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O 
ano está apenas começando, mas uma 
coisa é certa: já temos vários compro-
missos marcados na agenda. Logo de 
início, é importante lembrar da renova-
ção do Aditivo do Santander, que é ins-

trumento imprescindível para afirmar as reivindi-
cações da categoria. O último acordo, assinado 
em 2014, tem vigência até este ano. Prevemos 
muita luta nas negociações com o banco para 
trazer outros avanços aos bancários, além de 
renovar o termo de compromisso da Cabesp e 
do Banesprev. Ou seja, assegurar e ampliar nos-
sos direitos.

E falando no fundo de pensão, os participan-
tes – principalmente do Plano II - podem esperar 
um semestre agitado. Não fosse a atuação dos 
representantes da Afubesp, Sindicato dos Ban-
cários de São Paulo e Anapar, a alteração da 
forma de contribuição do plano passaria a valer 
imediatamente, penalizando quem tem os bene-
fícios mais baixos (com aumento de até 300% 
nas contribuições). 

Sem contar a intenção do Banesprev em ex-
tinguir a assembleia de participantes, pleito an-
tigo do banco. Tudo isso, mais uma vez, com a 
submissão dos diretores eleitos. Em contraparti-
da, estamos fazendo nosso papel na defesa do 
que é mais justo. É o que mostramos na matéria 
principal deste jornal (páginas 4 e 5).

O mundo da previdência, em geral, promete 
ser alvo de intenso debate. Com a possível re-
forma previdenciária proposta pelo governo, se-
ria implantada idade mínima para aposentadoria 
– enquanto que especialistas consideram injusto 
com a classe trabalhadora.

Pesquisa feita pelo Instituto Vox Populi e en-
comendada pela CUT mostra que a maioria dos 
trabalhadores não quer essa mudança: 88% dos 
pesquisados responderam que o governo não 
deve dificultar regras para aposentadorias, 9% 
concordam com a medida que está sendo anali-
sada pela equipe econômica (ampliação do tem-
po de contribuição e imposição de idade míni-
ma) e 4% não souberam ou não responderam.

Num ano repleto de atividades políticas, co-
mo as eleições municipais, temos de continuar 
atentos para garantir que nenhum direito seja re-
tirado dos trabalhadores. 

Como o tempo de qualidade pode e deve es-
tar dentro da programação, esta edição viaja por 
Campinas, interior paulista, e convida os cole-
gas a conhecerem seus atrativos. Confira tam-
bém os ganhadores do sorteio do concurso de 
filiação da Afubesp, realizado no ano passado – 
e novidades vêm por aí.

Um 2016 cheio de fôlego para todos!
Diretoria da Afubesp

...E FORTALEÇA NOSSA ASSOCIAÇÃO!
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CABESP

Diretora da Afubesp toma 
posse no Conselho Fiscal
Maria Rosani reafirma o compromisso de 
zelar pela saúde financeira da Caixa, bem 
como lutar pela humanização do serviço 
prestado aos associados 

O
s números da Ca-
besp vão bem, mas 
é preciso estar vigi-
lante. No entanto, o 
mais necessário neste 

momento é melhorar o aten-
dimento aos associados da 
Caixa Beneficente que sofrem 
com burocracias e dificulda-
des na rede credenciada, em 
especial no interior de São 
Paulo e outros estados. 

Esse é o compromisso reafir-
mado pela diretora da Afubesp 

e do Sindicato dos Bancários 
de São Paulo, Maria Rosani, 
que tomou posse como suplen-
te no Conselho Fiscal da Ca-
besp para o biênio 2016/2017, 
em cerimônia realizada no pri-
meiro dia útil de 2016. Na opor-
tunidade, também foram em-
possados os diretores finan-
ceiro e administrativo e demais 
conselheiros fiscais.

Durante a solenidade, a diri-
gente falou sobre a importância 
da Cabesp para os banespia-

nos, relembrou a luta da Afu-
besp e dos sindicatos para que 
a caixa beneficente perdurasse 
além dos 60 meses previstos 
no Edital de Privatização do Ba-
nespa e reafirmou seu compro-
misso em ajudar na fiscalização 
dos números e atuação da dire-
toria da entidade.

Maria Rosani também desta-
cou: “devemos nos preocupar 
sim com a perenidade da Ca-
besp, mas também devemos 
torná-la mais humanizada”.  

O problema da burocratização 
do tratamento aos sócios é mui-
to sério e detectado constante-
mente pela Afubesp, que sem-
pre recebe reclamações neste 
sentido. É tão real que apare-
ceu claramente em dados divul-
gados pela Agência Nacional de 
Saúde Suplementar (ANS), em 
2015, que evidenciaram a bai-
xa satisfação do plano. No Indi-
cador da Dimensão de Satisfa-
ção do Beneficiário (IDSB), que 
mede o índice de reclamações, 
sanções pecunárias e desistên-
cias, por exemplo, a Caixa Be-
neficente obteve 0,4242 (sendo 
que 0,4 é considerado ruim). 

Já no Indicador de Dimensão 
de Estrutura e Operação (IDEO), 
que considera a dispersão da 
rede hospitalar, serviços de ur-
gência e emergência - ou seja, 
a qualidade da rede credencia-
da, a Cabesp registrou índice 
de 0,6689 (de 0,0 a 1,0). 

Como se vê, o assunto é ur-
gente. A partir de agora, os ba-
nespianos podem contar com 
mais uma voz dentro da Ca-
besp para ajudar em suas de-
mandas.
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Para Maria Rosani, é preciso aproximar a Cabesp de seus usuários
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BANESPREV

Contribuições  
extraordinárias  
do Plano II  
em pauta
Intervenção dos representantes dos 
participantes foi essencial para que  
a Previc analisasse o caso com cautela

C
omo era previsto, o ano 
começa movimentado 
para o Plano II. A con-
tribuição extraordinária 
para cobrir os déficits 

do plano é, desde sua implan-
tação, assunto polêmico. No 
entanto, um novo capítulo des-
ta controvérsia está rondando 
os participantes desde mea-
dos do final do ano passado, 
quando a autarquia abriu ca-
minho para a alteração da for-
ma de contribuição partindo de 
uma nova fórmula – que afeta-
ria principalmente as menores 
rendas. Não fosse a atuação 
de nossos representantes, a 
mudança teria sido aprovada 
sem maiores questionamentos, 
com efeito na vida de centenas 
de participantes.

A regra de equacionamento 
adotada pelo Banesprev não 
prevê o cálculo individual de 
cada participante, então foi as-
sumido o modelo de contribui-
ções normais, inclusive para os 
déficits contratados em 2013. 

Em reunião realizada em 18 
de dezembro de 2015, o Con-
selho Deliberativo da entidade 
aprovou por maioria de votos 
a alteração da forma de contri-

buição do Plano II com implan-
tação imediata para atender a 
determinação da Previc. A ex-
ceção foi o voto de Walter Oli-
veira, conselheiro deliberativo 
suplente eleito que atuou co-
mo titular, acompanhado pelo 
também conselheiro eleito (su-
plente) Camilo Fernandes. 

A nova fórmula de cálcu-
lo proposta pelo atuário afeta 
mais de 70% dos participan-
tes – que são os que possuem 

as rendas mais baixas – e, em 
contrapartida, favorece aque-
les de rendas maiores.

Mesmo diante de um tema 
tão complexo, não houve ob-
jeção dos diretores (inclusive 
um apoiado pela Afabesp), que 
mais uma vez não desempe-
nharam o papel para que foram 
eleitos: o de preservar os parti-
cipantes.

Walter Oliveira, que é tam-
bém secretário-geral da Afu-
besp, entende que antes de 
qualquer alteração na forma 
de cálculo, o Banesprev deve-
ria procurar a Previc para me-
lhores esclarecimentos e pro-
curar saber se o novo método 
é o mais correto e se atende 
as resoluções vigentes. “É pru-
dente evitar novos recálculos 
no futuro e também consultar 
o órgão regulador e procurar 
saber se não há outras opções 
menos amargas e mais jus-
tas”, afirma o conselheiro que 
pediu vistas na reunião.

O pedido de vistas – que não 
foi respeitado pelo presidente 
do conselho, Superintendente 
do Banco Santander –  baseou-
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Walter Oliveira, 
que atuou como 
titular no Conselho 
Deliberativo, 
votou contrário à 
mudança imediata 
da forma de 
contribuições
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Ameaça aos direitos  
dos participantes

Na primeira semana de janeiro, 
a Previc suspendeu o processo 
de reforma estatutária do 
Banesprev que retiraria as decisões 
deliberativas, com exceção das 
eleições da nossa assembleia de 
participantes, que é antigo pleito 
do banco. A medida foi um retorno 
positivo à solicitação feita pela 
Afubesp em dezembro. 
Os conselheiros deliberativos 
eleitos suplentes Walter Oliveira 
e Camilo Fernandes pediram em 
documento entregue pessoalmente 
que a determinação de nova 
reforma estatutária fosse revogada 
e que se alterasse o estatuto, 
devolvendo a ele a concepção 
original – inclusive, com a eleição 
do terceiro membro no Conselho 
Deliberativo. 
A decisão transformaria o Conselho, 
em sua maioria composto pelo 
Santander, em órgão máximo 
da entidade. Podendo excluir 
de vez a vaga da Direp e ainda 
suprimir o poder da Assembleia 
de Participantes, que tem entre 
suas atribuições a destituição 
de membros eleitos, aprovação 
de contas, aprovação de política 
de investimentos, referendar 
alterações de regulamentos e 
Estatuto, dissolução da entidade, 
entre outras.
No entanto, os participantes ainda 
correm riscos de perder o poder de 
deliberar em assembleia, abrindo 
precedentes para perda de direitos. 
A Afubesp continuará vigilante 
sobre o assunto. 

Acesse o site www.afubesp.org.br 
e mantenha-se informado.

-se na complexidade do tema, 
podendo atingir 300% de au-
mento nos salários mais baixos, 
devolução de recursos recebi-
dos por estes para ressarcir os 
participantes de alta renda. Esta 
medida poderia causar uma en-
xurrada de ações judiciais, ge-
rando grande instabilidade no 
plano. Importante lembrar que 
os déficits referentes aos exer-
cícios de 2013, 2014 e 2015, 
ainda não foram equacionados.

Pelo debate mais justo 
Por conta do impasse, re-

presentantes dos participantes 
estiveram presentes em audi-
ência na Previc, em Brasília, 
no dia 11 de janeiro. Participa-
ram o presidente do Banesprev 
Jarbas Di Biagi, o conselheiro 
Walter Oliveira, a vice-presi-
dente da Afubesp e diretora fi-
nanceira do Sindicato dos Ban-
cários de São Paulo Rita Ber-
lofa e José Ricardo Sasseron, 
vice-presidente da Anapar.

Houve consenso no deba-
te de que é necessário um 
estudo mais aprofundado do 
assunto antes de qualquer al-

teração. Demonstrando que 
é possível ser mais justo e se 
enquadrar dentro da legislação 
referente ao equacionamento, 
os representantes propuseram 
percentuais diferenciados para 
cada participante e assistido, 
levando em consideração fa-
tores como a reserva matemá-
tica individualizada, benefício 
mensal e anual, a idade e ex-
pectativa de vida.

A vice-presidente da Afu-
besp Rita Berlofa lembra que 
a nova proposta de contribui-
ções em relação aos partici-
pantes ativos já foi rejeitada 
verbalmente na audiência. “Os 
técnicos da Previc também 
levantaram várias dúvidas no 
método apresentado para os 
aposentados e ainda orienta-
ram o Banesprev a elaborar 
novos estudos para a apura-
ção do melhor procedimen-
to possível, mais justo e que 
atenda a forma descrita na re-
solução de equacionamento 
de déficits”, pontua Rita.

Graças a esta pressão, o 
Banesprev solicitou 90 dias 
de prazo para uma análise 

mais aprofundada e propos-
ta definitiva sobre o assunto.  
Neste período, um grupo que 
terá a contribuição dos partici-
pantes por meio da Anapar se-
rá formado para discutir uma 
alternativa.

Segundo 
Rita Berlofa, 
há meios de 
apurar um 
procedimento 
mais adequado 
que não 
penalize os 
participantes
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Novos sócios são 
premiados em sorteio

Afubesp promoverá em breve mais 
um concurso de filiação. Fique atento!

FILIAÇÕES

A
o se associar à Afu-
besp, os colegas pas-
sam a usufruir de inú-
meros serviços, têm 
seus direitos defendi-

dos e, ainda por cima, podem 
concorrer a prêmios. Este foi 
o caso de cinco novos sócios 
sorteados no concurso de fi-
liação da entidade. O sorteio 
dos itens ocorreu no dia 18 
de dezembro, e os respectivos 
prêmios já foram entregues 
aos seus donos.

O associado Jean Nelson Al-
ves da Silva ganhou o primei-
ro lugar e levou uma TV 46’’ 
de LED. Os demais sortudos 
foram, em ordem: Melina do 
Rosário Freitas em segundo 
lugar (viagem para Florianó-

polis com direito a um acom-
panhante, incluindo passagem 
aérea), Wanderli R. Lopes (um 
final de semana na Pousada 
Vale dos Pássaros em Ibiúna, 
para duas pessoas), e Carmen 
Lúcia R. Nantes e Deisner Fa-
brício Genova Pezzini, que ga-
nharam relógios de pulso com 
a quarta e quinta colocação.

Dentro da campanha, cada 
novo associado recebeu um 
brinde - como por exemplo o 
vale-cinema do Cinemark ou 
ingresso do Cheque Teatro -, 
e também o cupom do sorteio. 
Os sócios que indicaram cole-
gas para filiação também pu-
deram concorrer.

O presidente da Afubesp Ca-
milo Fernandes parabeniza to-

dos os colegas que se filiaram 
e participaram do concurso 
no ano passado e avisa: vem 
campanha nova por aí. “Em 
2016, intensificaremos as filia-
ções em São Paulo e também 
no interior”, diz. O anúncio com 
as informações será divulgado 
pelos canais de comunicação 
da entidade.

Venha para a Afubesp
Por estar sempre em mo-

vimento, a Afubesp busca 
constantemente ampliar sua 
atuação e representativida-
de, atendendo as demandas 
de todos os trabalhadores do 
Santander, oferecendo sua ca-
pacidade de negociação com 
o banco na defesa dos direitos 
dos aposentados e pessoal da 
ativa, bem como seus servi-
ços jurídicos e de convênios. 
Quem se junta à Afubesp, só 
tem a ganhar!

O colega Jean Nelson recebeu a  
TV 46” conquistada com o 1º lugar

Melina Freitas irá aproveitar seu 
prêmio em Florianópolis (SC)

Wanderli está se preparando para 
passar um final de semana em meio 
à natureza em Ibiúna
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JURÍDICO

Seus direitos defendidos
Usufrua dos serviços oferecidos pelo Jurídico 
da Afubesp e a atualização das ações coletivas 
ingressadas pela entidade

O 
Departamento Jurídi-
co da Afubesp, que é 
composto por espe-
cialistas diversos, está 
à disposição de seus 

associados para aconselhá-los 
juridicamente nas mais varia-
das questões das áreas cível 
(família, comercial, imobiliária, 
trabalhista, federal, tributária, 
previdenciária, constitucional) e 
trabalhista.

Entre as ações individuais, 
a associação destaca a de re-
visão de benefícios junto ao 
INSS, ações de complemen-
tação de aposentadoria, cor-
reção do FGTS de 3% para 
6% para quem ingressou no 
banco antes de 01/10/1971, 
entre outras. Há também a 
possibilidade de entrar com o 
processo para recuperação de 
perdas no FGTS para quem ti-
nha saldo em janeiro de 1989 
(Plano Verão) e/ou em abril 
de 1990 (Plano Collor I), cujas 
prescrições são em 2019 e 
2020, respectivamente. 

Confira atualização  
das ações coletivas 
INPC - A ação ingressada de 

2008, segue tramitando, mas 
ainda não há previsão de pra-
zos para o julgamento.

IGP-DI - A ação, que nasceu 
em 2003 a partir de represen-
tação feita por dirigentes da 
Afubesp e Comissão Nacio-
nal dos Aposentados (CNAB), 
aguarda julgamento do recurso 
no Superior Tribunal de Justi-

ça (STJ).  O processo solicita 
a reblindagem dos títulos pú-
blicos, reservados pela Reso-
lução 118/97 do Senado Fede-
ral, destinados à correção da 
complementação do pessoal 
pré-75 (os que não aderiram ao 
fundão) com base nos índices 
do IGP-DI mais 12% ao ano, 
além dos valores retroativos. 

Gratificações - A ação de 
autoria da Afubesp pela incor-
poração da PLR e gratificações 
nas complementações de apo-
sentadoria aguarda julgamento 
do recurso no STJ.

Cosesp – Medida cautelar 
pede continuidade na vigência 
da apólice 10 do seguro de vi-
da dis banespianos aguarda 
julgamento de mérito em pri-
meira instância.

Serviço passado do Plano II 
- Em 2015, a Afubesp foi noti-
ficada para audiência de conci-
liação com Santander e o Ba-
nesprev, a respeito dessa ação 
coletiva, que foi ingressada pe-
la entidade junto com Sindica-
to dos Bancários de São Paulo, 
Contraf e Fetec-SP.

No entanto, o banco e o fun-
do de pensão solicitaram o 
cancelamento da mesma, o 
que foi aceito pelo juiz, alegan-
do a complexidade do assunto 
e questionaram a legitimidade 
da associação em representar 
os participantes do plano. 

A ação segue tramitando e 
pode ser acompanhada no 
Tribunal de Justiça de São 
Paulo utilizando os seguintes 
dados: Processo 1017179-
67.2013.8.26.0100 / Classe: 
Procedimento Ordinário / Área: 
Cível / Assunto: Previdência 
privada / Distribuição: Livre 
08/04/2013 às 16:59 / 15a Vara 
Cível - Foro Central Cível.
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Turismo versátil  
em Campinas 
A menos 100 km de São Paulo, cidade 
tem entretenimento para os mais variados 
gostos. Hospede-se no Hotel Vila Rica 
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U
ma cidade cosmopolita, 
mas que ainda reserva 
características interiora-
nas, Campinas tem mui-
to a oferecer para turis-

tas. Possui grandes shoppings, 
museus, áreas verdes, como o 
Parque do Taquaral e o Bosque 
dos Jequitibás, que são atra-
ções interessantes para aque-
les que residem em pequenos 
municípios, e, ao mesmo tem-
po, tem os encantos do interior 
que remetem aos tempos do 
café na região. 

Seguindo por este viés, Cam-
pinas pode surpreender. A co-
meçar pelo passeio na Maria 
Fumaça que leva os turistas até 
Jaguariúna, que traz a nostalgia 
do viajar de trem aliada ao co-
nhecimento da história das fer-
rovias e das antigas fazendas 
localizadas no caminho. 

Em terra firme, é imperdível 
um passeio pelas ruas dos dis-
tritos de Sousas e Joaquim Egí-
dio, com suas ruas de paralele-

pípedos e casarios.  São deze-
nas de edificações dotadas de 
valor histórico, estético e cultu-
ral, do período áureo do ciclo 
do café no Brasil. Muitas delas 
foram transformadas em am-
bientes propícios para receber 
toda a família pelo dia inteiro, 
do café-da-manhã até o final da 
tarde, com direito a almoço ca-
prichado feito no fogão a lenha.  

No quesito alimentação, ali-
ás, a cidade também vem se 
destacando com restaurantes 
diversos que apresentam gas-
tronomia que transita do re-
quinte da cozinha contemporâ-
nea à rústica culinária mineira. 

Onde ficar
Para se hospedar com confor-

to e ótima localização, a dica é 
se hospedar no Hotel Vila Rica, 
que é conveniado da Afubesp 
e oferece diárias com 20% de 
desconto aos sócios da entida-
de e seus dependentes.

O fato de estar em uma re-
gião movimentada de Campi-
nas não atrapalha o sossego 
que o hotel oferece, tanto por 
sua área arborizada e de lazer, 
com piscina, playground e qua-
dra poliesportiva, como dentro 
das suítes, que são amplas e 
possuem janelas antirruído. 

Mais informações sobre o 
hotel podem ser obtidas no si-
te www.hotelvilarica.com.br ou 
pelo telefone (19) 3773-8000.

Campinas mescla atrações para todos os gostos com atmosfera interiorana 

O Hotel Vila Rica é boa opção para quem está à procura de um bom descanso


