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Que venha 2015!
Balanço 

 Publicação da Associação dos Funcionários do Grupo Santander e Cabesp. rua direita, 32, 2º andar, São Paulo, SP, CeP 01002-
000. Telefone: 11 3292-1744. Fax: 11 3107-9268. Presidente: Camilo Fernandes. Diretor de Divulgação: marcelo Sá. Redação: Érika Soares e 
Letícia Cruz. edição de fotos: Camila de oliveira. edição geral: Érika Soares. Projeto Gráfico: olha!design. Diagramação: Carmem machado/
Publisher brasil. Colaboração: Junior Silva. Tiragem: 23 mil exemplares. Impressão e CtP: bangraf.

É 
chegada a hora de refletir sobre o que 
passou e planejar o que virá. Para come-
çar é preciso lembrar que 2014 foi dife-
rente, com realização de Copa no Brasil 
e eleições, dois eventos que agitaram o 

país, mudaram a rotina. Em meio a tudo isso, foi 
preciso enfrentar alguns acontecimentos rele-
vantes, como as demissões do Santander, que 
ocorreram durante o ano todo, inclusive de tra-
balhadores que estão próximos da aposentado-
ria (de setembro de 2013 a setembro deste ano 
foram 1.097 postos de trabalho a menos). Junto 
com o Sindicato dos Bancários de São Paulo, a 
Afubesp participou de atos contra esta política, 
que chegou a desencadear uma Jornada Inter-
nacional de Luta. 

Outro embate foi em defesa dos direitos dos 
usuários do Cabesp Família, que sofrem com 
o reajuste de 30,44% desde maio e já causou 
significativa evasão de beneficiários. A Afubesp 
abraçou a causa na tentativa de negociar um 
meio termo com a Cabesp, visto que os dirigen-
tes eleitos simplesmente abandonaram a comu-

nidade banespiana, indicando inclusive a aplica-
ção desse índice exorbitante. A entidade perma-
nece cobrando a atuação responsável dos repre-
sentantes eleitos e colaborando com o segmento 
no que é possível.

Essa situação reforçou um argumento usado 
constantemente pela Afubesp: a importância de 
eleger pessoas comprometidas com os interes-
ses dos associados e não do banco. Essa é uma 
reflexão urgente, visto que uma nova eleição no 
Banesprev se aproxima em 2015 e o Plano II, 
em especial, precisa de gente qualificada e ca-
pacidade de enfrentamento (Leia na pág. 5).

Apesar dos entreveros, o movimento sindical 
conseguiu arrancar um bom resultado para os 
bancários na campanha salarial e avanços im-
portantes no acordo aditivo do Santander, co-
mo bolsas para pós-graduação, a retomada do 
Grupo de Trabalho do SantanderPrevi e melho-
rias nas condições de trabalho, por exemplo 
(Veja na pág. 3).

Para finalizar, o ano foi marcado pelo início de 
um novo ciclo na Afubesp, com mudanças es-

truturais e uma cam-
panha para fortalecer 
ainda mais sua atua-
ção. O desenrolar de 
2014 mostrou que a 
Afubesp não fica pa-
rada no tempo, mui-
to menos foge dos 
enfrentamentos ne-
cessários.  Ao con-
trário: busca reciclar 
ideias, manter-se em 
movimento e presen-
te na vida dos apo-
sentados e funcioná-
rios da ativa do ban-
co. Que venha 2015! 
Boas festas!

Diretoria da Afubesp
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aditivo

Mais direitos aos 
bancários do Santander
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Já assinado, acordo traz conquistas inovadoras e compromissos 
por melhorias nas condições de trabalho

G
arantindo avanços iné-
ditos e renovando os 
pontos pré-existentes, 
o novo Acordo Aditivo 
do Santander foi apro-

vado em assembleias pelos 
funcionários do banco e assi-
nado em 28/11 por dirigentes 
sindicais e representantes do 
banco. Para chegar ao consen-
so, foram necessárias cinco ro-
dadas de negociação e inten-
sa mobilização dos bancários 
- que tiveram papel essencial 
no processo. A Afubesp, repre-
sentada pelo presidente Cami-
lo Fernandes e sua diretoria, 
esteve presente em todos os 
momentos desta luta.

As conquistas do acordo - 
com vigência de dois anos - 
vão do programa de bolsas 
para pós-graduação e licença-
-adoção para homoafetivos ao 
compromisso da melhoria das 
condições de trabalho por meio 
de um termo específico.  E, 
mesmo após 14 anos de privati-
zação do Banespa, o documen-
to reafirma o compromisso do 
Santander de manter o patrocí-
nio ao Banesprev e à Cabesp. 
O acordo que ratifica direitos 
para os bancários do Call Cen-
ter foi assinado na mesma data.

A vice-presidente da Afubesp 
e diretora executiva do Sindi-
cato de São Paulo, Rita Ber-

lofa, ressalta que os bancários 
do Santander são os únicos de 
banco privado no Brasil que 
contam com um acordo espe-
cífico. Ela aponta, também, a 
mobilização dos trabalhadores 
como responsável pelo resulta-
do. “A luta dos trabalhadores, 
em especial a mobilização na-
cional de 11 de novembro, fo-
ram fundamentais para as evo-
luções no acordo. Quando os 
bancários se unem, sempre é 
possível conseguirmos mais”, 
pontua a dirigente.

A íntegra do Acordo Aditivo 
2014/2016 está disponível pa-
ra consulta no link: www.goo.
gl/VWw1ME .

Abono-assiduidade - Adequação à cláusula da CCT que 
trata do abono-assiduidade, permitindo o funcionário a es-
colha de um dia do ano para folgar.

Condições de trabalho - O banco se comprometeu a re-
comendar condutas a seus gestores e toda a rede visando 
melhorar o tratamento com seus funcionários e relaciona-
mento com clientes.  Uma das recomendações do termo 
de Relações Laborais aos gestores é evitar tom de cobran-
ça ou expor o funcionário em reuniões. Leia em www.goo.
gl/8KHeZh

Bolsas de Pós-Graduação - Das 2,5 mil bolsas oferecidas, 
500 serão para cursos de pós-graduação, com custeio de 
50% do valor pelo banco até o teto de R$ 480,43. A prio-
ridade para obtenção da bolsa será dos funcionários que 
recebem menores salários.

Conquistas do acordo aditivo

Igualdade de oportunidades - Criação de grupo de traba-
lho para discutir e acompanhar semestralmente medidas de 
acesso democrático a oportunidades internas.

Plano de Saúde - Adequação à Lei 9.656/98 após o tér-
mino do prazo garantido na cláusula 43ª pela CCT, que 
versa sobre a continuidade do plano de saúde em casos 
de demissão.

PPRS - Todos os trabalhadores, inclusive os não-elegíveis, 
receberão os mínimos de R$ 1.858 até março/2015 (refe-
rentes a 2014) e R$ 2.016 até março de 2016, referentes 
a 2015.

Santanderprevi - A negociação sobre o tema já foi reto-
mado em grupo de trabalho. Confira como foi o primeiro 
encontro em www.afubesp.org.br
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Banesprev

Sétima vaga no 
Conselho Deliberativo 
de volta ao foco
Previc determina alterações estatutárias e reacende antiga luta da 
Afubesp e sindicatos pela eleição da cadeira da extinta direp no colegiado

R
ecentemente, o Ba-
nesprev recebeu ofí-
cios da Previc (Supe-
rintendência Nacional 
de Previdência Com-

plementar) determinando alte-
rações no Estatuto da entidade, 
a fim de adequar as atividades 
do seu Conselho Deliberativo. A 
iniciativa reacende a luta para a 
eleição da sétima vaga do co-
legiado, que pertencia à Direp, 
uma antiga bandeira da Afu-
besp e sindicatos desde 2001.

A entidade chama a atenção 
dos participantes do Banes-
prev, mais uma vez, para as 
cláusulas 27 e 28 do Estatuto - 
que estão no rol de alterações 
- e tratam especificamente 
da composição do colegiado. 
Atualmente, o Conselho pos-
sui sete vagas, uma delas – 
que era preenchida pelo Dire-
tor Representante - está vazia 
e a reivindicação histórica da 
entidade é para que se torne 
eletiva visando equilibrar as 
forças entre os indicados do 
banco e os eleitos.

“Em 2010 travamos uma luta 
forte para barrar o objetivo do 
banco de reduzir a representa-
ção dos participantes no Con-
selho Deliberativo, já que é um 
contrassenso dar ao Santander 

permanentemente os 2/3 no 
Conselho para decidir assun-
tos inportantíssimos, como al-
terações estatutárias e regula-
mentos, por exemplo”, explica 
o secretário-geral da Afubesp, 
Walter Oliveira.  “Naquela épo-
ca o banco mostrou sua inten-
ção de extinguir a vaga, con-
seguimos resistir, mas agora 
temos que conquistar sua elei-
ção para resgatar composição 
original com a paridade para 
garantir tranquilidade aos ba-
nespianos”, conclui.

Interessante ressaltar que no 
passado, outras associações 
de banespianos chegaram a in-
dicar aos seus filiados a apro-
vação total da reforma, dizen-
do que “a alteração nada sig-
nificava uma vez que se tratava 
apenas de uma redação do es-
tatuto”,  e chegaram a procu-
rar a Previc e pedir o apoio da 
Anapar (Associação Nacional 
dos Participantes de Fundos 
de Pensão) para tal, mas rece-
beram um não como respos-
ta, já que a entidade não apoia 
mudanças que retirem direitos 
de participantes.

“Agora, por um motivo mais 
que evidente, buscam aparecer 
como os grandes defensores 
da eleição da sétima vaga”, co-

menta o presidente da Afubesp, 
Camilo Fernandes. “Os colegas 
precisam se atentar para esses 
fatos na hora de escolher seus 
representantes. O Cabesp Fa-
mília foi um dos mais recentes 
exemplos do que a falta de re-
presentação pode causar aos 
banespianos. Teremos em bre-
ve novas eleições no Banes-
prev e nosso futuro tem total 
relação com quem colocamos 
lá para nos representar“, con-
clui Fernandes.

Outras alterações
A Previc determina altera-

ções de nomenclatura de Con-
selho de Administração para 
Conselho Deliberativo em al-
guns artigos, bem como a reti-
rada da dependência da última 
palavra do Santander no que 
diz respeito à aquisição e alie-
nação de imóveis pertencentes 
ao Banesprev, que passa a ser 
decisão única do Conselho do 
fundo de pensão.

As alterações foram aprovadas 
no colegiado em reunião realiza-
da no dia 17/11 e serão enca-
minhadas para deliberação dos 
participantes e assistidos em as-
sembleia, que deve ocorrer em 
abril de 2015, no mesmo dia da 
prestação de contas do Fundo.
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afubesp apresenta seus
candidatos à eleição do Banesprev
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Conselho Deliberativo
Camilo Fernandes
Graduado em Administração, com pós-graduação em 
Mercado Financeiro pela Andima. É atual integrante 
eleito do Comitê Gestor do Plano II, é presidente da Afu-
besp e diretor do Sindicato de São Paulo. Foi eleito no 
Comitê de Investimentos por duas gestões e na Direto-
ria Administrativa do Banesprev. Foi diretor de empresa 
GEAP Fundação de Seguridade Social.
Possui a certificação por experiência de profissionais do 
ICSS (Intituto de Certificação dos Profissionais de Segu-
ridade Social) para atuar em entidades de Previdência 
Complementar na área administrativa.

Walter Oliveira:
É bacharel em Ciências Econômicas. Atual eleito do Co-
mitê Gestor do Plano II, onde exerce a função de co-
ordenador desde 2012, é conselheiro eleito da Anapar 
Regional II (São Paulo) 2013/2016 e secretário-geral 
da Afubesp. Foi eleito do Conselho Fiscal do Banesprev 
(2004/2005), diretor administrativo eleito 2005/2007 e 
diretor financeiro eleito 2007/2009.
Possui a Certificação por Experiência de Profissionais 
do ICSS (Instituto de Certificação dos Profissionais de 
Seguridade Social) para atuar em Entidades de Previ-
dência Complementar na área de investimentos.

Comitê Gestor do Plano II
Eric Nilson
Graduado em Economia com pós-graduação em Finan-
ças, é atual presidente do Sindicato dos Bancários de 
ABC e conselheiro fiscal da Afubesp. Foi integrante elei-
to do Comitê de Investimentos do Banesprev na gestão 
2007/2009 e vice-presidente do Banco do Povo Crédito 
Solidário de Santo André 2007/2013.

Vera Marchioni
É membro eleito do Comitê Gestor do Plano II. Fez par-
te do Conselho Fiscal da Cabesp por duas gestões, foi 
secretária de imprensa do Corep/Direp, bem como ci-
peira eleita por vários mandatos. É diretora do Sindicato 
de São Paulo, onde participa de grupo de discussão do 
Plano II, e da Afubesp e integra a comissão dos empre-
gados do Santander.

Sérgio Godinho
Graduado em Economia/Filosofia pela USP, é aposen-
tado e diretor da Afubesp. Foi conselheiro fiscal no Ba-
nesprev (2001/2006) e conselheiro deliberativo do Fun-
do (2007/2009). Também atuou como conselheiro elei-
to do Corep (1987/1989), diretor executivo da Anapar 
e diretor do Esporte Clube Banespa em duas gestões 
(1995/1998 – 2009/2014).

N
a primeira semana de dezembro foi encer-
rado o prazo para inscrição de candidatos 
às duas vagas no Conselho Deliberativo e 

três no Comitê Gestor do Plano II do Banesprev. 
As eleições irão ocorrer de 1º a 15 de março de 
2015, pela internet e por correspondência.

A Afubesp, junto com o Sindicato dos Bancá-
rios de São Paulo, a Fetec-SP e Contraf-CUT, 
lembra os colegas da importância de escolher 

pessoas que tenham capacidade de enfrenta-
mento com o Santander, conhecimento técnico 
e traquejo nas negociações. As entidades tam-
bém ressaltam que o Plano II está há anos sem 
representantes titulares no Conselho Deliberati-
vo do Banesprev, o que é bastante ruim para o 
segmento.

Conheça e vote nos candidatos apoiados pela 
Afubesp.

Camilo Fernandes
Eric NilsonWalter Oliveira

Sérgio Godinho Vera Marchioni
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direito 

Bancária com LeR conquista 
aposentadoria especial
Seguindo orientação da Afubesp e do Sindicato de São Paulo, 
banespiana se beneficia da Lei 142 e ainda reverte demissão

Aposentadoria 
especial foi obtida por 
conta da LER/Dort no 
braço direito existente 
desde 1993C
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A 
conquista recente de 
uma bancária do San-
tander trouxe à tona 
um exemplo de como 
a Lei 142/2013, que 

dispõe sobre aposentadoria 
especial para pessoas com de-
ficiência, pode beneficiar tam-
bém outros trabalhadores que, 
por conta de seu ofício, desen-
volveram incapacidade laboral. 

Tereza Cristina dos Reis é 
prova viva. Funcionária do ban-
co desde 1987, a bancária ad-
quiriu LER/Dort, tendo sua pri-
meira CAT (Comunicação de 
Acidente de Trabalho) emitida 
em 1993. Com o tempo, sua 
situação se agravou chegando 
ao diagnóstico de tendinite, te-
nossinovite e cervicobraquial-
gia no membro superior direito. 
“Tenho inúmeras cicatrizes de 
queimadura nas mãos porque 
não consigo segurar uma pa-
nela”, comenta a bancária. 

Por conta da LER, Tereza 
passou a receber, há muitos 
anos, o benefício do auxílio-
-acidentário, o que fez toda a 
diferença para obtenção re-
cente da aposentadoria espe-
cial, seguindo as orientações 
da Afubesp e do Sindicato dos 
Bancários de São Paulo. 

“Estive de licença este ano 
por conta de outro problema 
de saúde e quando voltei fui 
demitida quatro dias depois”, 
conta a banespiana. “Recor-
ri, imediatamente, ao Sindi-
cato. Conversei com a Vera 
Marchioni e depois com o Isa-

ías da Afubesp e eles me dis-
seram que eu poderia entrar 
com o pedido de aposentado-
ria especial. Foi a melhor coisa 
que aconteceu na minha vida, 
porque além de reverter minha 
demissão, eu ainda me apo-
sentei sem o fator previdenci-
ário, deixando o valor benefício 
semelhante ao meu salário no 
banco”, comemora. “Sou gra-
ta eternamente à Afubesp e ao 
Sindicato pelo acolhimento no 
momento de desespero da de-
missão e depois pelas orienta-
ções para obter meus direitos.”

Requisitos para solicitação
Segundo o diretor da Afubesp 

Isaías Dias, Tereza tinha todas 
as condições para se adequar 
à Lei 142/2013, pois já recebia 

auxílio-acidentário 
por muito tempo. 
“Os colegas nessa 
situação também 
devem procurar o 
INSS para passar 
pela perícia e ver 
se podem se bene-
ficiar dessa lei, que 
diminui o tempo 
de contribuição ao 
INSS e exime o fa-
tor previdenciário”, 
explica Dias, que é 
integrante do Cona-

de (Conselho Nacional dos Di-
reitos da Pessoa com Deficiên-
cia). “Importante destacar que 
a Afubesp tem parte na regula-
mentação dessa lei”.

A pessoa precisa ter no míni-
mo 20 de anos de contribuição 
ao INSS, responder um grande 
questionário que irá delimitar 
seu grau de deficiência – leve, 
moderado ou grave – o que irá 
definir a redução possível no 
tempo de contribuição para 
obtenção da aposentadoria es-
pecial.  O valor do beneficio a 
ser recebido será calculado co-
mo as outras aposentadorias, 
sendo que o fator previdenci-
ário somente incidirá caso seja 
vantajoso para o beneficiário. 
Mais informações no link http://
goo.gl/HHKf31.
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QUalidade de vida

Passeio pelo roteiro 
do Vinho de São 
Roque começou na 
Vinícola Goes

Colegas degustaram e aprenderam sobre mais sobre 
vinhos finos
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P
ara encerrar as atividades 
do Programa Qualidade 
de Vida deste ano, cer-
ca de 45 colegas partici-
param de um saboroso 

e divertido passeio pelo roteiro 
do vinho de São Roque (interior 
paulista) em 26 de novembro. 
Não faltaram boas degustações, 
aprendizados e, claro, confrater-
nização entre os amigos.

A primeira parada foi na Viní-
cola Góes. Orientados por uma 
monitora, os colegas conhece-
ram um pouco da história da vi-
nícola, visitaram a fábrica e de-
pois degustaram os vinhos finos 
e espumantes com a assinatura 
Góes, enquanto aprendiam as 
diferenças entre eles. De lá pa-
ra um almoço animado e na se-
quência uma visita na Vinícola 
Canguera, que possui vinhos de 
excelente qualidade.

O passeio terminou em um 
dos lugares mais bonitos do 
roteiro: a Quinta do Olivardo. 
Uma casa legitimamente portu-
guesa, que vende não apenas 
seus vinhos artesanais, mas 

Com a taça na mão
Grupo de banespianos se despede de 2014 com 
degustação de vinhos e almoço de confraternização

também queijos e embutidos 
deliciosos. Chama atenção ain-
da a decoração do local - com 
móveis e maquinários antigos, 
que produziam vinhos em me-
ados do século XX - e a nature-
za ao seu redor. 

Carregados de sacolas e com 
mais histórias na bagagem, 
quatro colegas que participaram 
pela primeira vez do programa 
se disseram felizes com a expe-
riência. O associado José Edu-
ardo Pasqualin se entusiasmou 
com o passeio e levou sua es-
posa também banespiana, Rosa 
Rodriguez Rivero. “Já tínhamos 
ido a outras 
atividades da 
Afubesp, mas 
esta foi nos-
sa primeira vez 
no Qualidade 
de Vida. Muito 
bacana”, disse 
o colega, que 
elogiou a or-
ganização do 
evento. O sen-
timento de sa-

tisfação foi tanto que, 
após o passeio, o ca-
sal se tornou divul-
gador do programa. 
“Estou recomendando 

para outras pessoas que ainda 
não conhecem”, disse.

Outro colega aposentado 
Raul Batista afirmou que o Qua-
lidade de Vida é uma “oportuni-
dade única” para reencontrar os 
amigos do banco. “Nós é que 
agradecemos pelo passeio”, 
parabeniza. Assista ao vídeo da 
atividade no endereço http://
goo.gl/9bvKPN

Com esta viagem, o progra-
ma se despede de 2014 de-
sejando boas festas aos seus 
participantes. A programação 
será retomada em março. Um 
brinde a 2015!
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