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O 
lema Sempre em Movimento, adotado 
pela Afubesp há alguns anos, só tem ra-
zão de ser se continuarmos avançando 
nas lutas, nas conquistas e nos serviços 
prestados à você associado, incluindo o 

nosso departamento Jurídico que está sempre à 
disposição para orientá-lo no que precisar.

É por isso que procuramos continuamente me-
lhorar, nos reinventar. Recentemente passamos 
por uma grande reforma na nossa sede com ob-
jetivo de trazer mais segurança e efetividade em 
nosso trabalho. Agora os alvos das melhorias 
estruturais são a cozinha e o auditório, visando 
recebê-los ainda melhor para os debates, semi-
nários e atividades do Programa Qualidade de 
Vida, que acaba de reiniciar os trabalhos.

Temos novos convênios em nosso catálogo, 
principalmente no setor de lazer, questão de 
suma importância para aliviar o estresse do dia 
a dia. Em breve, um novo guia deve chegar ao 
seu endereço de correspondência para que vo-

cê possa usufruir da melhor forma possível tudo 
o que oferecemos.

No que diz respeito às lutas, não esmorece-
mos. Estamos presentes em cada uma das reu-
niões com o Santander para levar as demandas 
dos trabalhadores da ativa e dos aposentados 
no Comitê de Relações Trabalhistas, por exem-
plo. E as questões de saúde não ficam de fora.

Cabesp e Banesprev estão sempre na ordem 
do dia. Nossa vigilância é constante, pois são as 
joias que conquistamos ao longo do tempo e é 
justamente nesta fase da vida que mais precisa-
mos do plano de saúde e da previdência com-
plementar. Nas páginas 3, 4 e 5, você encontrará 
matérias importantes sobre esses dois assuntos.

Para finalizar, lembramos que a sua participação 
nos debates, assembleias, eleições de Banesprev 
e Cabesp são fundamentais e manter-se informa-
do é a melhor forma de defender seus direitos!

Diretoria da Afubesp

Plantão do IR
De 1º a 30 de abril, o contador Paulo Luiz 
Depieri atenderá os associados da Afubesp 
para tirar dúvidas sobre o preenchimento das 
declarações de Imposto de Renda.

O atendimento será das 14h às 17h nas 
terças e quintas-feiras e das 10h às 13h 
na quarta-feira, na sede da Afubesp.
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CaBEsP

sem diálogo 
sobre reajuste
Mais uma vez, associação tenta debater 
futuro do Plano Família, sem retorno da 
entidade – e muito menos dos eleitos

P
ara evitar que os usu-
ários da Cabesp sejam 
pegos novamente de 
surpresa com abusi-
vos aumentos, a Afu-

besp protocolou carta à dire-
ção executiva da Cabesp com 
a intenção de dialogar sobre 
propostas de reajustes dos 
planos PAP, PAFE e Cabesp 
Família. No entanto, o esforço 
não é recíproco por parte dos 
diretores eleitos. 

A carta buscou respostas da 
Caixa Beneficente para os inú-

meros questionamentos dos 
associados. Wagner Cabanal, 
diretor da Afubesp e ex-diretor 
da Cabesp, ressalta a preocu-
pação a respeito de mais de-
cisões unilaterais que possam 
prejudicar ainda mais os be-
neficiários. “Queremos clareza 
na apresentação dos números 
para que não tenhamos mais 
aumento abusivo”, diz.

Entrou em vigor em 1º de 
maio do ano passado o polê-
mico reajuste de 30,44% no 
Plano Família, causando indig-

nação e a saída de bem mais 
de 3 mil pessoas do plano du-
rante todo o ano em razão da 
dificuldade em arcar com au-
mento das mensalidades. A 
Afubesp ajuizou ação na Jus-
tiça para que a entidade enca-
minhasse os estudos atuariais 
que guiaram o índice. Com 
os documentos em mãos, foi 
constatado que a diretoria da 
Cabesp optou pelo reajuste 
mais conservador - os 30,44% 
- em um cenário de outros 
dois índices possíveis para 
aplicação (23,19% e 24,58%). 
A justificativa dada em ata pe-
los eleitos foi de que a escolha 
“visa o equilíbrio financeiro e 
econômico do Plano”.

Muitos meses depois, mais 
uma oportunidade para o de-
bate sobre o futuro do plano 
foi desperdiçada. Camilo Fer-
nandes, presidente da Afu-
besp, rechaça a omissão dos 
eleitos. “Não é este o papel 
que esperamos de quem de-
veria representar os benefici-
ários, se escondendo atrás do 
portal da entidade. Eles preci-
sam se posicionar e ser trans-
parentes”, contrapõe. 

O dirigente ressalta a impor-
tância de os colegas – princi-
palmente os que têm parentes e 
dependentes no plano Cabesp 
Familia – cobrarem informações 
claras da entidade sobre ques-
tões que podem impactar dire-
tamente o futuro do plano e a 
vida de todos. 

Prestação de contas 
A assembleia de prestação de 

contas da Cabesp, que ocorreu 
no dia 28 de março no Esporte 
Clube Banespa, deliberou sobre 
as demonstrações financeiras 
do exercício de 2014, balanços 
e pareceres da auditoria, do-
tação orçamentária para 2015 
e referendo dos regulamentos 
dos planos PAP e PAFE. Saiba 
mais no site da Afubesp
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Presidente da 
Afubesp exige 
transparência 
da Cabesp e 
posicionamento 
dos eleitos 
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BanEsPrEv 

Pela inclusão da eleição da sétima vaga na reforma estatutária
Afubesp e Sindicato protocolam abaixo-
assinado para que o assunto seja resolvido 
de vez em assembleia extraordinária marcada 
para 25 de abril

Para Walter 
Oliveira, 

Banesprev 
deixou de lado a 
questão principal 

nesta reforma 
estatutária: a 

eleição da sétima 
vaga, que está 
vazia desde a 

extinção da Direp
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N
a terceira semana de 
março,  a  Afubesp, 
junto com o Sindica-
to dos Bancários de 
São Paulo, protocolou 

no Banesprev um documento 
que requer a inclusão de elei-
ção da sétima vaga do Conse-
lho Deliberativo do Fundo de 
Pensão na reforma estatutá-
ria, que ainda será deliberada 
pelos participantes em assem-
bleia extraordinária, marcada 
para 25 de abril.

Junto com o requerimento, 
foi encaminhado abaixo-assi-
nado com assinaturas de mais 
de 2% dos participantes e as-
sistidos, conforme requer o es-
tatuto do Banesprev.   “A en-
tidade teve a chance de resol-
ver esse assunto recentemente 
enquanto promovia alterações 
exigidas pela Previc. Mas, in-
felizmente, apenas acertou no-
menclatura deixando de lado 
a questão principal”, comenta 
o secretário-geral da Afubesp, 
Walter Oliveira.

A eleição da sétima vaga - 
que está vazia desde a extin-
ção da Direp - significa o res-
gate da composição original 
com a paridade para garantir 
tranquilidade aos banespia-
nos nas tomadas das decisões 
mais importantes.

Carta para Previc
Para pressionar ainda mais 

neste sentido, na mesma se-
mana, a Afubesp e o Sindica-
to dos Bancários de São Pau-
lo enviaram por correio à Pre-
vic (Superintendência Nacional 
de Previdência Complementar) 
uma carta que explica a situa-
ção do Conselho Deliberativo e 
a sétima vaga.
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Pela inclusão da eleição da sétima vaga na reforma estatutária

Camilo 
Fernandes 

lembra que a 
sétima vaga 
continua em 

pauta graças a 
resistência da 

Afubesp e dos 
Sindicatos

O objetivo é que a autarquia 
determine ao Banesprev a in-
clusão da eleição na reforma 
estatutária da eleição para res-
tabelecer a paridade e repre-
sentatividade dos eleitos.  O 
pedido das entidades está em-
basado na Lei Complementar 
109/01 (artigo 35, parágrafo 1º, 
que assegura aos participantes 
no mínimo um terço das vagas 
nos conselhos deliberativo e 
fiscal) e no Guia de Práticas em 
Fundos de Pensão da Previc, 
cujo item 17 recomenda “bus-
car o máximo de representa-
tividade em todas as instân-
cias, garantindo a participação, 
sempre que possível de repre-
sentantes de todos os planos 
administrativos, de seus patro-
cinadores, instituidores, partici-
pantes e assistidos”.

Os dois documentos envia-
dos pela Afubesp e pelo Sin-
dicato estão disponíveis para 
consulta dos banespianos no 
www.afubesp.org.br.

Relembre 
Em 2009, a fim de realizar 

uma reforma estatutária com 
ajustes de redação e mudan-
ças importantes em uma de-
zena de itens no Banesprev, o 
Santander mostrou de forma 
contundente seu desejo de ex-
tinguir esta vaga.

No entanto, a luta dos banes-
pianos liderada pela Afubesp 
e sindicatos - e contra outros 
que consideraram o assunto 
banal e votaram junto com o 
Santander e o Banesprev pe-
la extinção da referida vaga - 
não permitiu que o banco atin-
gisse seu objetivo. Depois de 
mais de um ano de resistência, 
a Previc aprovou a reforma, 

Na reunião do Comitê Gestor do Plano II, ocorrida no início do mês, os 
eleitos Camilo Fernandes, Walter Oliveira e Vera Marchioni foram informados 
pela direção do Banesprev que o déficit referente ao exercício de 2014 - que 
estava na casa dos R$ 700 milhões - caiu para R$ 588 milhões após um 
ajuste na precificação dos ativos do plano.

Esse novo valor fica abaixo dos 10% do patrimônio do plano, percentual 
limite determinado pela legislação para que o déficit seja equacionado de 
imediato. Por isso, não será necessário a cobrança de nova contribuição 
extraordinária para este exercício. Desta forma, esse assunto não será 
discutido na assembleia de prestação de contas deste ano.

Ótima notícia para Plano ii

mantendo o artigo 27 do atual 
estatuto com redação original.

Em julho de 2011, durante o 
1º Encontro Nacional do Plano 
II do Banesprev,  as entidades 
lançaram o abaixo-assinado 
pedindo a convocação de As-
sembleia Geral Extraordinária 
para tratar da alteração e pre-
encher esta vaga.

“Como agora o Banesprev 
foi obrigado pela Previc a 
acertar a nomenclatura em al-
guns pontos do estatuto, que 
será apreciada em assembleia 
extraordinária, aproveitamos 
para apresentar o abaixo-assi-

nado para ter de volta a pari-
dade no colegiado”, explica o 
presidente da Afubesp, Camilo 
Fernandes.

Ele ressalta que o mais curio-
so é que aqueles que votaram 
no passado pela extinção da 
vaga, agora tentam vender a 
ideia de que são os verdadeiros 
defensores da sua manutenção.

“Nós só estamos discutin-
do esse assunto ainda hoje por 
conta da luta e resistência da 
Afubesp e dos Sindicatos que 
travaram uma batalha para man-
ter o assunto na pauta”, lembra 
o presidente da Afubesp.
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saúDE

No Fórum de Saúde sindicalistas disseram ao Santander que programa transfere responsabilidade ao bancário

‘retorne bem’ deixa 
trabalhador sem saída
Sindicalistas apresentam alternativa à 
proposta considerada unilateral e ineficiente
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Saúde, ocorrido no dia 
10 de março, o Santan-
der apresentou o pro-
grama “Retorne Bem” 

como auxílio aos funcionários 
que voltam de licença para re-
tomar o trabalho. Entretanto, 
o movimento sindical vê que a 
medida não é bem executada 
e não tem a eficácia prometi-
da, servindo apenas como for-
ma de administrar os empre-
gados afastados e se resguar-
dar de processos judiciais.

Os trabalhadores alertam 
que não há transparência 
quanto aos documentos assi-
nados, uma vez que não é for-
necida cópia dos papéis. 

“O programa deixa o trabalha-
dor sem saída. Se adere, não 
tem garantias que suas limita-
ções serão consideradas e res-
peitadas. Se não adere ou quer 
sair, tem de assinar um docu-
mento de recusa, dando mar-
gem para o banco argumentar 

que é o trabalhador que não 
quer ser auxiliado”, diz a direto-
ra da Afubesp e do Sindicato de 
São Paulo, Vera Marchioni.

A implantação do plano foi feita 
sem debate, fato que foi recha-
çado pelos bancários. A coorde-
nadora da Comissão de Empre-
gados do Santander e diretora 
da Afubesp e Sindicato de SP, 
Maria Rosani reforça que o Fó-
rum de Saúde existe justamen-
te para tratar destes assuntos e 
ouvir as reivindicações. “Por que 
simplesmente implantam de ma-
neira unilateral?”, questiona. 

Entre os muitos problemas 
do programa apontados pelos 
sindicalistas está a falta de au-
tonomia dos médicos, que são 
muitas vezes conduzidos pelo 
banco a não considerar o fun-
cionário inapto, mesmo que 
ele esteja. 

Os bancários também re-
clamam que não há atenção 
individual ao afastado, e da 
impossibilidade de transferên-

cia de agência. Nos casos de 
assalto ou assédio moral, por 
exemplo, fica mais difícil retor-
nar quando o assediador con-
tinua como gestor.

Reivindicações 
Em documento entregue ao 

banco (acesse a íntegra no link 
www.goo.gl/QDUHN2), os re-
presentantes reivindicaram so-
luções para o retorno ao traba-
lho, como a análise de possi-
bilidades de novas funções em 
respeito às limitações, acolhi-
mento adequado por parte dos 
gestores, a não discriminação 
do funcionário em reabilitação 
ou com deficiência, participação 
do serviço de saúde, integração 
com o trabalhador e outros.

Os trabalhadores pedem tam-
bém a garantia de emprego por 
12 meses após o retorno da li-
cença previdenciária e o direito 
à escolha dos profissionais de 
saúde responsáveis pelo trata-
mento clínico.
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retomado Comitê 
de relações 
trabalhistas
Dirigentes reivindicam 
mais contratações 
e criticam modelo 
de avaliação dos 
funcionários

Redução dos postos de trabalho e alta rotatividade foram 
temas abordados na reunião do Comitê 
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lho dos funcionários 
do Santander volta-
ram a ser debatidos 
em reunião do Comitê 

de Relações Trabalhistas (CRT) 
com representantes do banco.  
O encontro, que contemplou 
também outras questões como 
a isenção de tarifas para fun-
cionários da ativa e aposenta-
dos, ocorreu no dia 12 de mar-
ço, na sede do Sindicato dos 
Bancários de São Paulo.

Na negociação, os dirigentes 
criticaram a redução dos pos-
tos de trabalho e a alta rota-
tividade que atinge, principal-
mente, os bancários com mais 
tempo de casa ou próximos à 
estabilidade pré-aposentado-
ria. “O banco está massacran-
do os trabalhadores com essa 
política: demite para contratar 
outros e pagar menos, e reduz 
os locais de atendimento por 
meio de fusão de agências”, 
diz a coordenadora da Comis-
são de Empregados do San-
tander e diretora da Afubesp 
e Sindicato SP, Maria Rosani. 
De 2013 para 2014, o núme-
ro de funcionários passou de 
49.621 para 45.309 (-8,7%), 
enquanto o número de contas 
correntes aumentou.

Como medida para mudar a 
postura na cobrança de resul-
tados, o banco expôs o progra-
ma “Modelo Comercial Certo” 
que, segundo os representan-
tes, objetiva substituir o foco de 
atuação das agências direcio-
nado ao produto para ser vol-
tado ao cliente. No entanto, os 
sindicalistas apontam que nada 
tem mudado quanto às metas. 
Sem critérios claros, as baixas 
avaliações as quais colocam os 
funcionários sob risco de de-
missão, por exemplo, são situ-
ações que levam muitos bancá-
rios ao adoecimento.

“Isso tem de mudar, pois é 
impossível que uma pessoa te-
nha como trabalhar em condi-
ções como essas”, afirma Ca-
milo Fernandes, presidente da 
Afubesp, que participou da reu-
nião. O próximo encontro será 
em abril.

Tarifas para bancários – 
O Santander irá analisar a 
reivindicação da isenção das 
tarifas aos funcionários da ativa  
e também aos aposentados.

SantanderPrevi – Interrompidas 
por conta da intransigência do 
banco, os sindicalistas pedem 
a volta das discussões. Os 
trabalhadores querem eleições 
democráticas para o fundo 
de pensão, propondo ainda a 
migração do SantanderPrevi para 
o Banesprev como já ocorreu com 
outros fundos de pensão do grupo.

Bolsas de estudos – Em 
relatório, consta que das 2 mil 
bolsas de estudo oferecidas,  
foram atendidos 1.894 pedidos.  
As bolsas restantes serão 
somadas às destinadas a pós-
graduação, no segundo semestre.

Prêmio Tempo de Casa –  
O banco irá analisar reivindicação 
de extensão ao prêmio para 
funcionários que completarem  
25 anos de vínculo.

tópicos da reunião 
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QualiDaDE DE viDa

Bem vindo de volta!
Começando 2015 
com o pé direito, 
os associados 
são convidados a 
refletir sobre o meio 
ambiente e a exercitar 
os olhares para a arte

O 
retorno do Qualidade 
de Vida, no último dia 
25 de março, teve co-
mo foco o tema da sus-
tentabilidade. Porém, 

de uma maneira bem diferente: 
sem palestras, ou eventos mo-
nótonos, os quais muitos já vi-
ram. Quem esteve presente na 
Quadra dos Bancários assistiu 
ao documentário “Home: Nos-
so Planeta, Nossa Casa” (2009), 
produzido pelo jornalista, fotó-
grafo e ambientalista francês 
Yann Arthus-Bertrand, que alar-
ma sobre como o ser humano 
ameaça o equilíbrio ecológico.

O ex-banespiano e artista 
plástico Vicente Latterza deu 
sua contribuição ao tema mo-
vimentando o grupo de colegas 
em torno da conscientização 
do meio ambiente. O aposen-
tado, que é o criador do jogo 
de tabuleiro “Mundo Sustentá-
vel” e do “Palavras Cruzadas 
Inteligentes”, guiou a atividade 
convocando os participantes 
divididos em equipes para o 
desafio proposto pelo jogo de 
tema inédito. 

Jogo bem ilustrado, de regras 
delimitadas e tarefas divertidas, 
o “Mundo Sustentável” tem ob-
jetivo de refletir sobre a escas-
sez de água, desflorestamento, 
aquecimento global e proble-
mas sociais.

Visita monitorada à exposição “Leonardo 
da Vinci: A Natureza da Invenção”, na 
galeria de arte do SESI (Avenida Paulista, 
1313 - em frente ao Metrô Trianon/Masp). 
A mostra apresenta uma viagem pela mente 
do maior gênio criativo da Renascença 
(1450-1600), que além de autor de obras-
primas como Mona Lisa (1517) e “A Última 
Ceia” (1498), foi um brilhante inventor de 
máquinas fabulosas. Horário: 13h.

Acompanhe mais informações ao longo dos dias no site www.afubesp.org.br.

Projeção do filme produzido por Yann Arthus-Bertrand 
fez parte do debate sobre meio ambiente

Participantes do programa jogaram Mundo Sustentável 
guiados pelo seu criador Vicente Latterza

FO
TO

S
: C

A
M

iLA
 D

E
 O

Liv
E

iR
A

D
iv

u
LG

A
ç

ã
O

29
quarta-feiraabril

agende-Se


