
Jornal de todos os aposentados do Plano V                                                     Edição 60 - nov/dez de 2019

O AUTORITARISMO 
ESTÁ NO AR

Eleições da Cabesp foram marcadas por 
atitudes antidemocráticas dos indicados 

do Santander, que não hesitaram  
em desrespeitar o regulamento do  

pleito e o Estatuto da Caixa
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Um balanço 
nada animador
Santander não dá trégua nas tentativas  
de acabar com os direitos dos banespianos, 
mas seguimos na luta

D
ezenove anos do espú-
rio processo de privatiza-
ção do aguerrido Banespa, 
promovido no desmonte  

das  estatais brasileiras,  o Santan-
der, religiosamente, ano após ano, 
vem estimulando um ambiente 
interno beligerante.

Com efeito, impõe sua vontade 
patrimonialista e usurpa conquis-
tas históricas dos trabalhadores (da 

ativa/aposentados) do Banespa. 
Age abertamente nesse desmonte 
ao nomear prepostos orientados à 
destruição de direitos adquiridos e, 
de resto, incompetentes nas mais 
rotineiras práticas democráticas – 
meros cumpridores de ordens.

Agora, nas eleições da Cabesp, 
antes sempre tranquilas, praticou 
golpes baixos e atacou as enti-
dades que representam os asso-

ciados, ao vetar participação no 
pleito de candidato conhecido 
pela vivência e luta em defesa 
permanente da Cabesp.

Algo paradoxal, tratando-se de 
ex-diretor eleito na mesma Caixa 
Beneficente, quando as invencio-
nices autoritárias não encontravam 
amparo. Ou ainda estavam sendo 
gestadas no ventre das maldades 
perpetradas ao longo desses anos, 
aguardando a conjuntura adequada 
ao golpe.

Inaceitáveis práticas, próprias de 
um novel modelo agressivo e desa-
gregador de relacionamento com 
antigos funcionários. Sinal de tem-
pos sombrios.

Lamentamos, mas a luta é nosso 
caminho e bússola desde a inter-
venção criminosa do governo fede-
ral, em dezembro de 1994.

Não nos abatemos e seguimos 
em frente! 

Que 2020 seja um ano de melho-
res notícias!
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Os banespianos não vão tolerar atitudes 
autoritárias nem na Cabesp, nem no 
Banesprev, avisa Moniz

Ataques à democracia
Diretoria da Cabesp 
passa por cima da 
Comissão Eleitoral 
e mostra sua 
verdadeira face 
autoritária

H
á um est ranhamento 
generalizado por parte 
dos banespianos face ao 
comportamento da pre-

sidente da Cabesp, nomeada pelo 
Santander, que era funcionária de 
carreira do antigo Banespa. Sem 
pensar duas vezes, passou por cima 
da Comissão Eleitoral em diversos 
momentos do processo, desres-
peitando o Estatuto da Cabesp e o 
Regulamento das Eleições.

“Imaginava-se que no ato da 
sua investidura que esta ‘nova’ 
representante do banco na Cabesp 
tivesse o mínimo de equilíbrio no 
encaminhamento de conquistas 
históricas dos associados. Alguém 
que buscasse um diálogo constru-
tivo com o movimento sindical e 
as entidades de representação”, 
comenta o coordenador da Comis-
são Nacional dos Aposentados do 
Banespa (CNAB), Herbert Moniz, 
que continua: “Assim teríamos 
soluções apaziguadoras, sem apelo 

a atitudes antidemocráticas nunca 
havidas nos pleitos da Cabesp”.

Porém, ao contrário disso, ela teve 
a ousadia de impugnar a candida-
tura de um dos nomes da chapa Uni-
dade pela Cabesp, que foi apoiada 
pela CNAB e todas as associações 
de banespianos e sindicatos. O can-
didato em questão é justamente 
Wagner Cabanal, que já foi dirigente 
eleito e concorreu diversas vezes.

Foi preciso a Comissão Eleitoral 
ajuizar ação judicial, o que colocou 
a vaga de diretor administrativo 
sub judice. As arbitrariedades pro-
movidas pela diretoria da Cabesp 
não pararam por aí, colocando 
um sistema de votação no ar, que 
não foi aprovado pelo colegiado, e 
usando uma estratégia equivocada 
para envios de senhas de acesso, 
o que impediu que muitos associa-
dos votassem.

Apesar de tudo isso, os colegas 
se uniram e elegeram titulares e 
suplentes da Chapa Unidade pela 
Cabesp para todos os cargos: dire-
tor financeiro, Sergio Kiyoshi Hirata, 
no Conselho Fiscal, Julio Higashino e 
Mario Luiz Raia, e diretor adminis-
trativo, Maurício Nobuiti Danno. Este 
último, no entanto, só será preen-
chido ao final da decisão judicial.

“Este tipo de atitude antidemocrá-
tica não aceitaremos, jamais. Juntos, 
vamos seguir defendendo a Cabesp, 
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No dia 20 de dezembro, os aposentados e pensio-
nistas pré-75, que recebem parte das complemen-
tações pela Secretaria da Fazenda do Estado de São 
Paulo, vão perceber os valores retroativos firmados na 
Convenção Coletiva dos Bancários (entre setembro de 
2018 e 31 de agosto de 2019). 

Foram meses de visitas à autarquia e cobranças 
para que a situação fosse resolvida completamente. 

porque ela é nosso patrimônio”, 
conclui Moniz.

Para ler o conteúdo completo 
sobre todo o processo eleitoral 
acesse o site www.afubesp.org.br

Sai os retroativos de quem recebe pela Fazenda
A Afubesp e a CNAB lideraram esta luta. “Valeu muito 
nossa persistência para resolver a questão, que é direito 
dos colegas e  vai ajudar muito para um melhor final de 
ano de todos eles”, comenta o presidente da Afubesp, 
Camilo Fernandes. 

O diretor da Afubesp e da Contraf, Mario Raia, e as dire-
toras Vera Moura e Cristina Amorim participaram dessa 
luta do começo ao fim.
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Desempenhando 
diversos papéis na 

Afubesp, Vera sempre 
pensa nos benefícios 
que podem ser feitos 

aos associados 
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Gratidão e acolhimento
Sentimentos que Vera Moura, oriunda do 
Badesp, traz consigo dos colegas de Banespa

S
abe aquela história “já vi este 
filme?”. Esta foi a sensação da 
banespiana e diretora social 
da Afubesp, a paulistana Vera 

Lúcia de Melo Moura quando, em 
1994, viu o Governo do Estado de 
São Paulo decidir pela federalização 
do Banespa, vendido ao Banco San-
tander seis anos depois.

Vera é oriunda do Badesp (Banco 
de Desenvolvimento do Estado 
de São Paulo), incorporado pelo 
Banespa poucos anos antes de sua 
privatização. “Nunca imaginei que o 
que havíamos passado no Badesp 
passaríamos com o Banespa. 
Porém, não sabíamos quais eram os 
planos do Santander. Foi um misto 
de insegurança e muita tristeza.”

Experiência
A diretora guarda boas lembranças 

da época do Banco de Desenvolvi-
mento, local em que trabalhou por 
17 anos. “Fui secretária da diretoria 
e da presidência. Era um banco 
pequeno, em torno de 300 funcio-
nários. Todos se conheciam! Fiz uma 
história de que gosto muito.”

Foi com a fusão dos bancos, em 
1990, que entrou no Banespa. “Entrei 
no cargo de escriturária. Quando tra-
balhei na Rua João Brícola, eram 
três prédios juntos com cerca de 5 
mil funcionários. Apesar do perfil 
ser completamente diferente, não 
apenas do trabalho, mas também 
das pessoas, era muito gostoso e 
fomos muito bem recebidos. Com 

isso, a grandiosidade do Banespa 
não nos deixou amedrontados. ”

Na transição de uma empresa para 
outra, recorda com muita gratidão da 
companheira Lúcia Mathias. “Moto-
ristas, copeira, por exemplo, seriam 
dispensados. Por conta de uma 
luta da Lúcia, todo mundo foi inte-
grado ao quadro de funcionários do 
Banespa. Ela é uma mulher ótima!”

Vera se aposentou em 1996, ano 
em que entrou na diretoria da Afu-
besp, na primeira gestão do com-
panheiro Eduardo Rondino. Atual-
mente é responsável pela área de 
Convênios, pela nossa Colônia em 
Barbosa, que está sendo revitali-
zada; e uma das coordenadoras do 
programa Qualidade de Vida, que 
este ano completou 13 anos.

Diretora atuante, este ano teve 
papel fundamental na luta pelo 
reajuste dos pré-75 que recebem 
pela Fazenda.

Programa Qualidade de Vida
A diretora social da Afubesp cre-

dita o sucesso do programa ao 
empenho da coordenação. “Mas 
principalmente pela dedicação de 
duas coordenadoras, a Jacqueline 
Braga e a Olivia Araújo, que têm 
toda preocupação de pesquisar o 
que está acontecendo de interes-
sante e atual.”

Para Vera, pensar na qualidade 
de vida dos associados é um dos 
papeis da associação. “Têm pessoas 
que comentam que o Banespa é 
aquele banco que não quer acabar; 
e não quer mesmo. Somos a família 
banespiana! Além da luta contra 
os desmandos do Santander, pela 
manutenção da Cabesp e do Banes-
prev, devemos pensar no bem-estar 
de nossos associados, promovendo 
diversão e, o mais importante, cul-
tura. É um carinho da Afubesp com 
quem a fortalece,” ressalta. 


