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“A
s  mudanças nunca ocorrem sem in-
convenientes, até mesmo do pior para 
o melhor.” A afirmação é do inglês e 
teólogo anglicano, Richard Hooker, e 
se aplica bem ao momento pelo qual 

passa a Afubesp. Isso porque, desde o começo 
de agosto, a associação entrou em um processo 
de mudança estrutural em sua sede, no centro 
de São Paulo, que irá perdurar por um tempo. 

E, como todos sabem, reformas sempre trazem 
transtornos, mas também são necessárias. No 
nosso caso, a ideia é redefinir espaços e organi-
zar os departamentos para facilitar o atendimento 
dos associados, bem como buscar a excelência 
neste processo.  Para isso, todos os setores que 
atendem diretamente os colegas – como Convê-
nios e Jurídico (este último está temporariamen-
te no 11º andar) - estarão mais próximos e uma 
recepção mais efetiva encaminhará as pessoas 
de forma eficiente para onde elas desejam ir.  
A entidade também criará um espaço de leitura 
com livros de temas variados e revistas dispo-
níveis para os visitantes. Esse é o começo na 
busca da entidade por aproximar cada vez mais 
a Afubesp de seus associados. 

Outro passo neste sentido foi dado no início 
de setembro, com a inauguração da Regional da 
Afubesp no Rio de Janeiro, batizada de Núcleo 
Antonio Carlos Vilela, em homenagem a esse 
importante banespiano que fez história no movi-
mento sindical bancário e na luta contra a priva-
tização do Banespa (leia mais na página 3).

Na Colônia de Férias de Barbosa também es-
tão sendo feito investimentos para melhor rece-
ber os colegas e atrair os associados de todas 
as regiões para conhecer a tranquilidade e na-
tureza exuberante dali. Entre as iniciativas estão 
as construções de mais um quiosque próximo a 
sede e de um galpão para eventos, assim como 
será feita a revitalização da lagoa.

Além de nos aproximar cada vez mais dos 
sócios, queremos também fortalecer a asso-
ciação promovendo uma campanha de filiação, 
que está prestes a ganhar as ruas. Tudo isso 
mostra que nosso slogan é verídico e veio para 
ficar: Afubesp está “sempre em movimento” e 
nosso objetivo é fazer mais e melhor para nos-
sos associados.

Diretoria da Afubesp
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InAUgUrAção

afubesp 
abre 
regional  
no rio
Associação amplia 
atendimento  
e se aproxima 
cada vez mais dos 
associados
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Espaço homenageia o banespiano Vilela, cuja família prestigiou o evento

Paulo Garcez, Cleyde Magno, 
Camilo Fernandes, Rita Berlofa, 
Alfredo Rossi e Alexandre Eiras 
durante a inauguração

F
oi inaugurada em 5 de 
setembro a Afubesp Re-
gional do Rio de Janei-
ro - batizada de “Núcleo 
Antonio Carlos Vilela”, 

em homenagem a um dos gran-
des nomes que lutaram contra 
a privatização do Banespa e 
pelas causas dos banespia-
nos. O novo espaço, que fica 
no Sindicato dos Bancários do 
Rio de Janeiro (Avenida Presi-
dente Vargas, 502, 16º andar), 
tem como objetivo prestar um 
atendimento mais próximo dos 
aposentados e funcionários da 
ativa que vivem no Rio. 

A cerimônia reuniu sócios e 
dirigentes sindicais. A placa 
inaugural foi descerrada pe-

la viúva e pelo filho de Vilela, 
Daniel – que fez aniversário 
na mesma data. Na ocasião, 
Paulo Garcez - funcionário do 
antigo Meridional e diretor da 
Fetrafi RJ/ES – se associou à 
Afubesp, reforçando a repre-
sentação de todos os colegas, 
vindos de quaisquer bancos 
adquiridos pelo Santander.

Parceira da iniciativa, a di-
retora de assuntos jurídicos 
do sindicato, Cleyde Magno 
foi uma das responsáveis pela 
criação do núcleo. “É um ponto 
de referência onde os banes-
pianos e funcionários do San-
tander podem contar no Rio. 
Mais um braço para auxiliar e 
estar ao lado dos trabalhado-
res”, comemora a dirigente sin-
dical. O espaço da Regional, 
que fica em uma sala onde é 
hoje o atendimento aos ban-
cários aposentados, foi cedido 
por Jorge Couto (diretor eméri-
to da entidade).

Inicialmente, a Afubesp Rio 
funcionará às segundas, quar-
tas e sextas, das 14h às 17h. 
Alfredo Rossi, da CNAB, que 
administrará o local, comenta a 
nova empreitada: “Estou mui-

to feliz em ser responsável por 
receber os colegas aqui e ter 
conhecimento de suas deman-
das”, diz. Leia a matéria com-
pleta em www.goo.gl/m8Ap0F

Afubesp para todos
Para Camilo Fernandes, pre-

sidente da Afubesp, a inau-
guração aproxima a entidade 
dos colegas. “Os associados 
do Rio querem há muito tem-
po uma Afubesp mais próxi-
ma. Ela vem em boa hora pa-
ra atender estas pessoas e le-
var informação. É uma forma 
da associação estar presente, 
não somente sobre Cabesp e 
Banesprev, mas também em 
outras questões”, destaca. 
“Este núcleo funciona para 
atender tanto os aposentados 
quanto os funcionários da ati-
va”, completa.

Ainda de acordo com Fernan-
des, a associação está conver-
sando com outros estados com 
concentração de bancários pa-
ra que, a exemplo do Rio de 
Janeiro, sejam criados novos 
núcleos. “Estamos trabalhando 
para que a associação se torne 
ainda mais presente na vida de 
seus sócios, aposentados ou 
funcionários do Santander. To-
dos são bem-vindos para fazer 
parte e fortalecer a Afubesp.”
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PlAno dE SAúdE

Queremos um conselho 
de usuários na cabesp!
Criação de colegiado consultivo 
teria o papel de auxiliar na 
gestão da entidade, dar voz aos 
associados e mais transparência

A
fubesp, Sindicato dos 
Bancários de São Pau-
lo ,  Fetec/CUT-SP,  
Feeb SP/MS, Contraf, 
sindicatos e federa-

ções cutistas protocolaram, 
nos dias 15 e 16 de setembro, 
na Diretoria de Recursos Hu-
manos do Santander e na Pre-
sidência da Cabesp, respec-
tivamente, uma solicitação de 
criação de Conselho de Usuá-
rios na Caixa Beneficente.

A ideia é que o colegiado si-
ga moldes semelhantes ao da 
Cassi (do Banco do Brasil), 
cujo papel seria consultivo e 
auxiliaria na gestão da entida-
de, daria voz aos associados e 
mais transparência. O conse-
lho poderia acompanhar e dis-

cutir os problemas, como rede 
credenciada, além da melhoria 
e rapidez na comunicação com 
os associados, por exemplo.

O presidente da Afubesp, 
Camilo Fernandes, considera 
que esse seria o instrumento 
ideal para evitar outro episódio 
como o que acontece agora 
com o Cabesp Família. “Sabe-
mos que o problema do plano 
é grave e que a solução pas-
sa por um debate difícil com a 
direção do Santander, o que já 
estamos fazendo na mesa de 
negociação que discute o adi-
tivo à Convenção Coletiva de 
Trabalho”, comenta Fernandes.

O entendimento é que os as-
sociados e usuários da Cabesp 
precisam se aproximar mais 

da entidade, compreender a 
sua dinâmica e funcionamento, 
opinar sobre a rede credencia-
da, fazer parte e ajudar na bus-
ca de soluções.

Esse assunto foi aborda-
do em reunião dos dirigentes 
sindicais e da Afubesp Wal-
ter Oliveira, Wagner Cabanal, 
Vera Marchioni, Maria Rosani 
e Shisuka Sameshima com o 
presidente da Cabesp, Eduar-
do Prupest, ocorrida no dia 11, 
cujo tema principal era a situa-
ção do Cabesp Família. 

No entanto, a proposta foi 
prontamente rejeitada, “pois 
não está previsto no estatuto 
da Cabesp e sua criação só se-
ria possível com uma alteração 
do mesmo”, segundo Prupest.

Em resposta à negativa, o se-
cretário-geral da Afubesp, Wal-
ter Oliveira, argumentou que 
não haveria a necessidade de 
uma reforma estatutária, por-
que o fórum seria consultivo. 
Ele usou o Banesprev como 
exemplo, no caso da criação do 
Plano V, em 2006, embora tam-
bém não houvesse nenhuma 
previsão no estatuto do Fun-
do e nem nos documentos de 
aprovação da criação do plano. 
“Naquele momento nós como 
eleitos propomos que se crias-
se o Comitê Gestor do Plano V 
e depois expandimos para os 
demais planos. O órgão além 
de auxiliar na gestão, procu-
ra alternativas para solucionar 
conflitos, ajuda na transparên-
cia da entidade com divulgação 
de notícias e até transfere res-
ponsabilidade maior para as as-
sociações”, disse Oliveira.

Diretores da Afubesp foram conversar com o presidente da Cabesp sobre 
o Plano Família e apresentaram a proposta de criação do Conselho
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Para o dirigente Wagner Ca-
banal, “a entidade só tem a 
ganhar com a criação do Con-
selho de Usuários, pois quan-
to mais pessoas conhecendo 
e tentando achar solução para 
a situação complicada do Ca-
besp Família que estamos atra-
vessando, melhor“. Ele também 
frisa que é preciso encontrar 
uma saída coletiva, pois ações 
individuais não irão resolver 
o problema. “Apesar de tudo, 
achamos que é um tiro no pé 
ingressar com ação judicial pa-
ra não pagar o reajuste, porque 
isso pode inviabilizar o plano, 
piorar a situação”.

Estudo do Cabesp Família
Para ter conhecimento do es-

tudo atuarial, a Afubesp usou de 
vários métodos – durante cerca 
de quatro meses - chegando ao 
ponto de ser obrigada a ingres-
sar com ação judicial. Depois 
de receber o documento, a en-
tidade o encaminhou para um 
especialista que analisou mi-
nuciosamente os dados do re-
latório feito pela Mercer Masch 
Benefícios sobre a Performan-
ce do Programa de Assistência 
Médica e Odontológica do Ca-
besp Família, em relação à de-
mografia e custos do plano. 

A consultoria apresentou três 
cenários, com aplicação dos 
seguintes reajustes: 23,19%, 
24,58% e 30,44%, índices que 
levam em consideração pre-
missas financeiras, despesas 
administrativas e a relação do 
valor pago em mensalidades e 
o gasto com médicos, exames 
e hospitais, por exemplo.  O 

estudo ainda traz informações 
sobre a sinistralidade do plano 
- que aumentou de 92,5%  para 
101,53%, de 2012 para 2013 – 
e a análise demográfica.

Importante destacar que a 
opção pelo índice maior foi da 
diretoria da Cabesp, com anu-
ência total dos eleitos, que in-
clusive ressalvaram em ata a 
escolha pelo 30,44% justifican-
do que o referido reajuste “visa 
o equilíbrio financeiro e econô-
mico do plano”.

Na reunião com Prupest, os 
representantes dos beneficiá-
rios pediram explicações so-
bre os motivos que levaram a 
diretoria da Caixa a optar pelo 
cenário mais conservador. Em 
resposta, ele disse que nos úl-
timos anos não foram aplicados 
os maiores índices apontados 
(apesar de a soma dos três úl-
timos reajustes chegar perto 
dos 77%), mas que neste ano 
o percentual maior foi escolhido 
por conta da situação do plano, 
que é grave, pois o déficit cres-
ceu para R$ 5 milhões mesmo 
depois da correção aplicada 
em maio, por conta da evasão 
ocorrida após o aumento da 
mensalidade.

Para o presidente da Afu-
besp, Camilo Fernandes, uma 
solução para o Cabesp Família 
seria ampliar o número de as-
sociados. “Os dados mostram 
que os aumentos aplicados nos 
últimos anos tornaram o plano 
insustentável para um grande 
número de pessoas, a ponto de 
ocasionar uma verdadeira de-
bandada, principalmente dos 
mais jovens e mais saudáveis. 

Os que permanecem são, jus-
tamente, os mais idosos e os 
mais doentes. Portanto, como 
se trata de um plano autossus-
tentável a conta ficará cada vez 
mais pesada aos que ficarem”.

E o papel dos eleitos?
Esse episódio coloca em xe-

que os atuais eleitos da Ca-
besp. Ao invés de propor alter-
nativas, manterem-se abertos 
para ouvir os usuários, promo-
ver o debate, eles simplesmente 
calaram-se, ou melhor, optaram 
pelo cenário mais conservador 
e mais difícil para os benefici-
ários.  Agiram de forma omissa 
pensando exclusivamente nas 
contas em detrimento da saúde 
dos colegas, que sofrem para 
arcar com as despesas.

Oportunidade para dialogar 
sobre o tema houve. A data do 
estudo feito pela consultoria é 
de 20 de março. A assembleia 
de prestação de contas ocorreu 
nove dias depois e é difícil acre-
ditar que a diretoria não sabia o 
conteúdo do documento naque-
la ocasião. Também não podem 
alegar esquecimento, visto que 
dirigentes sindicais e da Afu-
besp questionaram sobre o Pla-
no Família na assembleia. Mas 
o presidente da Cabesp disse 
que o assunto ainda seria discu-
tido e que não havia informação 
para fornecer. E os eleitos mais 
uma vez se calaram.

A comunicação feita dois ou 
três dias depois comprova que 
a questão já estava sim discu-
tida. “Cada vez mais os atuais 
eleitos mostram que não nos re-
presentam! Votam sempre com 
o Santander e não se dispõem 
a fazer o enfrentamento em de-
fesa de quem os elegeu, muito 
diferente do que ocorria quando 
os representantes eleitos eram 
os apoiados pela Afubesp e sin-
dicatos, que sempre receberam 
as demandas dos associados 
e agiram com transparência”, 
conclui Fernandes.

Fac-símile do trecho 
da ata apontando a 
ressalva dos eleitos,  
que optaram pelo 
reajuste de 30,44%  
no Cabesp Família
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planos previdenciários  
na mira do santander 

O 
Santander tem feito 
investidas contra os 
planos de previdência 
de seus funcionários, 
que são oriundos do 

Meridional e ABN Amro, evi-
denciando a importância de 
manter a vigilância constante 
sobre o Banesprev.

No primeiro caso, o banco 
mostrou sua intenção de reduzir 
seus passivos, tentando com-
prar o direito de complemen-
tação de pessoas com idade 
média de 75 anos. Para isso, 
apresentou-lhes valores para 
liquidar seu compromisso pre-
videnciário, em total desacor-
do com o edital de privatização 
do Meridional e na contramão 
da essência da previdência. O 
Santander administrou irregu-
larmente esse plano, por meio 
de caixinhas assistenciais, e 
agora por força de lei é obriga-
do a transferi-los para um fundo 
de previdência privada.

Aqueles que desejarem con-
tinuar a receber a seus benefí-
cios, têm duas opções: assinar 
o termo de transferência para 
o Banesprev, ou não optar e 
compulsoriamente ser transfe-
rido para o Fundo. Em todos 
os casos, o participante deve-
rá abrir mão das ações judi-
ciais que têm contra o banco, 
inclusive às impetradas por as-
sociações e sindicatos, muitas 
delas já em última instância. 

“Entendemos que todos pla-
nos do Santander no país, que 

Colegas do Meridional e ABN Amro sofrem 
com “ataques” do banco às aposentadorias

não tenham entidades cons-
tituídas, com os devidos ór-
gãos de governança, devem 
ser transferidos para adminis-
tração do Banesprev. Mas con-
sideramos inaceitável o banco 
querer excluí-los do fórum de 
assembleias do Banesprev”, 
ressalta Walter Oliveira, secre-
tário-geral da Afubesp, coor-
denador do Comitê Gestor do 
Plano II e conselheiro da Ana-
par/Regional São Paulo.

SantanderPrevi
Já em relação ao Santander-

Previ, dos funcionários oriun-
dos do ABN Amro, o Santan-
der causou prejuízo de R$ 52 
milhões aos participantes ao 
comprar títulos públicos no iní-
cio de 2013 no valor de R$ 240 
milhões (ou seja, 30% do mon-
tante do plano de R$ 800 mi-
lhões), mesmo ante previsões 
contrárias do mercado finan-
ceiro para este tipo de opera-
ção naquele momento.

Além disso, há a questão das 
eleições para representantes 
nos Conselhos Deliberativo e 
Fiscal do Fundo de Pensão, que 

foram anuladas em 2011 pelo 
Tribunal de Justiça de São Pau-
lo por irregularidades. Desde 
então, o Santander se recusa a 
realizar nova eleição democráti-
ca e transparente.

Por tudo isso, participantes 
do SantanderPrevi - apoiados 
pela Afubesp, Sindicato de São 
Paulo, Anapar, Sindicato do 
ABC e Contraf-CUT -, protoco-
laram denúncia com pedido de 
fiscalização na Previc, em 6 de 
agosto. Na ocasião, a diretoria 
de fiscalização da autarquia se 
comprometeu a verificar a ope-
ração financeira relatada, as 
práticas de transparência do 
Fundo e o processo eleitoral.

“O banco tem que colocar 
esses planos dentro do Banes-
prev para que os colegas sejam 
melhor informados e geridos 
por uma empresa que é exem-
plo de governança”, comenta 
Oliveira. “Mas também é im-
portante lembrar que, para isso 
funcionar, o Banesprev precisa 
de pessoas com conhecimento 
técnico, capacidade de enfren-
tamento e que trabalhem em 
defesa dos participantes. E isso 
só é possível quando elegemos 
profissionais comprometidos 
com as pessoas e com o Ba-
nesprev”, conclui.

Representantes dos participantes do  
SantanderPrevi protocolaram denúncia na Previc A
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acordo do aditivo em discussão

No dia 19, a Fenaban apresentou 
proposta aos bancários: 7% de 
reajuste e 7,5%, para o piso. 
Em relação à PLR, os bancos 
disseram que pretendem manter 
a regra corrigindo-a também 
em 7% (90% do salário mais 
R$ 1.812,58, além da parcela 
adicional de 2,2% do lucro 
líquido distribuído linearmente 
com teto de R$ 3.625,16). 
O mesmo índice (7%) seria 
aplicado aos vales refeição, 
alimentação e auxílio-creche. O 
Comando Nacional considera a 
proposta insuficiente e a data 
indicativa para greve é dia 30.

Na negociação sobre emprego 
onde foi apresentado o problema 
das demissões, a federação dos 
bancos garantiu que eliminar 
5 mil empregos em um ano 
“não é muito”. Para Juvandia 
Moreira, presidenta do Sindicato 
dos Bancários de São Paulo, 
a categoria não irá sair da 
Campanha sem conquistas tanto 
para as cláusulas econômicas 
quanto as sociais. “Estamos 
passando toda a pauta, ponto 
por ponto de acordo com 
o que foi definido com os 
trabalhadores. Cada item é 
importante, buscar avanços na 
saúde, segurança, igualdade de 
oportunidades, e não somente 
remuneração”, disse.

Acompanhe atualizações sobre 
a Campanha Nacional no site da 
Afubesp: www.afubesp.org.br

campanha salarial

Negociações visam assegurar 
conquistas e garantir novos direitos

Negociação já obteve avanços, como a extenção  
da licença parental para casais homoafetivos

D
irigentes sindicais da 
Comissão de Organiza-
ção dos Empregados 
do Santander continu-
am em negociação pelo 

novo aditivo. Os representan-
tes se reuniram no dia 15 com 
o banco e trataram de assuntos 
referentes à garantia de empre-
go, melhores condições de tra-
balho com mais contratações, 
assistência médica, políticas de 
prevenção de saúde e aciden-
tes de trabalho. Já foi garanti-
da a pausa de 15 minutos de 
descanso aos funcionários com 
jornada de seis horas, o horá-
rio para amamentação, licença 
parental (agora estendida pa-
ra casais homoafetivos), fórum 
para discussão de questões de 
saúde e condições de trabalho, 
e licença não remunerada para 
acompanhamento de parentes 
à assistência médica.

O banco ainda responderá 
outros temas como auxílio fi-
lho com deficiência, bolsa de 
estudo para segunda gradua-

ção ou pós, isenção de copar-
ticipação para os trabalhado-
res com doenças crônicas, e 
outros. “É fundamental que os 
trabalhadores se mantenham 
organizados e mobilizados pa-
ra que a gente consiga não só 
a renovação do acordo como 
a conquista de novos direitos”, 
ressalta a diretora do Sindicato 
de São Paulo e vice-presidente 
da Afubesp, Rita Berlofa.

O Acordo Coletivo Aditivo, 
vencido em 31 de agosto, foi 
prorrogado até a próxima reno-
vação. Alguns temas em discus-
são já são garantidos no acordo 
específico e, outros, fazem par-
te das novas reivindicações da 
pauta – fechada segundo con-
sulta popular respondida por 
mais de 10 mil bancários do 
Santander. Com o novo aditivo 
(que garante as conquistas e é 
fruto da organização dos banes-
pianos), também serão renova-
dos os termos de compromis-
so da patrocinadora (Santander) 
com a Cabesp e o Banesprev. 
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QUAlIdAdE dE vIdA

no caminho  
do Mar

Em um dia perfeito, dezenas de colegas exploraram as curvas da antiga 
estrada de Santos para conhecer suas belezas naturais e história
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Caminhada revela 
belas paisagens e 
história do país na 
Estrada de Santos 

U
m dia sem chuva, de 
ar puro e temperatura 
amena. O cenário pa-
receu ter sido feito sob 
medida para que a ati-

vidade do programa Qualida-
de de Vida de agosto transcor-
resse da forma mais agradável 
possível. E assim foi: o tão es-
perado passeio pelo Caminho 
do Mar, a conhecida Estrada 
Velha de Santos, preencheu 
todas as expectativas do nu-
meroso grupo de colegas.

Ainda que o percurso de no-
ve quilômetros pela histórica 
Rodovia inaugurada em 1844 
intimidasse alguns pela sua 
extensão, não faltou fôlego e 
disposição aos participantes. 
Com o auxílio de monitores 
treinados para acompanhar o 
grupo, orientar sobre o anda-
mento do passeio e informar 
sobre os fatos históricos, to-
dos conheceram construções 
antigas, tiveram contato com 
a fauna e flora local e aprovei-
taram a paisagem.

Como diz a música de Rober-
to Carlos, “as curvas da estrada 
de Santos” estão presentes no 

imaginário e na memória afetiva 
da população. Mas nem todos 
conhecem suas particularida-
des. Antes só passavam car-
roças e diligências no caminho 
estreito, que já se chamou “Es-
trada da Maioridade” em home-
nagem a D. Pedro II e, depois, 
de Estrada Senador Verguei-
ro. Até seu fechamento para a 
passagem de carros em 1986, 
a estrada era uma das opções 
que ligavam a Baixada Santis-
ta ao Planalto paulista. Era a 
principal via, até a inauguração 
da Rodovia Anchieta em 1947. 
Com a Imigrantes, em 1976, 
perdeu fluxo de tráfego. No en-
tanto, o patrimônio histórico, 
as riquezas naturais e culturais 
continuam preservados no local 
e atraindo olhares curiosos.

Renato Luís Martins, banes-
piano aposentado do Plano 

II, foi além dos 9 km e viajou 
por horas de São José do Rio 
Preto para São Paulo só pa-
ra fazer o caminho de Santos. 
“Nunca tinha participado do 
Qualidade de Vida e também 
sempre quis descer a estrada 
de Santos. Então esta oportu-
nidade veio de encontro com 
o que eu queria”, disse o co-
lega, que vivenciou a experi-
ência ao máximo, tal como os 
demais colegas.

História pura 
Durante as paradas no per-

curso os colegas conheceram 
algumas das construções que 
fazem parte do período de 
construção e desenvolvimen-
to da via, tudo com o devido 
resgate histórico de cada local. 
Na Casa de Visitas do Alto da 
Serra – primeira parada dos vi-
sitantes – há exposição sobre 
a Usina Henry Borden - cons-
truída em 1926, de importância 
ímpar para o crescimento de 
São Paulo. Outros locais, co-
mo o Pouso Paranapiacaba e 
Calçada do Lorena, foram pal-
co para fotos e até mesmo pa-
ra meditação, aproveitando o 
contato direto com a natureza.

Confira mais detalhes sobre 
o passeio e veja o vídeo da 
atividade no link: www.goo.gl/
GxN1p8


