ou omissão, deixaram chegar a esse estado de coisas.
Assim, não tem como justificar a simples ausência ao
pleito, sem ferir, no futuro, os compromissos de manter a
complementação salarial amparada por uma fiscalização
honesta e participativa. Sem medo nem omissão.
Esperamos, portanto, que desta feita não aceitem os votos colhidos de favor, os motoqueiros a serviço de causa
pouco nobre, a prática deslavada de viciar o pleito, vinculando-o à vontade de alguns. A maioria tem que exercer
diretamente sua vontade. Vote com consciência cidadã. E
acredite que estará outorgando procuração, cujos poderes
devam conduzir à verdade dos aposentados, sem conchavos nem acordos espúrios.
Vote nos melhores nomes para ser olhos, ouvidos e boca da vontade maior de todos: um Plano V livre da possibilidade de manipulação dos nossos direitos.
Comissão Nacional dos
Aposentados do Banespa

Que 2013 nos traga muitas
vitórias, saúde para bem
aproveitá-las, e união para nos
tornarmos cada vez mais fortes
em nossa jornada.

Boas Festas!

CNAB e Afubesp
www.afubesp.com.br
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Eleições

Vote nos oito candidatos
apoiados pela CNAB e Afubesp
Plano V vai escolher seus representantes no Comitê Gestor. Os nomes
destacados pela Comissão Nacional para concorrer ao pleito têm
reconhecidamente o compromisso de defender os direitos dos pré-75

D

e 1º a 15 de janeiro serão realizadas eleições estatutárias no Banesprev. Entre elas
os colegas deverão escolher seus representantes para o próximo triênio 2013-2016 no
Comitê Gestor do Plano V, um colegiado que
deve atuar com transparência e controle com o objetivo de acompanhar e fiscalizar os recursos financeiros
do plano e, por consequência, auxiliar os trabalhos dos
conselhos Deliberativo e Fiscal.

Por isso é tão importante eleger pessoas que saibam
enfrentar o Santander, tenham conhecimento de questões previdenciárias e pulso forte para defender os direitos do segmento.
A Afubesp e a Comissão Nacional dos Aposentados do
Banespa (CNAB) apresentam seus candidatos nesse pleito, que foram definidos em reunião realizada no dia 8 de
novembro no auditório da entidade. Todos são reconhecidamente pessoas envolvidas com as questões dos pré-75.

Ademar Lorenzi
Foi presidente da Afaban
Piracicaba e hoje coordena
a regional da Afubesp
na cidade.

Darci Ruano
Foi supervisora de agência
em Santa Rita do Passa
Quatro e é suplente no
Comitê Gestor do Plano V.

José Nazareth Ragazzini
Foi do Corep, assessor
da Direp, e gerente de
negócios na agência Centro
de Sorocaba.

Salime Couto
Foi gerente de câmbio em
Ribeirão Preto, presidente da
Afaban BH e é suplente no
Comitê Gestor do Plano V.

Alfredo Rossi
Foi gerente adjunto em
Florianópolis, presidente da
Afabansc e é suplente no
Comitê Gestor do Plano V.

Herbert Moniz
Foi sindicalista no Ceará e
do Corep. É coordenador
da CNAB e suplente no
Comitê Gestor do Plano V.

Oliver Simioni
Foi do Corep e diretor
representante eleito de
1993 a 2000 e suplente no
Comitê Gestor do Plano V.

Sérgio Zancopé
Foi diretor de Operações
da Cabesp, chefe de
departamento e é suplente
no Comitê Gestor do Plano V.

Importante: cada eleitor pode votar em
até oito nomes, pelo correio ou internet.
Veja mais detalhes no www.afubesp.org.br

Além dos novos integrantes do Comitê Gestor do Plano
V, os participantes deverão escolher também seus
representantes no Conselho Deliberativo e no Conselho
Fiscal. Confira na página da Afubesp na internet.

4
Balanço

Um ano de muitas batalhas
Afubesp/Divulgação

Articulações em
Brasília sobre o
resgate da Resolução
118/97 e alteração
de Banesmútuo para
Mutuoprev estiveram
permanentemente na
agenda da CNAB

N

o decorrer de 2012, a
CNAB (comissão Nacional dos Aposentados do
Banespa) seguiu firme
com a luta do pessoal
do Plano V pelo resgate da Resolução 118/97 do Senado Federal. Foram muitas idas à Brasília para participar de audiências com o senador
Paulo Paim (PT-RS), que promete
desdobramentos interessantes para
o primeiro semestre de 2013.
Os integrantes da Comissão também foram recebidos pelo deputado federal Vanderlei Siraque (PT-SP)
que engrossou as fileiras do movimento dos banespianos no sentido
de provar que os títulos públicos
federais destinados ao pagamento das complementações de aposentadorias e pensões dos pré-75,
que não aderiram ao Fundão, foram
apropriados irregularmente pelo

Deputado Vanderlei Siraque também apoia a causa dos pessoal do Plano V

Augusto Coelho

Santander, mantendo um congelamento de benefícios por cinco anos.
Outra batalha que a CNAB se engajou neste ano diz respeito à mudança de Banesmútuo para Mutuoprev, que deixou milhares de
colegas desorientados. Com objetivo de elucidar a questão, Herbert
Moniz e Oliver Simioni foram até a
Previc (Superintendência Nacional
de Previdência Complementar), pedir esclarecimentos à autarquia sobre a aprovação de funcionamento
desse fundo de pensão.
De acordo com Simioni, o principal questionamento está relacionado à origem de seus recursos
financeiros, que derivam da Banesmútuo, um seguro de vida existente há cerca de 60 anos.

Afubesp disponibiliza ação
Os colegas que se sentiram lesados por conta da migração podem
ingressar com ação ordinária indenizatória individual contra as três

CNAB protocolou pedido de esclarecimentos sobre Mutuoprev na Previc

entidades - Banesmútuo, Mutuoprev e Abesprev, que é responsável pelas outras duas - por meio do
Departamento Jurídico da Afubesp.
O principal argumento do processo
é a constatação de que houve quebra unilateral do contrato de seguro da “Caixinha da Morte”.
Os interessados em ingressar
com a ação devem entrar em contato com o Departamento Jurídico da Afubesp pelo telefone (11)
3292-1744 para saber os documentos necessários e informações
complementares desse processo.
A entidade também relembra
que há meses tramita ação declaratória, na 24ª Vara Cível de São
Paulo, cujo objetivo é chamar assembleia ordinária específica para
os devidos debates com os interessados. O evento, previsto no estatuto da Banesmútuo, não foi realizado pela Abesprev, que acabou
rompendo o contrato de seguro em
vigor desde 1949.
A ação declaratória foi movida
por um grupo de associados e atualmente está em grau de recurso
no Tribunal de Justiça.

