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CPI neles!
P a r a  c o m e ç a r

A   
abertura da Comissão Parlamentar de In-
quérito (CPI) do Santander, na Câmara dos 
Deputados, é reivindicada há tempos pelos 
banespianos para investigar irregularidades 
relativas aos títulos federais, reservados por 

meio da Resolução 118/97, destinados a garantir as 
complementações do pessoal pré-75 e seus reajustes.

Sempre em movimento, a Afubesp intensifica esfor-
ços e participa ativamente da campanha pela CPI. 

Entre as ações da entidade destacam-se a articulação 
de reuniões com parlamentares, a convocação dos as-
sociados para grupos de debates e a colaboração em 
um abaixo-assinado via internet, que será entregue aos 

deputados como mais um mecanismo de pressão. 
O deputado Nelson Marquezelli é o responsável pela 

coleta de assinaturas na Câmara para que o pedido de 
instauração das apurações seja protocolado.  

A Afubesp buscou um acordo para ações judiciais, 
contudo a aguardada proposta do banco não ocorreu, 
mostrando, mais uma vez, o desrespeito da empresa 
com os trabalhadores brasileiros. Assim, pedimos aos 
deputados a rápida instalação da CPI, já que o Santan-
der demonstrou novamente total falta de consideração 
com os banespianos.

Diretoria da Afubesp
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Virada de opinião

A  
mudança de opinião 
das pessoas foi um dos 
acontecimentos mais 
marcantes durante a as-
sembleia para delibera-

ção de reforma estatutária do Ba-
nesprev, ocorrida em 1º de agosto. 
Cerca de mil votos trocaram de po-
sição após os dirigentes da Afubesp 
e do Sindicato dos Bancários de São 
Paulo esclarecerem diversos pontos 
da proposta que podem prejudicar 
os colegas, como o voto por correio, 
que é passível de fraudes, e a dimi-
nuição de sete para seis integrantes 
no Conselho de Administração, que 
dá ao Santander poder para tomar 
decisões importantes sem negocia-
ção ou apoio dos participantes.

A delegação do Rio de Janeiro, 
formada por quatro mulheres, por 
exemplo, resolveu optar pela sus-
pensão da AGE ao invés de esco-
lher o sim conforme orientação da 
Afaban RJ. “Chegamos à assembleia 
sem conhecimento, pois as informa-

Ao saber dos reais efeitos da proposta de reforma estatutária, cerca 
de mil votos trocaram de posição na assembleia
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ções que recebemos foram bastante 
superficiais”, comenta uma aposen-
tada da comitiva carioca, que prefere 
não ser identificada. “Nós fomos até 
lá, inclusive, para ser procuradoras, 
mas no fim não nos deram as pro-
curações, deixando o Rio sem repre-
sentatividade na decisão”, explica.

Os muitos problemas presentes 
na proposta, além de tumultuar a 
assembleia, deixaram muitos cole-
gas desconfiados. “Quem estava lá 
viu que, na primeira votação, por 
um erro de encaminhamento, mui-
ta gente contrária ao que tinha sido 
colocado em votação, votou sim”, 
escreveu Aparecida de lourdes Bal-
di Silva, em um site de relaciona-
mento de banespianos aposenta-
dos, dois dias depois do evento. “O 
estatuto tem que ser mudado? Claro 
que tem, só que tem itens (na pro-
posta) que põem em risco o futuro 
da Banesprev, temos de ter consci-
ência disso (...)”, disse a banespiana 
em outro trecho do comentário.

Colegas, que foram desinformados à assembleia, mudaram o voto na hora 

Mandado de
segurança

O Sindicato dos Bancários de 
São Paulo ingressou com man-
dado de segurança contra a 
cassação da liminar, que sus-
pendia o resultado da assem-
bleia. A revogação foi proferida 
pela juíza Mylene Pereira Ra-
mos, da Justiça do Trabalho da 
2ª Região, em 14 de agosto. 

A Afubesp e demais entida-
des defendem a suspensão, 
pois o conjunto de mudanças 
estatutárias, que apresenta inú-
meros problemas para os parti-
cipantes, não foi debatido no 
Grupo Técnico (GT), como prevê 
o Termo de Compromisso. O GT 
foi instalado só 12 dias após a 
realização da assembleia. 

Na segunda reunião, sindi-
calistas mostraram proposta, 
que contempla participação 
dos aposentados na gestão. 
Banco ficou de dar resposta 
nos próximos dias. 
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Aposentado é aqui!

É   
fato. A Afubesp, que está sempre de portas aber-
tas para os banespianos, é lugar de aposentado. 
A confirmação está em seu quadro de sócios: 
dos 21 mil associados, a maioria já chegou à 
merecida aposentadoria. Esta quantia significa-

tiva não foi conquistada por acaso e muitos destes cole-
gas tiveram a ajuda da entidade para realizar este sonho.  
   Aqueles que têm suas vidas ligadas à história do Ba-
nespa sabem da trajetória e da história de luta perma-
nente da Afubesp nas questões de interesse dos co-
legas. Agora, sob o mote, “Banespianos, Amigos para 
Sempre”, a entidade está mobilizando-os. 

Temas da maior relevância para os aposentados são 
tratados como prioridade, casos de Cabesp e Banesprev, 
incluindo seus diversos planos de complementação. 

A entidade busca também qualificar cada vez mais sua 
prestação de serviços, que engloba de ações jurídicas a 
convênios em várias áreas, entre elas saúde e educa-
ção. Ampliar as opções de lazer oferecidas, por meio de 
colônias de férias, pousadas e parques, por exemplo, é 
ainda uma preocupação sempre presente. 

Pelos direitos dos aposentados 
Nas lutas para manter direitos e ampliar conquistas, a 

Cabesp e o Banesprev estão na linha de frente.
Quanto à Caixa, o apontamento de sugestões para so-

lucionar problemas no atendimento e a luta pela revisão 

s e u  l u g a r

Banespianos que já chegaram à aposentadoria são maioria na 
Afubesp; história de luta é reconhecida pelos associados

Encontros de representantes 
contribuem na organização das lutas
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Atividades na área da saúde são frequentes na Afubesp
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Emília (de azul) conta com a 
associação na luta por seus direitos

Promover qualidade de vida é um dos compromissos da entidade. Programa 
neste sentido oferece palestras, oficinas e passeios por São Paulo

da co-participação são temas cons-
tantes nos debates. De tempos em 
tempos, representantes dos colegas 
de diversas regiões do país são con-
vocados a participar de encontros, 
contribuindo com sugestões. 

A direção da entidade também 
convida os associados para que se 
manifestem e sejam corresponden-
tes ativos nas discussões.

Em relação ao Banesprev, a luta se 
estende por melhorias nos planos 
de todos os segmentos. No Plano v, 
o objetivo é recuperar os reajustes 
das complementações, que ficaram 
congeladas de 2001 a 2006. A cor-
reção delas é outro fator requisita-
do. Para tanto, a Afubesp encampa 
ações coletivas e oferece suporte 
em processos individuais. 

Além disso, a associação teve in-
tensa participação na criação do 
Grupo Técnico, que está estudando 
propostas para reforma estatutária 
do Banesprev, conforme prevê o 
Termo de Compromisso que integra 
o aditivo do Santander à Convenção 
Nacional dos Bancários. A entidade 
defende a participação dos aposen-
tados na gestão.

Para finalizar, a Afubesp e a Co-
missão Nacional de Aposentados 
(CNAB) trabalham incansavelmen-
te na articulação de iniciativas pa-
ra levar reivindicações do segmento 
a todas as esferas do poder públi-
co. Seja no Executivo, no legislativo 
ou no Judiciário, os representantes 
pressionam as autoridades em de-
fesa dos colegas. 

Família Banespiana 
Quem luta junto jamais esquece 

os momentos de união e perseve-
rança para alcançar objetivos. 

A Afubesp respeita a diversidade 

de ideias e estimula a ação pela 
qualidade de vida dos aposentados. 

Por esses motivos, tantos associa-
dos demonstram respeito e carinho 
ao falar da entidade. Emília Eli Ri-
beiro Malta, de Araçatuba, interior 
de São Paulo, que trabalhou 27 anos 
no Banespa, associou-se à Afubesp 
em 2001, enquanto ainda estava 
na ativa. Aposentada desde janeiro 
de 2008, ela continua firme no pro-
pósito de fazer valer seus direitos. 
“luto pelo que acredito. E acredito 
nos meus direitos. Mas sei que sozi-
nha é difícil conquistar vitórias, por 
isso me associei e continuarei asso-
ciada à Afubesp”, explica. Quando 
perguntada sobre qual o momento 
marcante na relação com a entida-
de, Emília é direta: “As lutas. Todas 
elas são importantes”.

A disposição em prosseguir com 
a geração de mecanismos que de-
fendam os interesses coletivos e 
os resultados colhidos são reconhe-
cidos pelos sócios. Sidney Ânge-
lo Adami, de Catanduva (SP), que 
trabalhou por 21 anos no banco, é 
associado da Afubesp desde 1983, 
ano de sua fundação. Aposentou-se 
em dezembro de 1994 e declara a 
admiração que tem pela luta asso-
ciativa. “É impressionante a disposi-
ção da entidade em se engajar em 

Para Sidney Afubesp é engajada
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causas que interessam ao coletivo, 
em arregaçar as mangas e trabalhar 
pelos associados e companheiros”, 
comenta.

Inspirada em exemplos como os de 
Emília, Sidney e de milhares de as-
sociados, a Afubesp se mantém em 
movimento para defender os princí-
pios que guiam a verdadeira repre-
sentatividade da família banespiana.
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d i r e t a s

PARA RElEMbRAR 

A crítica feita pelo 
presidente lula, em 
julho, à venda de 
bancos públicos durante 
o governo Fernando 
Henrique Cardoso fez os 
banespianos relembrarem 
as inúmeras denúncias 
das entidades sindicais 
e de representação 
durante o período que 
antecedeu a privatização 
do Banespa. 
Na declaração, que 
repercutiu em jornais de 
grande circulação do país, 
lula disse que muitas 
instituições foram usadas 
para fazer caixa dois em 
campanhas e usou o 
Banco do Estado de São 
Paulo como exemplo. 
“Bancos importantes 
como o Banespa foram 
praticamente doados, 
vendidos a troco de 
nada”, afirmou. 
O comentário do 
presidente vem ao 
encontro de todas as 
denúncias feitas pelos 
sindicatos e pela Afubesp, 
na época do leilão, 
de que a instituição 
financeira estava sendo 
subavaliada. 
A confirmação desta tese 
veio no final do processo. 
Apesar do preço mínimo 
insignificante estabelecido 
pelo governo de R$ 1,85 
bilhão, o Banespa acabou 
sendo arrematado pelo 
espanhol Santander por 
R$ 7,050 bilhões, com 
ágio de 281,08%.

Co-PARTICIPAção
A Afubesp, em parceria 
com as entidades 
sindicais, está colhendo 
assinaturas para um 
abaixo-assinado que 
solicita a exclusão da 
co-participação como 
fonte de custeio da 
Cabesp. A associação 
convoca os banespianos 
a subscreverem o 
documento para pôr 
fim ao instrumento, 
que já não é necessário 
para a sobrevivência da 
Caixa e vem onerando 
substancialmente os 
colegas. Para saber como 
obter o abaixo-assinado 
e esclarecer dúvidas ligue 
(11) 3292-1744.

NA luTA

A Campanha Nacional 
dos Bancários está a 
todo vapor. A categoria 
realizou passeata pelas 
ruas do Centro de São 
Paulo para marcar a 
entrega da minuta 
de reivindicações aos 
banqueiros, o que ocorreu 
em 10 de agosto. 
Nas primeiras rodadas 
entre Fenaban e 
Comando Nacional, foram  
debatidas a questão do 
emprego nos bancos 
e cláusulas financeiras. 
A minuta específica 
dos funcionários, com 
questões relativas ao 
Banesprev e Cabesp, 
também já está com o 
Santander. A entrega do 
documento ocorreu dia 2.

FoRMAção

Na segunda semana de 
setembro, a Afubesp 
promoveu em sua 
sede o curso “Políticas 
Públicas na área das 
Deficiências – Gestão 
Inclusiva”, direcionado 
a profissionais e 
estudantes interessados 
pelo tema.
Este é o primeiro de 
uma série de eventos de 
formação que a entidade 
pretende oferecer aos 
associados nos próximos 
meses. 
Agora, a Afubesp quer 
saber os assuntos de maior 
interesse de seus sócios 
para serem abordados 
nas próximas atividades. 
As sugestões devem ser 
enviadas para o e-mail 
diretoria@afubesp.com.br.

INTEgRAção
A Afubesp está 
convocando os 
banespianos que 
colaboravam com o CCI 
(Centro de Convivência e 
Integração) do Banespa 
para participar de 
encontro, a ser realizado 
em outubro. A data e o 
local do evento ainda 
serão definidos.
Se você atuou como 
coordenador de 
equipes nas integrações 
esportivas e culturais do 
banco e quer participar 
deste encontro entre em 
contato com a associação 
pelo telefone (11) 3292-
1744, falar com Sérgio 
zancopé.

PARquES
Já começaram as 
tradicionais atrações 
“Hora do Horror” do Hopi 
Hari e “Noites do Terror” 
do Playcenter.
Os ingressos para os 
dois parques a preços e 
condições promocionais 
estão à disposição para 
os sócios da entidade no 
setor de Convênios.
No Playcenter, o evento 
terminará dia 4 de 
outubro. Já no Hopi Hari, 
a atração vai até 18 do 
mesmo mês.

PARA CuRTIR
Os associados da 
Afubesp e seus 
dependentes têm ótimas 
opções de hospedagem 
e diversão. uma delas 
é o Barretos Country 
Hotel, que proporciona 
descontos nas diárias 
e no ingresso para o 
Thermas Parque, que 
fica anexo ao resort. 
Aproveite!

ERRATA
Diferente do que foi 
divulgado no Dignidade 
10, a conquista do 
fim da bitributação no 
Banesprev não é restrita 
ao pessoal do plano II, a 
decisão abrange todos os 
participantes, filiados à 
associação.
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ais uma vez, o San-
tander desrespeitou 
os direitos dos bra-
sileiros. No dia 5 de 
agosto, em reunião 

intermediada pelo deputado fede-
ral Nelson Marquezelli com inte-
grantes de entidades de represen-
tação, entre as quais a Afubesp, os 
negociadores do banco recuaram e 
vieram de mãos vazias ao encontro 
marcado para análise de proposta 
de acordo. O objetivo era encerrar 
todas as ações judiciais pendentes, 
tanto do pessoal da ativa como dos 
aposentados, que pleiteiam o paga-
mento de gratificações semestrais 
e reajustes retroativos das comple-
mentações dos pré-75. 

Entretanto, o grupo espanhol mu-
dou totalmente o discurso. A modi-
ficação foi tanta que até mesmo os 

A atitude 
desrespeitosa com 
os aposentados 
na última reunião 
impulsiona 
abertura de CPI 
para investigar o 
Santander

representantes da instituição finan-
ceira que participaram da reunião 
anterior foram trocados. 

Em reunião ocorrida no dia 1º de 
julho, os advogados do Santander, 
Renata Quartim e Arnaldo laudisio, 
informaram que seria apresentado 
um acordo global, com a previsão 
de quantia definida e que não se-
riam discutidos índices distintos. Na 
oportunidade, a Afubesp e a CNAB 
firmaram posição de que a questão 
deveria ser debatida em três pon-
tos: valor das gratificações semes-
trais e dos reajustes retroativos de 
2001 a 2006, correção das comple-
mentações dos pré-75 e reflexos.

Para CNAB não há surpresa
A Comissão Nacional de Aposen-

tados (CNAB) não se surpreendeu 
com a postura do Santander. Sobre 

Estamos na luta em brasília

a ruptura das negociações, o repre-
sentante Herbert Moniz é enfático: 
“Considerando o comportamento 
histórico do banco, o rompimento 
está dentro do esperado. Não esta-
mos surpresos”, afirma.

Trabalho contínuo
Atitudes como esta reforçam a 

importância da manutenção das ar-
ticulações feitas pela CNAB com au-
toridades do Executivo, que visam 
estabelecer acordos para recuperar 
as perdas causadas pelo congela-
mento das complementações. “Tra-
balhamos junto ao Executivo, mas 
sem descuidar do legislativo, espe-
cialmente do Senado, que é respon-
sável pela Resolução 118/97, que 
reservou os títulos recebidos pelo 
Santander para pagar os aposenta-
dos”, reforça Moniz.

Trabalho constante da CNAb reforça luta dos pré-75 na Câmara dos Deputados   

Investigação
Ao sequer apresentar propos-

ta de acordo, os esforços pela 
instalação de uma Comissão Par-

lamentar de Inquérito (CPI), no Congresso Nacio-
nal, se intensificam por parte das entidades de re-
presentação. A Afubesp articula ações constantes 

para viabilizar os procedimentos, buscando apoios 
na Câmara dos Deputados, entre eles Nelson Mar-
quezelli, responsável por colher as assinaturas dos 
parlamentares. “Nós confiamos na determinação 
do deputado Marquezelli para levar à efetiva ins-
talação da CPI”, comenta Herbert Moniz.
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U
m belo dia de sol, às 
margens de um dos tre-
chos mais limpos e pre-
servados do Rio Tietê, 
muita música, comida 

boa e bebida gelada. Este foi o ce-
nário do reencontro de centenas de 
banespianos de 26 municípios da re-
gião Noroeste do Estado de São Pau-
lo, e de outras quatro cidades pau-
listas, na confraternização promovida 
pela Afubesp na Colônia de Férias de 
Barbosa, em 15 de agosto.

A alegria de novamente estarem 
reunidos foi estampada no rosto de 
cada um, confirmando a veracidade 
da mensagem “Banespianos, Ami-
gos para sempre” gravada nas ca-
misetas, que foram distribuídas du-
rante o evento.

O visual revigorante da natureza e 

Descontração e 
natureza marcaram 
o reencontro de 
banespianos na Colônia 
de Barbosa

Confraternização animada reuniu 
colegas de 30 cidades paulistas. 
A banespiana Sueli (abaixo) levou 
a família e ficou feliz em rever 
amigos de longa data. “Precisamos 
fazer isso mais vezes”, comentou

c o n f r a t e r n i z a ç ã o

a brisa suave que amenizou o ca-
lor do dia tornaram os bate-papos 
ainda mais descontraídos e desper-
taram em todos o desejo de estar 
juntos em mais ocasiões.   

“Reencontrei amigos com quem 
trabalhei por 10 anos e que há mui-
to tempo não encontrava”, comen-
ta Sueli Mian Covolon, de Penápolis, 
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Alegria, alegria

que ainda está na ativa. “Precisa-
mos fazer isso outras vezes.”

A festa também foi oportunidade 
para que muitos colegas conheces-
sem o espaço. “O lugar é lindo, per-
feito para descansar, só de ficar ali 
olhando para o rio já é um luxo”, 
comenta o banespiano Nelson la-
deira, de Piracicaba. 

Natureza presente: participantes da festa passaram o dia rodeados pelo verde


