
Jornal da Associação dos Funcionários do 
Grupo Santander, Cabesp e Banesprev

O que vem pOr aí

A Afubesp, junto com os sindicatos, quer  
o início das reuniões e grupos de trabalho para 

tratar de assuntos específicos dos funcionários do 
Santander, que estão previstos no acordo aditivo
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N
ão é de hoje que informações manipu-
ladas sobre assuntos de interesse dos 
banespianos, como o déficit do Plano II, 
são jogadas aos quatro ventos em vés-
pera de eleição para tentar confundir os 

colegas e angariar votos.
Mais uma vez vivenciamos esta situação, mas 

com um agravante, agora a manobra pode colo-
car em risco uma das mais importantes conquis-
tas dos funcionários do Banespa: a complemen-
tação de aposentadoria, em especial do Plano II.

Isso ocorre porque notícias veiculadas e assina-
das por um conselheiro eleito deliberativo do Ba-
nesprev afirmam que “o plano II não está deficitá-
rio” e que a cobrança das contribuições extraordi-
nárias estão “baseadas em premissas totalmente 
falsas”, entre outros absurdos. Com isso, coloca 
em xeque todo o trabalho profissional realizado 
pelo nosso fundo de pensão, que é amparado na 
legislação de previdência complementar.

A desinformação promovida por tal eleito e pela 
entidade que o apoia provocou inúmeros ques-
tionamentos nos participantes e assistidos e até 
desconfiança da atuação do Banesprev, uma en-
tidade que é exemplo de governança para as de-
mais do setor. É relevante dizer que muitas pes-
soas já pensam em entrar com ações judiciais 
para interromper as contribuições extraordinárias.

A Afubesp alerta os colegas que ações indivi-
duais neste sentido vão trazer prejuízos imensu-
ráveis ao plano, passando a correr risco de in-
solvência, afinal quando o participante/assistido 
deixa de pagar abre precedente para que o San-
tander também o faça.

Ressaltamos que o Banesprev já foi questiona-
do (conforme mostra fac-símile) sobre sua posi-
ção oficial a respeito das afirmações infundadas 
do eleito em questão, mas até o presente mo-
mento o Fundo não deu resposta incisiva aos 
participantes. Porém, em reunião com os eleitos 
apoiados pela Afubesp, o presidente do Con-

selho Deliberativo prometeu esclarecer os fatos 
apontados institucionalmente.

Reafirmamos que notícias contraditórias e 
sem embasamento técnico, vendendo ilusões 
aos participantes no atual momento do Plano II, 
servem apenas a um interessado: o Santander, 
que em 2012 apresentou na Previc proposta 
verbal de alterar drasticamente o modelo do 
plano, o que causaria grande perda de benefí-
cios a todos.

No sentido de desfazer essa confusão promo-
vida por tais figuras, a Afubesp preparou per-
guntas e respostas que elucidam as questões e 
mostram a falta de conhecimento deles em rela-
ção ao tema. Veja no link http://goo.gl/DuANPE

Mantenha -se bem informado e vote 
consciente de 1o a 15 de março!

Diretoria da Afubesp
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Vera Lúcia Marchioni

eric nilson Lopes Francisco

antonio sérgio Ferreira godinho

BAnESprEv

cada voto é importante
Marque a primeira quinzena de março na agenda 
e saiba como votar – conscientemente

D
e 1 a 15 de março, os participantes do 
Banesprev escolhem seus representan-
tes para o Conselho Deliberativo e Co-
mitê Gestor do Plano II. O método de 
votação será pela internet e pelo correio. 

Por ser uma maneira mais rápida e segura, a 
Afubesp indica que os colegas optem pelo voto 
eletrônico. Caso haja a preferência pelo modo 
tradicional, a orientação é não deixar para pos-
tar o voto na última hora, correndo o risco de o 
mesmo não ser contabilizado.

Os kits contendo o material eleitoral estão sen-
do entregues aos participantes com direito ao 

voto, e o atraso no recebimento deve ser comu-
nicado o quanto antes ao Banesprev, que indi-
cará o melhor procedimento.

Lembre-se que a participação de todos na 
eleição é fundamental. Historicamente, os plei-
tos do Banesprev têm registrado alto índice de 
abstenção. É preciso reverter este quadro para 
que o fundo de pensão se fortaleça tenha uma 
gestão legítima e para todos. 

importante: Não entregue sua cédula para 
ninguém, e evite fraudes no processo. Não dei-
xem que escolham por você!

caMilo Fernandes dos santos

Walter antonio aLves oliVeira

A Afubesp, junto do Sindicato dos Bancários 
de São Paulo, Fetec-SP e Contraf-CUT, apoia 
a chapa Banesprev Somos Nós, que traz candi-
datos combativos e com conhecimento técnico. 
Os integrantes da chapa são reconhecidamen-
te engajados nas lutas dos banespianos e pos-
suem um vasto histórico de lutas – entre elas, 
a garantia da aposentadoria de mais de 12 mil 
colegas. Vote em quem sempre lutou por você.

Para o Conselho Deliberativo, vote em camilo 
fernandes e Walter oliveira e para o Comitê 
Gestor do Plano II, vote em sérgio godinho, 
vera marchioni e eric Nilson! 

Conheça as propostas e o currículo dos 
candidatos em www.goo.gl/sidp2K
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SAntAndEr 

Pela retomada de 
debates importantes 
para os trabalhadores
Sindicatos e Afubesp reivindicam o início 
das discussões no Comitê de Relações 
Trabalhistas, Fórum de Saúde  
e Grupo de Trabalho do SantanderPrevi

Na reunião do GT do 
SantanderPrevi, em dezembro, 

foram agendados encontros 
para janeiro e dezembro, que 

não ocorreram

O 
ano de 2015 será de 
muita luta para os fun-
cionários do Santan-
der, principalmente no 
que diz respeito às rei-

vindicações ligadas a saúde e 
condições de trabalho, ques-
tões de grande relevância para 
boa parte dos trabalhadores.

Os sindicatos e a Afubesp já 
cobram do banco, desde ja-
neiro, o agendamento de reu-
niões previstas no Acordo Adi-
tivo à Convenção Coletiva de 
Trabalho dos funcionários do 
Santander (cláusulas 32ª, 37ª 
e 24ª, respectivamente) – as-
sinado em dezembro de 2014 
– para a retomada do Comitê 
de Relações Trabalhistas, um 
espaço para tratar de ques-
tões específicas dos funcioná-
rios de realização bimestral re-
lativas às relações de trabalho 
e à elevação de qualidade no 
atendimento.

Também está sendo solicita-
da a retomada das reuniões do 
Grupo de Trabalho que deba-
te SantanderPrevi, previsto no 
aditivo.  O calendário acertado 
no final do ano passado previa 
encontros no final de janeiro 
e início de fevereiro, que não 
ocorreram. O objetivo do GT é 
discutir o processo eleitoral no 
plano, que está suspenso por 
decisão judicial.

“Reivindicamos um processo 
eleitoral democrático e trans-
parente e que contemple de 
verdade os princípios de go-
vernança, o que não ocorre no 
caso do SantanderPrevi”, ex-
plica Camilo Fernandes, diri-
gente sindical e presidente da 
Afubesp, que é coordenador o 
grupo de trabalho.

Além disso, as entidades 
solicitam o início dos encon-
tros do Fórum de Saúde, que 
tratará de forma permanente 
assuntos que tem reflexos na 
saúde dos funcionários co-
mo metas abusivas e assédio 
moral, e ocorrem independen-
temente das discussões das 
mesas temáticas realizadas na 
Fenaban.

Aumento no plano de saúde 
E por falar em saúde, ain-

da no final do ano passado, o 
Santander surpreendeu seus 

funcionários com um substan-
cial aumento nas mensalida-
des do Bradesco Saúde- plano 
de saúde utilizado por cerca 
de 90% dos trabalhadores do 
Santander de São Paulo, Osas-
co e região.

O reajuste da ordem de 20% 
para o pessoal da ativa e apo-
sentados, e de 15% para 20% 
na coparticipação - que é co-
brada em determinados aten-
dimentos – prejudica em espe-
cial os aposentados, pois eles 
pagam o plano integralmente, 
sem contribuição alguma da 
instituição financeira.

Assim que foi informado so-
bre o reajuste, o Sindicato dos 
Bancários de São Paulo noti-
ficou o Santander extrajudi-
cialmente, para pedir nulida-
de dos aumentos e esclareci-
mentos sobre negociação de 
contrato entre o Santander e a 
Bradesco Saúde.
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“Até agora, o Santander não 
nos deu resposta. Assim, esta-
mos tomando outras medidas 
cabíveis, inclusive jurídicas, pa-
ra que esse aumento abusivo 
seja revisto”, diretora executiva 
da Afubesp e do Sindicato de 
São Paulo, Vera Marchioni. Ela 
lembra que as entidades bus-
caram negociar o tema, inclusi-
ve nas mesas de discussão do 
acordo aditivo, mas no final o 
banco aumentou unilateralmen-
te as mensalidades e a copar-
ticipação, sem consultar os re-
presentantes dos funcionários.

 Desrespeito aos intervalos 
no Call Center
Mal começou sua vigência 

e o acordo aditivo específico 
do Call Center já estava sendo 
desrespeitado. Apesar da regra 
prever que os funcionários do 
setor têm direito a duas pau-
sas dentro da jornada (uma de 
10 minutos - concedida depois 
que o empregado trabalhou 60 
minutos e antes dos últimos 60 
minutos de trabalho - e outra 
de 20 minutos que será conce-
dida após os primeiros 90 mi-
nutos e antes dos últimos 90 
minutos trabalhados)  um co-
municado aos bancários do Vi-
la Santander informava que só 
poderiam usufruir da pausa de 
10 minutos de descanso quem 
cumprisse 20 minutos além da 
jornada de trabalho.

A pressão dos representan-
tes dos trabalhadores fez com 
que o banco emitisse rapida-
mente novo comunicado, que 
circula em São Paulo e no Rio 
de Janeiro. “Ressaltamos que 
qualquer descumprimento das 
normas do acordo deve ser 
imediatamente denunciado. As 
pausas também não podem ser 
fracionadas para idas ao toale-
te”, ressalta a diretora executiva 
do Sindicato de São Paulo e da 
Afubesp, Maria Rosani.

No dia 20 de fevereiro, os bancários do Santander percebem a segun-
da parcela da Participação nos Lucros e Resultados (PLR), referente ao 
lucro do banco em 2014, acrescido do valor obtido com Programa de 
Remuneração nos Resultados Santander (PPRS).

A fórmula para pagamento foi feita com a aplicação da regra bási-
ca prevista na Convenção Coletiva de Trabalho (90% do salário + R$ 
1.837,99) mais um multiplicador de 15,72% sobre esse resultado, com 
um teto de R$ 11.409,91. A parcela adicional (2,2% do lucro líquido di-
vididos linearmente) será de R$ 2.788,13.

Importante destacar que o total da conta refere-se ao valor integral da 
PLR, cuja primeira parcela foi paga em outubro. Dessa forma, o crédi-
to na conta em fevereiro é o complemento da PLR. Para fazer a conta, 
o bancário deve levar em consideração o lucro líquido do Santander 
que em 2014 foi de R$ 5,850 bi-
lhões, maior 1,8% em relação ao 
ano anterior.

Já o PPRS  assegura crédito 
de R$ 1.858, que não é compen-
sável com o pagamento da PLR, 
mas que tem desconto dos valo-
res recebidos com os programas 
próprios de renda variável.

entenda o valor pago a título de PLr 
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SindicAl

Nenhum direito a menos
Associação 
participou de  
ato contra ameaça 
de diminuição dos 
direitos trabalhistas  
e pelo banco  
100% público

Dirigentes da Afubesp se uniram aos trabalhadores no abraçaço na Caixa

A 
Afubesp se uniu no dia 
28 de janeiro a milha-
res de trabalhadores 
nas ruas pela manu-
tenção dos direitos tra-

balhistas e defesa do emprego 
em ato organizado pelas princi-
pais centrais sindicais do país, e 
convocado pelos sindicatos em 
todo o Brasil. De acordo com a 
CUT, cinco mil pessoas estive-
ram presentes na Avenida Pau-
lista, na primeira grande mani-
festação dos trabalhadores no 
ano. A categoria bancária pres-
tigiou a manifestação em peso 
e realizou um abraço coletivo no 
prédio da Caixa, além de atra-
sar a abertura de 40 agências 
para mobilizar os funcionários. 

A principal reivindicação é a 
revogação das Medidas Provi-
sórias 664 e 665 pelo governo 
federal - que comprometem di-
reitos trabalhistas como pen-

são por morte, auxílio-doença, 
seguro-desemprego, abono 
salarial. Como resultado da 
pressão do movimento sindi-
cal, foi determinado em reunião 
no início de fevereiro que go-
verno, centrais e parlamentares 
formarão comissão tripartite 
para debater o futuro das MPs.

Para Juvandia Moreira, pre-
sidente do Sindicato dos Ban-
cários de São Paulo, os bancá-
rios e os trabalhadores em ge-
ral precisam estar sempre pre-
parados para lutar pelos seus 
direitos e ampliar cada con-
quista. “O seguro-desemprego, 
por exemplo, não pode ser fra-
gilizado. É a rotatividade que 
deve ser combatida. Os ban-
cos praticam a rotatividade pa-
ra aumentar seus lucros. É isso 
que o governo e o Congresso 

devem combater”, afirmou.

Banco 100% público
Nos protestos, também foi 

reforçada a necessidade do 
fortalecimento dos bancos pú-
blicos como a Caixa Federal, 
banco com peso econômico e 
social de extrema importância.

Em apoio aos bancários da 
Caixa e contra qualquer movi-
mento de privatização da ins-
tituição financeira, dirigentes 
da Afubesp e do Sindicato dos 
Bancários de São Paulo deram 
a palavra. Rita Berlofa, vice-
-presidente da Afubesp, ressal-
tou que uma possível privatiza-
ção do banco comprometeria 
os direitos de seus funcioná-
rios, assim como aconteceu 
com o Banespa quando foi en-
tregue ao Santander, em 2000.
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Colegas do Rio Grande do Sul têm reclamado sobre a questão, 
segundo dirigente da Afubesp Paulo Cardoso
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validade expirada
Sem carteirinhas, associados 
da Cabesp no RS enfrentam 
transtornos nas consultas médicas

O
s banespianos do Rio 
Grande do Sul estão 
enfrentando proble-
mas para atendimento 
médico. A Cabesp dei-

xou de enviar as novas etique-
tas que contém a renovação 
do prazo de validade das car-
teirinhas da Cabergs aos as-
sociados e seus dependentes, 
bem como aos beneficiários 
do Plano Família. As etiquetas 
venceram em 31 de dezembro 
de 2014 e, desta forma, muitos 
deles estão há mais de um mês 
sem o documento.

“A não remessa das novas 
etiquetas é lamentável e tem 
trazido enormes transtornos, 
pois na hora de fazer uma con-
sulta, por exemplo, o escritório 
do médico observa que o pra-
zo de validade está vencido, 
constrangendo o associado ou 
beneficiário do Cabesp Família 
e fazendo com que tenha que 
ligar para o atendimento e ten-
tar resolver a confusão”, afir-
ma o diretor da Afubesp, Ade-
mir Wiederkehr.

O presidente da Agabesp e di-
retor regional da Afubesp, Paulo 
Cardoso, ressalta que tem re-
cebido várias reclamações de 
colegas aposentados, muitos 
em idade avançada, que estão 
enfrentando sérias dificuldades 
de atendimento médico por fal-
ta das novas etiquetas.

Além do atraso, os dirigen-
tes da Afubesp questionam o 
descaso da diretoria da Ca-
besp, que sequer enviou um 

comunicado aos associados 
e beneficiários do Plano Famí-
lia com explicações e orienta-
ções. “Onde estão os diretores 
eleitos pelos associados para 
resolver os problemas e melho-
rar o atendimento médico?”, 
questiona Ademir.

“Até que as etiquetas che-
guem nas residências, infeliz-
mente, os transtornos continua-

rão, obrigando os associados e 
beneficiários a ligar para a Ca-
besp, que tem informado por 
telefone o novo número da eti-
queta”, destaca Cardoso, que 
aponta este procedimento como 
uma medida paliativa. Um asso-
ciado que pediu o envio por e-
-mail levou quase uma semana 
para receber. Para os dirigentes, 
a situação precisa mudar.
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Wet’n’Wild – Promoções imperdíveis de bilhetes para 
entrada no famoso parque aquático com valores bem 
mais baixos do que na bilheteria!
   Rodovia dos Bandeirantes, Km 72 - Zona Rural, Itupeva 
- SP - Fone: (11) 4496-8000 - www.wetnwild.com.br

Parque o Mundo da XuXa – Associado compra 
passaporte do Parque da Xuxa com descontos especiais. 
Entretenimento garantido aos pequenos: carrossel, 
carrinho bate-bate, fábrica de chocolate, montanha-
russa e apresentações temáticas.
   Av. das Nações Unidas, 22.540, Jurubatuba - São Paulo 
- SP - Fone: (11) 5541-2530. sav@omundodaxuxa.
com.br - www.omundodaxuxa.com.br

cidade da criança eM são Bernardo do caMPo 
– Leve as crianças para um divertido passeio em um 
parque feito sob medida para elas. 
   Rua Tasman, 301 - Centro - São Bernardo do Campo - 
SP - Fone: (11) 4330-6998 - sav@cidadedacriancasbc.
com.br - www.cidadedacriancasbc.com.br

aquário de são Paulo – Adquira passaporte a 
preços especiais para o primeiro aquário temático da 
América Latina, com várias espécies de peixes e animais 
aquáticos. 
   Rua Huet Bacelar, 407 - Ipiranga - São Paulo - SP - 
Fone: (11) 2273-5500 

Barretos country cluB – As atrações do clube vão 
do hotel, restaurante ao divertido parque aquático no 
interior paulista, que funciona todos os dias das 10h às 
19h. Refresque-se!

como associado, você tem estes e 
outros convênios à disposição – como 
universidades, lojas, farmácias, 
teatro, cinema e demais serviços 
– além de contar com assistência 
jurídica e ter seus direitos defendidos. 

Venha para a Afubesp!

associado 
aproveita 
descontos 
em lazer 
neste verão!

   Via Pedro Vicentini, nº 111 Jardim Aeroporto - CEP 
14785-100 - Barretos - SP - Fone: (17) 3321-2323 - 
www.barretoscountryhotel.com.br/acquapark

Hotéis e turisMo coM a Mafisa – Várias opções 
de descontos em hotéis e pousadas no litoral paulista. 
Desfrute da época de calor em lindas praias de São 
Sebastião, Ubatuba, Itanhaém, Ilha Bela, Caraguatatuba, 
Bertioga e muito mais!
   Rua Venceslau Brás, 146 - 1º andar - sala 108 - Centro 
– São Paulo - SP - Fone:(11) 3104-4828/99236-9897 
- www.mafisaturismo.com.br

colônia de férias da afuBesP eM BarBosa (sP) 
– Associado usufrui a preço simbólico da infraestrutura 
e da natureza da colônia na cidade de Barbosa. Chalés 
mobiliados, churrasqueiras, piscinas (adulto e infantil) e 
área de camping. 

Se interessou? Escolha sua atividade favorita e 
programe-se para a diversão.  
para mais informações, contate o setor de convênios 
(11) 3292-1744 ou visite nosso site: www.afubesp.org.br

Barretos Country Club 
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