
BANESPREV 
DEPENDE DO 
SEU VOTO
Mais do que nunca é importante ESCOLHER  

CANDIDATOS que tenham CONHECIMENTO 
TÉCNICO, disposição de LUTA e 

COMPROMETIMENTO com os BANESPIANOS



Vote em quem sempre lutou por você2

De 6 a 20 de fevereiro, os participantes  
e assistidos do Banesprev irão escolher seus 
representantes em colegiados importantes. Serão 
eleitos diretores financeiro e administrativo, 

conselheiros deliberativos e fiscal e membros do Comitê 
de Investimentos. Será a maior eleição de cargos da 
história do Fundo de Pensão, que completará 30 anos no 
mesmo mês.

Esta eleição ocorre em um momento particularmente 
delicado, não apenas pela conjuntura do país, mas em 
especial por conta de mudanças internas que podem 
muito alterar a boa governança da entidade, com clara 
possibilidade de diminuição da representação dos 
participantes na gestão (leia mais nas próximas páginas).

Desta forma, é essencial participar de todas as 
convocações feitas pelo Banesprev e entidades sindicais, 
entre elas votar nas eleições. Mostrar-se interessado e 
escolher com coerência os candidatos que irão atravessar 
esse momento é primordial.

A chapa “Banesprev Somos Nós” é composta por 
aposentados e funcionários da ativa, são engajados nos 
direitos dos trabalhadores, com conhecimento técnico e 
político, capacidade de negociação, independência para 
votar contra as vontades do Santander e disposição de luta.

Diretoria Financeira

MARIO
RAIA

MAURICIO 
DANNO

Aposentada do Plano II, ingressou 
no Banespa em 1989, onde 
trabalhou no Departamento 
de Planejamento até 2001. Em 
seguida, iniciou no Banesprev, 
primeiro como Analista de 
Investimentos (2001/2002) e 
depois como Gerente Financeira 
(2003/2006). Fez graduação e 
mestrado em Economia na PUC-
SP e tem extensão universitária em 
Gestão de Fundo de Pensão na 
FGV. Foi eleita por três mandatos - 
em 2007/2009 (efetiva), 2011/2013 
e 2014/2016, como suplente 
- no Comitê de Investimentos. 
Possui certificação do ICSS para 
atuar na área de Investimentos 
das Entidades de Previdência 
Complementar e pela ANBIMA - 
CPA-20.

MÁRCIA
CAMPOS

Conselho Fiscal

Banespiano desde 1985, 
funcionário da ativa, é graduado 
em Física pela USP, pós-graduado 
em Economia do Trabalho 
pela Unicamp e Políticas de 
Economia Global pela Faculdade 
de Economia e Direito de Berlin 
(Alemanha). Foi analista de 
sistemas, de planejamento e de 
patrimônio no Santander.
Foi eleito conselheiro fiscal do 
Banesprev (2007/2010), integrante 
do Comitê Gestor do Plano II do 
Banesprev (2011/2012), além 
de coordenador da Comissão de 
Organização dos Empregados 
do Santander. É secretário de 
Relações Internacionais da 
Contraf-CUT.

Diretoria Administrativa
Ingressou em 1990 no Banespa 
como escriturário, passando 
pelas funções de caixa, 
supervisor de atendimento e 
tesoureiro. Após a privatização 
do banco, passou a ocupar 
o cargo de gerente de 
relacionamento Van Gogh II  
no Santander. 
Está lotado no PV USP HC e faz 
parte da diretoria do Sindicato 
dos Bancários de São Paulo. 
Formado em Administração 
de Empresas pela Escola 
Superior de Administração de 
Negócios de São Paulo (ESAN) 
e especializado em mercado 
financeiro e capitais. Possui 
cerficação CPA 10 pela Anbima.
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Conselho Deliberativo (vote nos dois nomes)

Comitê de Investimentos (vote nos dois nomes)
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Funcionário da ativa, entrou no 
Banespa em 1983, é bacharel  
em Ciências Econômicas,  
atuando no Departamento 
Financeiro e de Crédito  
Imobiliário. Foi eleito para o 
Conselho Fiscal do Banesprev 
(2004-2005) para a diretoria 
Administrativa (2005 -2007) 
e Financeira (2007-2009). Foi 
coordenador do Comitê Gestor 
do Plano II (2012-2014) e 
eleito no Conselho Deliberativo 
(2015-2017). É Conselheiro da 
Anapar, dirigente da Fetec-SP e 
secretário-geral da Afubesp. Possui 
certificação do ICSS para atuar na 
área de investimentos em entidades 
de Previdência Complementar.

Aposentada do Plano II do 
Banesprev, é economista formada 
pela PUC-SP, possui MBA 
executivo em Finanças pelo IBMEC 
SP, certificação em gestão de 
Previdência Complementar, com 
ênfase em investimentos pelo ICSS.
Foi eleita diretora Financeira, 
diretora Administrativa, e 
Conselheira Deliberativa do 
Banesprev, de 2001 a 2006.
Ingressou no banco em 1979, 
passou pela Administração Geral 
como economista, foi subgerente 
e gerente de crédito imobiliário 
e poupança. Atualmente, é 
consultora da Anapar (Associação 
Nacional dos Participantes de 
Fundos de Pensão).

Atualmente cumpre mandato 
de integrante eleita, como 
suplente, no Comitê de 
Investimentos do Banesprev. 
É presidente do Sindicato dos 
Bancários de Campinas  
e Região. Ingressou no Banespa 
em 1988, e dois anos depois 
(1990), foi eleita para o Corep.
É graduada em Gestão 
Financeira pela Universidade 
Paulista (Unip) e permanece  
na ativa do Santander.  
Possui certificação pelo ICSS  
em Administração e pela 
ANBIMA CPA-20.

MARIA 
AUXILIADORA

SERGIO
AUGUSTO

WALTER 
OLIVEIRA

STELA

Funcionário da ativa, ingressou 
no Banespa em 1988, foi 
escriturário, caixa, gerente 
Pessoa Física, Preferencial, 
Pymes e Van Gogh atuando 
no assessoramento de pessoa 
física alta renda e Pessoa 
Jurídica. É diretor do Sindicato 
dos Bancários de São Paulo 
e da Afubesp. É graduado 
em Ciências Sociais e possui 
certificação CPA 10 pela 
Anbima desde 2005, trabalhou 
no Ceser Bras, e agências 0628 
Aeroporto Internacional de SP, 
Vila Maria, Cantareira e agora 
está lotado na agência Jaçanã.

Nosso compromisso é por uma gestão centrada em 
quatro eixos: CONFIANÇA, SEGURANÇA, ESTABILIDADE e 
principalmente, REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES 
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* SERVIÇO PASSADO PLANO II
Em despacho com o juiz que 
está com a ação, mostramos 
o impacto do aumento nas 
contribuições extraordinárias 
que geraram até 500% de 
reajuste para um grupo 
grande de participantes e 
voltaremos a carga para que 
haja o julgamento do mérito o 
mais breve possível. Faremos 
nova reunião com o Ministério 
Público, para denunciar a 
postura do Santander com 
relação a não cumprir com o 
seus compromissos.

* EQUACIONAMENTO  
DOS DÉFICITS
Enquanto não há o devido 
aporte referente ao Serviço 
passado, não medir esforços 
para que os déficits 
contratados voltem ao prazo 
de financiamento original, 
contratado em 2012 (de 
27 anos), o que diminuiria 
consideravelmente as 
parcelas a serem pagas.

* REFORMA ESTATUTÁRIA
Denunciar/Barrar em todos os 
fóruns possíveis a intenção 
do Banco em eliminar a 
Assembleia de Participantes 
e a 7ª vaga dos eleitos no 
Conselho Deliberativo, o que 
permitirá alterações drásticas 
nos regulamentos, estatuto, 
eliminação dos eleitos da 
gestão e até a dissolução da 
entidade. (Leia mais na pág. 7)

* FIM DO VOTO DE MINERVA
Na Diretoria Executiva e no 
Conselho Deliberativo para 
haver o devido equilíbrio 
de forças entre banco e 
participantes.

* REDUÇÃO DE  
TAXA ADMINISTRAÇÃO
O Santander tem condições de 
diminuir os valores cobrados 
do Banesprev para administrar 
os recursos que estão sob sua 
gestão, ou mesmo zerar, como 
já é praticado no Plano V, onde 
o Banco paga tudo sozinho.
Nos demais planos, onde há 
aportes de contribuição 
pelos participantes, vamos 
continuar fazendo todos 
os esforços para a devida 
isonomia.

* REDUZIR DE  
TAXA DE CUSTÓDIA
Taxa obrigatória por legislação 
para as entidades de 
previdência complementar. 
Pesquisas no mercado 
financeiro demonstraram 
que outras entidades pagam 
valores menores para o 
Santander que o próprio 
Banesprev, que é um fundo 
patrocinado pelo banco.

* PROGRAMA DE PREPARAÇÃO 
DE APOSENTADORIA (PPA)
Importante projeto criado 
em 2006, implantado em 
2007, quando ocupávamos a 
diretoria administrativa e 
financeira do Banesprev. O 
objetivo é ampliar o projeto 
com mais eventos, inclusive 
com o patrocínio do Banco 
Santander, que fazia parte da 
aprovação do programa.

* CARÊNCIA NAS  
PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS
Nos meses de Janeiro e 
fevereiro, período no qual 
há um aumento dos gastos 
com os pagamentos de IPVA, 
Matrículas e IPTU, entre outras 
despesas. Prática comum no 
sistema complementar.

* ANTECIPAÇÃO DE  
PAGAMENTO EM DEZEMBRO
Demanda dos participantes 
aposentados e pensionistas 
em todos os finais de ano. A 
proposta é seguir o mesmo 
modelo que o banco utiliza  
para os ativos.
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  Participação ativa na criação do BANESPREV e 
também do PLANO II, que garantiu BENEFÍCIOS a 
todos os funcionários, a ESTRUTURA ATUAL DO 
FUNDO, com ELEIÇÕES DE PARTICIPANTES na 
gestão, ASSEMBLEIA DE PARTICIPANTES, com 
poderes únicos em nosso país.

  Comprovação da falta de aporte referente ao 
Serviço Passado, com denúncia na Previc e 
ajuizamento de ação. Fizemos reunião com o 
Ministério Público e audiência no Senado 
denunciando a postura do Santander em não 
cumprir com sua responsabilidade (veja mais 
ações sobre Plano II na pág. 6).

  Em complemento a AUDIÊNCIA PÚBLICA no 
Senado, em novembro de 2016, onde 
SOLICITAMOS também A EXTENSÃO DO ABONO  
de R$ 3.500,00, aos aposentados do PLANO V, 
encaminhamos pedido para que o Ministério 
Público do Trabalho seja acionado e apure  
as PRÁTICAS CONTRA OS APOSENTADOS e também 
funcionários DA ATIVA.

  Lutamos por seis anos contra a privatização 
do Banespa e após a sua venda, ainda 
conquistamos garantia de emprego para os 
ativos, o que proporcionou a aposentadoria 
para milhares de pessoas, posteriormente.

  Garantimos a PERENIDADE DO BANESPREV  
E DA CABESP que pelo edital de privatização, 
previa patrocínio de 18 e 60 meses, 
respectivamente.

  Nas reformas estatutárias anteriores, levamos 
as informações a todos as regiões possíveis e 

garantimos que direitos fundamentais fossem 
mantidos em nosso estatuto, como a 7ª vaga 
no Conselho Deliberativo.

  IMPETRAMOS AÇÃO DE BITRIBUTAÇÃO que reduz o 
valor do Imposto de Renda no recebimento  
do benefício de aposentadoria, dos PLANOS  
II e III.

  Revertemos vários benefícios suspensos, junto 
ao INSS, dos participantes que se utilizaram 
da legislação referente à insalubridade para 
se aposentar.

  IMPETRAMOS AÇÃO JUDICIAL, em 2006, EVITANDO o 
FIM DO PODER DE GESTÃO DOS ELEITOS na Diretoria 
Executiva do Banesprev, antigo desejo da 
patrocinadora, que agora volta  
à pauta com força total.

  Garantimos aos novos participantes das 
“caixinhas” do Banco Meridional e Sanprev 
(oriundo do Banco Noroeste), a participação 
igual a dos banespianos.

 CONVENCEMOS a PREVIC para SUSPENDER A 
REFORMA ESTATUTARIA em 2015 e já DENUNCIAMOS 
a NOVA INVESTIDA do banco em relação à 
retirada de direitos dos participantes, 
aprovada no Conselho Deliberativo em 
26/12/2016, já no dia seguinte à realização  
da reunião.

  Trabalhamos pela diminuição da taxa atuarial 
do Plano Pré-75 (Fundão), auxiliando na 
formalização do contrato de composição de 
dívida pelo Santander, dando mais segurança 
aos aposentados do plano.



Sempre ao lado do Plano II
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Todos às 
ASSEMBLEIAS 

no DIA 28  
de JANEIRO

O EQUACIONAMENTO DE 
DÉFICIT DO PLANO II e  
a REFORMA ESTATUTÁRIA  
do BANESPREV serão  
temas de duas assembleias 
extraordinárias no  
E.C. BANESPA.

A 
luta em defesa dos participantes e assistidos do Plano 
II é constante, a começar pela defesa do resgate do 
serviço passado, registrada ano após ano por meio 
de ressalvas em atas de colegiados do Banesprev e 

nas assembleias. Essa iniciativa foi uma das que permitiu o in-
gresso de ação que corre na Justiça, pleiteando o aporte do va-
lor devido pelo Santander, que beneficiaria os banespianos.

Nos últimos anos a vigilância foi intensificada, pois os déficits 
consecutivos e as mudanças de legislação trouxeram deman-
das extras. Para informar e organizar o segmento, foram reali-
zados vários encontros pelo país, inclusive na cidade de São 
Paulo (foto) em maio de 2016, chamado pela Afubesp, Sindicato 
dos Bancários de São Paulo, Contraf e Fetec/SP - entidades que 
apoiam a chapa Banesprev Somos Nós.

A partir deste evento, que ocorreu no momento crítico da alte-
ração do equacionamento nas contribuições (referentes a 2011 
e 2012) implantada em abril de 2016, os colegas se uniram para 
mostrar sua insatisfação com as parcelas insuportáveis por conta 
da variação de até 500% em alguns casos. Foram encaminhadas 
cartas de centenas de colegas endereçadas à Previc denuncian-
do a situação.

Neste processo, os eleitos apoiados pelas entidades sindicais 
desempenharam papel fundamental na defesa do Plano II, pois 
são presença constante em reuniões na autarquia sempre cha-
mando a atenção para detalhes que fazem a diferença.

Foi dessa forma que conseguiram abrir um canal de comu-

nicação no órgão, que acabou resultando – depois de indefe-
rimentos e recursos – no parecer da Procuradoria Federal da 
República para uso do prazo de 17 anos no equacionamento de 
déficit do Plano II, por exemplo.  Mas a luta é que este prazo 
seja ampliado para aliviar o bolso de todos os envolvidos, sem 
o menor risco de insolvência para o plano.

Além disso, graças aos nossos representantes, o déficit apura-
do no exercício de 2015 não foi implantado já em meados do 
ano passado como queria o Santander, fragilizando ainda mais 
os participantes. 

Todos os planos merecem nossa atenção, porém neste espaço 
destacamos o Plano II, por ele apresentar as maiores preocupa-
ções e ações devido à sua situação deficitária.
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Banesprev em risco com reforma estatutária
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O 
próximo mandato, que ocorrerá no triênio 
2017/2020, será de difícil travessia para todos os 
participantes, devido aos ataques que o Santan-
der, que tem apoio no Governo Federal, está dis-

posto a fazer junto a entidade, através de uma reforma estatu-
tária, já citada nas páginas anteriores.

A situação é tão grave que conseguiu atender a um antigo 
pleito de todos os banespianos, a 
união de todas as Associações de 
Representação dos antigos funcio-
nários do Banespa (Afubesp, Afa-
besp e Abesprev). E foi unânime, 
por parte dos eleitos, rejeitar a 
proposta, que acabou sendo apro-
vada pelos indicados do banco em 
reunião do Conselho Deliberativo, 
realizada um dia depois do Natal.

Ela prevê retirada definitiva dos 
poderes da Assembleia de Parti-
cipantes e da vaga da Direp, que 
pertence aos eleitos no Conselho, entre outras alterações. Caso 
seja referendada pela Previc, o caminho ficará aberto para perda 
de benefícios e representação; destituição das diretorias eleitas a 
qualquer momento; alterações do Estatuto e Regulamentos que 
favoreçam o banco; dissolução do Fundo de Pensão, entre outros.

Vale lembrar que este modelo de administração pleiteada 
pelo Santander com exclusão dos eleitos na gestão do Fundo 
já causou grande prejuízo aos participantes do Fundo Santan-
derprevi, entidade oriunda do Banco Real, com perda de be-
nefícios para os aposentados devido a investimentos errados, 
inclusive com dirigentes multados pela Previc. Também, ain-
da, a diminuição considerável no percentual das contribuições 

para formação de reservas para 
os ativos.

Nas mais recentes reuniões  
de negociação, as entidades uni-
das (as de banespianos, mais Sin-
dicato dos Bancários de São Pau-
lo, Fetec/SP e Contraf, além dos 
demais eleitos) deixaram claro 
que nós participantes não abri-
remos mão de nenhum direito  
de representação na governança 
do Banesprev.

Já se iniciaram as demandas 
cabíveis para impedir as pretensões do Santander, e os desdo-
bramentos serão comunicados pela Afubesp. Todo o histórico 
do processo, desde 2014 quando a Previc determinou a proce-
dência de alteração estatutária pontual, pode ser conferido no 
www.afubesp.org.br

É FUNDAMENTAL A PRESENÇA 
DOS BANESPIANOS, POIS, 
ALÉM DA IMPORTÂNCIA DOS 
ASSUNTOS, NECESSITAMOS 
MOSTRAR PARA A PREVIC AS 
NOSSAS PREOCUPAÇÕES COM 
O MOMENTO QUE VIVEMOS.

NÃO ABRIREMOS MÃO 
DE NENHUM DIREITO DE 
REPRESENTAÇÃO NA 

GOVERNANÇA

D
O
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 Vote na chapa completa
8

Remetente: Rua Direita, 32 - 2º andar
São Paulo / SP - CEP : 01002-000

ENTIDADES
Afubesp, Afubesp Regionais, 
Comissão Nacional dos Aposentados 
do Banespa (CNAB), Sindicato dos 
Bancários de São Paulo, Osasco 
e Região, Contraf, Fetec-SP e 
seus sindicatos filiados, Feeb 
SP/MS, Sindicato dos Bancários 
de Campinas, Agabesp, Anapar 
(Associação Nacional dos 
Participantes de Fundos de Pensão).

A pós conhecer os nomes, as propostas e o 
trabalho desenvolvido até aqui em defesa 
dos seus direitos, é hora de preparar-se 

para votar, o que poderá ser feito de 6 a 20 de 
fevereiro, pela internet ou pelo Correio.

O Banesprev irá enviar kit eleitoral para o seu 
endereço de correspondência, contendo envelope 
carta-resposta, cédula padronizada para votação 
e instrução com a senha única para votação pela 
internet. Caso não receba o material antes do 
início do prazo de votação, entre em contato com 
o Banesprev para saber como proceder.

Por se tratar de um método mais rápido e 
prático, a orientação da chapa é optar colegas 
votem pela internet. No entanto, quem preferir 
postar o voto pelo Correio pode fazê-lo, com 
atenção ao prazo de entrega das cédulas. A 
carta-resposta deverá constar o carimbo de até 
20/02/2017 para contabilizar como voto válido.

QUEM APOIA  
A CHAPA  
BANESPREV  
SOMOS NÓS


