
nº21 
Dezembro /2011

Decisão sobre déficit 
do Plano II só em 2012

Assembleia aprova por unanimidade adiar para março 
a definição sobre como equacionar a dívida atuarial do 
plano. Banespianos aguardam perícia da Previc sobre 
serviço passado
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Mais uM ano enfrentando 
leões e quebrando Mitos

o 
ano que se encerra foi pródigo para nós. Saí-
mos de uma ideia de que existia o serviço pas-
sado, coletamos farta documentação e com-
provamos a tese, deixando o Santander e o 
banesprev sem argumentos contrários. enfim, 

superamos 11 anos de mentiras de que o Serviço não existia.
Passados 11 anos da privatização, a Afubesp mantém-

-se sempre em movimento com o pessoal da ativa e, 
principalmente, com os aposentados. Somos hoje a 
mais autêntica associação de aposentados do banespa.

reativamos as ações contra a bitributação para devol-
ver aos nossos aposentados uma boa parte do Imposto 
de renda cobrado em duplicidade em 1994 e 1995.

Vencemos as eleições do banesprev contra uma onda ter-
rorista e de medo, que acabou sendo reproduzida no pleito 
da Cabesp quando, por priorizarmos totalmente o Plano II, 
não tivemos os mesmos resultados anteriores. Claro, atra-
palhados por um sistema de votação que não incluiu, de 
propósito, para nos cercear, a votação pela internet.

Nossos aposentados do plano V colheram novas vi-
tórias. A ideia da CPI evoluiu para uma Comissão Par-

lamentar especial, porém ganhou no foco, que é da 
questão dos títulos. muita gente não gostou, mas nós 
acreditamos que destacar a questão dos títulos tem 
muito mais a ver com a nossa luta do que o palanque 
que se transforma uma CPI, aliás, do Santander, e não 
do banespa como grafam alguns desavisados

Nossa ação que reivindica a aplicação do INPC a par-
tir de 2003 para todos do Plano V continua à espera do 
julgamento, apesar das manobras do Santander.

A crise na espanha, as dificuldades do banco por lá e 
os excelentes resultados no brasil nos fortaleceram na 
luta pela preservação da Cabesp e do banesprev.

mais que lutas, no Programa Qualidade de Vida, nos-
sas reuniões banespianos Amigos Para Sempre estive-
ram sempre de casa cheia.

de colegas de trabalho a companheiros, a Afubesp 
está sempre em movimento e criando muitos amigos 
inseparáveis. Venha conosco.

Diretoria da Afubesp
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AuGuSTo Coelho

d
essa vez não tem como 
escapar. Após uma década 
negando a existência da 
dívida com o Plano II, o 
banesprev deve responder, 

até 10 de dezembro, o ofício enviado 
pela Previc (Superintendência Nacional 
de Previdência Complementar) sobre 
o serviço passado. Até o fechamento 
desta edição o fundo de pensão ainda 
não tinha se pronunciado.

o documento da autarquia foi re-
cebido pelo banesprev em 25 de no-
vembro, um dia antes da assembleia 
extraordinária do Plano II. ele é fruto 
da representação protocolada pela 
Afubesp, pelos sindicatos e demais 

entidades sindicais que denuncia a 
falta de aporte do serviço passado. 

“É a primeira vez que a Previc in-
vestiga com mais rigor este tema, 
uma tese que defendemos há anos, 
mas que a direção do banesprev 
sempre rejeitou”, analisa o diretor da 
Afubesp e ex-dirigente eleito do fun-
do, Walter oliveira.  “Já no primeiro 
documento da carta que apresen-
tamos, é possível apurar o dever do 
banco no aporte do serviço passado. 
ele é o único responsável por esse 
tempo que ficamos sem a contribui-
ção que nos era devida”, completa.

Após a notificação da denúncia 
contra o Fundo de Pensão, o pro-

cedimento de praxe é a Previc ana-
lisar a resposta do banesprev para 
posteriormente marcar uma audi-
ência em comum.

 A análise dos documentos que 
comprovam a existência do serviço 
passado foi um dos motivos pelos 
quais a decisão sobre o equaciona-
mento do déficit fosse adiada para 
17 de março de 2012, quando será 
realizada nova assembleia do Plano 
II (leia mais nas páginas 4 e 5).

os dirigentes protocolaram a re-
presentação na Previc no dia 8 de 
novembro, em brasília, após reuni-
rem uma extensa documentação, 
com cerca de 750 páginas, demons-
trando de forma precisa a existência 
do serviço passado e as obrigações 
da patrocinadora em relação a ele.  
Na ocasião, foi solicitada a realiza-
ção de uma perícia no Plano II.

Não dá mais para negar 
Após passar mais de 10 anos dizendo que não  
existia serviço passado, Previc obriga banesprev  
a se pronunciar sobre o assunto

A Afubesp lançou no dia 23 de novembro o blog da diretoria. entre os objetivos do espaço estão promover a aproxima-
ção dos diretores da entidade com os banespianos, proporcionar interatividade e conhecer mais a fundo a opinião dos 
colegas a respeito de diversos temas de interesse do segmento.
Confira esta nova ferramenta, acessando o ícone blog, que fica em cima e à direita no página inicial do site da Afubesp. 
deixe seu comentário e avise os colegas!

da Diretoria é Novidade no site da Afubesp 

farta documentação sobre serviço passado foi entregue à previc por representantes das entidades e participantes



dezembro de 2011    Afubesp 5Afubesp    dezembro de 2011        4

Apresentação inicial do banesprev sobre situação do plano II ignorou a questão do serviço passado 

Decisão sobre déficit 
do plano II só em 
março de 2012

N
o salão social do esporte Clube banespa de 
São Paulo lotado, os 1.344 participantes e 
assistidos do Plano II presentes deram uma 
bela demonstração de união e força ao não 
votarem nada do que seria apresentado pelo 

banesprev na assembleia realizada no último sábado de 
novembro (26).  Ao invés disso, por unanimidade, decidi-
ram adiar a decisão sobre o equacionamento do déficit 
atuarial do plano para 17 de março de 2012. o prazo para 
solucionar o problema termina em abril do ano que vem.

A proposta de adiamento apresentada consensualmen-
te por todas as entidades representativas dos banespia-
nos levou em consideração vários pontos. entre eles estão 
a falta de aporte do serviço passado e a investigação que 

a Previc (Superintendência Nacional 
de Previdência Complementar) já ini-
ciou em relação ao assunto, graças à 
denúncia protocolada pela Afubesp e 
pelo Sindicato dos bancários de São 
Paulo, em conjunto com as federa-
ções e Contraf-CuT. A representação 

foi acompanhada de farta documentação, que comprova 
não só a existência do tempo passado como a responsa-
bilidade do Santander em aportar o valor, o que impacta-
rá positivamente nas contas do plano.

durante a assembleia, o presidente do banesprev apre-
sentou pontos negativos e positivos do Plano II, falou so-
bre as causas do déficit e a resolução 26 do CGPC (Con-
selho de Gestão da Previdência Complementar) - que 
obriga solucionar o déficit em dois anos. 

em seguida, os conselheiros deliberativos eleitos do 
fundo Paulo Salvador, que é presidente da Afubesp, e ri-
ta berlofa, que é diretora do Sindicato dos bancários de 
São Paulo, expuseram as negociações realizadas com o 
Santander e o Fundo de Pensão que foram suspensas em 

Por unanimidade, assembleia adia equacionamento da 
dívida. deliberação dá mais tempo para Previc analisar 
denúncia das entidades sobre serviço passado 

FoToS: dorIVAl elze
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Walter Oliveira passou detalhes sobre denúncia 
protocolada na previc

paulo salvador explicou a importância do aporte  
do serviço passado

17 de agosto, embora o banco tenha se comprometido a 
realizar novas rodadas.

serviço passado 
em toda a primeira parte de exposição do presidente 

do banesprev, a questão do serviço passado não foi 
citada nenhuma vez, lembrou Paulo Salvador ao mi-
crofone. ele aproveitou a oportunidade para esclarecer 
o tema aos presentes. 

Já rita berlofa fez o contraponto das explicações for-
necidas por Jarbas de biagi na apresentação dos núme-
ros. “o Plano II do banesprev é o sonho de consumo de 
qualquer trabalhador. Se há algum problema neste plano 
é o déficit que o banesprev não coloca nas contas, que 
é o serviço passado que a patrocinadora nos deve”. ela 
também fez uma avaliação dos números do Santander e 
mostrou aos participantes que em vez de mandar recur-
sos para a europa, a instituição financeira deveria pagar 
suas dívidas com os banespianos.

A denúncia na Previc foi outro ponto abordado duran-
te a assembleia. o secretário-geral da Afubesp, Walter 
de oliveira, comentou os importantes documentos en-

tregues à autarquia, que comprovam a tese defendida 
pelas entidades há uma década. ele destacou como prova 
contundente da existência do serviço passado a carta en-
viada pelo ministério da Previdência pedindo que o atu-
ário responsável pela constituição do Plano II justificasse 
o tempo especial.  

próximo período 
Para o presidente da Afubesp, Paulo Salvador, a assem-

bleia serviu para aumentar a informação dos participan-
tes. “há um ano, poucos sabiam do déficit e muito menos 
do serviço passado. hoje, depois de várias publicações 
explicativas, realização de encontros e de assembleias é 
quase total o conhecimento sobre a origem do serviço 
passado”, avalia.

mas ele considera que o trabalho de conscientização 
das pessoas não pode parar. Assim, até 17 de março de 
2012, a diretoria da Afubesp estará engajada em realizar 
e participar de encontros regionais para manter os co-
legas mobilizados e informados sobre o andamento da 
perícia da Previc no banesprev e tudo o que estiver rela-
cionado com a questão do déficit. 

uma das cenas mais interessantes ocorridas na assembleia 
foi o momento em que o diretor financeiro do banesprev, 
Aderaldo Fandinho Carmona, falou em alto e bom som e 
em nome dos eleitos que não podem “enfrentar o banco 
porque não tem estabilidade sindical”.
A afirmação, que pode ser conferida na íntegra na seção 
vídeos do site da Afubesp confirma o que a associação, 
os sindicatos e as demais entidades sindicais sempre de-
fenderam: a importância dos representantes eleitos, tanto 
no banesprev como na Cabesp, terem independência para 

poderem lutar pelos direitos dos banespianos sem nenhum 
receio de serem demitidos.
“Nós sabemos o quanto é difícil a luta contra o Santander na 
defesa dos interesses dos banespianos e quão árdua é essa 
tarefa, então por que uma pessoa se candidata a um cargo 
de direção como no banesprev e na Cabesp se não vai po-
der cumprir com o princípio básico que o cargo exige que é 
o enfrentamento e defesa dos direitos de quem o elegeu?”, 
comenta Camilo Fernandes em post publicado no blog da di-
retoria, que pode ser acessado no www.afubesp.org.br.

eleitos reconhecem: “Não enfrentamos o santander”
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P
assado o processo elei-
toral da Cabesp, com a 
posse dos eleitos marca-
da para o dia 2 de janei-
ro, a Afubesp reafirma o 

seu compromisso de ampliar e in-
tensificar os trabalhos de acompa-
nhamento das demandas referen-
tes à Caixa beneficente.

A comissão criada pela Afubesp 
no início do ano, em parceria com 
o Sindicato dos bancários de São 
Paulo e entidades sindicais, obje-
tiva agrupar os colegas de diver-
sas regiões com reuniões 
mensais para avaliar a 
qualidade do atendi-
mento da assistên-
cia médica e pro-
por medidas. 

Para o presi-
dente da Afubesp, 
Paulo Salvador, o 
grupo de discussão 
da Cabesp é impor-
tante, pois expressará 
a vontade dos banespia-
nos, além de auxiliá-los nos 
encaminhamentos de algumas 
questões. “os beneficiários da Ca-

Afubesp ampliará grupo  
de discussão sobre a Cabesp 
As atividades da comissão criada com  
a finalidade de propor melhorias para  
a Caixa beneficente serão intensificadas 

passados 11 anos da privatização 
do banespa, a Afubesp está 
na luta pela proteção das 
aposentadorias e dos empregos, 
pela defesa da qualidade na 
assistência médica da Cabesp  
e com voz ativa no banesprev

besp sempre nos procuram para re-
latar problemas em relação à rede 
credenciada ou a coparticipação”, 
afirma. “o nosso intuito é manter 
um diálogo com a nova diretoria 
para que essas e outras demandas 
sejam solucionadas”, completa.

entre as principais atividades 
da comissão de estudos da Ca-
besp estão: apurar a satisfação 
dos associados, realizar reuniões 

regionais para auxiliar na solução 
de problemas junto a Cabesp, rei-
vindicar a isenção da coparticipa-
ção em exames preventivos, evitar 
exclusões de associados, melhorar 
a rede credenciada, dentre outros 
assuntos de vital importância para 
os banespianos.

Caso necessite de ajuda, não dei-
xe de enviar as demandas de sua 
cidade e região para a Afubesp.
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Trabalhadores conquistam 
avanços no acordo aditivo 
em negociação com o banco, foram mantidas e ampliadas 
importantes cláusulas como o não desconto na Plr 

T
erminaram, com saldo posi-
tivo, as negociações entre os 
dirigentes do Sindicato dos 
bancários de São Paulo, da 
Afubesp e a direção do San-

tander sobre a renovação do acor-
do aditivo à Convenção Coletiva de 
Trabalho (CCT), ocorridas nos dias 1º 
e 2 de dezembro. Todas as cláusulas 
foram mantidas e houve avanços sig-
nificativos em algumas delas.

A proposta para renovação do adi-
tivo, que terá validade de um ano, 
ainda precisa ser aprovada pelos 
trabalhadores em assembleia que 
ocorre no dia 12 de dezembro. essa 
edição foi fechada antes da realiza-
ção do evento.

entre as principais conquistas ne-
gociadas com o banco estão: a ma-
nutenção do salário quando o traba-
lhador afastado recebe alta do INSS, 
mas tem o inapto para o retorno 
dado pelo médico da empresa.  o fó-

rum de Saúde será ampliado e terá a 
participação de um cipeiro eleito por 
Cipa. outro importante avanço é que 
a gestante terá a ausência abonada 
para realizar exame pré-natal. 

Na questão relativa a fundo de 
pensão, fica acordado que haverá a 
constituição de um grupo de traba-
lho para discutir o processo eleito-
ral democrático no Santander Previ. 
o acordo prevê ainda a manutenção 
dos termos de compromisso do ba-
nesprev e da Cabesp.

ppRs 
Na questão econômica, a princi-

pal vitória é a manutenção do não 
desconto do Programa de Partici-
pação nos resultados do Santander 
(PPrS) na Participação nos lucros e 
resultados (Plr) da categoria. Além 
disso, neste ano nenhum funcioná-
rio poderá receber menos que r$ 
1.500 a título de programa próprio 

– valor 11% superior a 2010 quando 
o PPrS foi de r$ 1.350.

o crédito da segunda parcela dos 
programas próprios será feito até 
março de 2012, junto com a segunda 
parcela da Plr da categoria. 

“esses avanços só ocorreram devi-
do à disposição de luta dos trabalha-
dores do Santander que construíram 
uma forte greve com a categoria e 
se mantiveram firmes na busca de 
melhorias no aditivo, mesmo tendo 
encerrado a campanha nacional”, 
destaca a diretora executiva do Sin-
dicato e vice-presidente da Afubesp, 
rita berlofa, coordenadora das ne-
gociações com o Santander. 

“Vale salientar que somos os úni-
cos funcionários de banco privado 
a possuírem um acordo desta na-
tureza, isso se deve graças a nossa 
união e disposição de negociação”, 
observa o diretor da Afubesp, Ca-
milo Fernandes.

PAulo PePe

Aditivo, com validade de um ano, traz benefícios para os funcionários do santander
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dorIVAl elze

Q
uem participou das ativi-
dades do Programa Afu-
besp Qualidade de Vida 
em 2011pode reafirmar o 
quanto o projeto agrada 

e faz bem aos banespianos. No dia 
30 de novembro, as atividades foram 
encerradas em grande estilo, com 
uma comemoração pra lá de anima-
da. o evento foi realizado no Café dos 
bancários, um espaço aconchegante, 
localizado no Sindicato dos bancários 
de São Paulo.

durante as cinco horas de even-
to, os 55 participantes assistiram à 
restrospectiva em vídeo com os me-
lhores momentos das atividades e 
passeios desse ano, que teve como 
tema “descobrindo São Paulo”. Na 
sequência, iniciaram um sarau, onde 
os colegas explanaram suas poesias, 
crônicas e versos.

um dos momentos mais animados 
do evento foi a brincadeira Amigo la-
drão, uma espécie de amigo secreto. 
Nesse momento, a criança interior dos 
banespianos presentes se revelou. eles 

solidariedade, 
brincadeiras  
e concurso
Programa Afubesp 
Qualidade de Vida 
encerra atividades  
de 2011 em grande estilo

esqueceram suas idades e esgotaram 
suas gargalhadas e sorrisos.

Solidariedade
Como de costume, a coordenação 

do programa aliou diversão com so-
lidariedade. As pessoas que prestigia-
ram a festa de confraternização con-
tribuíram com a entidade Abrigo dos 
Velinhos Frederico ozananam, na zona 
leste da capital, doando caixas de lu-
vas descartáveis e detergentes. A en-
trega dos materiais arrecadados será 
feita dia 14 de dezembro.

premiação do concurso 
No final do evento, a coordenação 

do programa divulgou o resultado 

um dos momentos mais animados da festa foi a brincadeira Amigo Ladrão

do 1º Concurso de Fotografias do 
programa Qualidade de Vida. o pri-
meiro lugar ficou com Suely Keiko 
Yamamoto, que participa há cerca de 
um ano das atividades. A fotografia 
selecionada pelo juri foi a intitulada 
“Sobrevivendo aos Tempos moder-
nos”, feita pela banespiana durante 
a visita ao bairro do bixiga.

Ao receber o prêmio, Suely revelou 
que começou a fotografar quando 
passou a participar das atividades do 
Qualidade de Vida. “eu nunca tinha 
ganhado nenhum concurso”, co-
mentou a banespiana. estou muito 
Feliz”, ressalta.

A segunda colocada foi a fotogra-
fia “luz e sombra”, da banespiana 
lídia maria Neves, registrada duran-
te passeio pelo centro velho de São 
Paulo. o terceiro lugar ficou com 
“Crianças da Aldeia”, fotografia feita 
por enedina oliveira Silva na Aldeia 
Índigena Krukutu.

Todas as 27 fotos concorrentes en-
viadas pelos nove colegas participan-
tes podem ser conferidas em exposi-
ção na sede da Afubesp, em São Paulo, 
até o final de dezembro.


