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Ao Banco Santander 

A/C Fabiana Ribeiro 
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O Sindicato e as demais entidades de representação tomaram conhecimento no dia 11 de março 
da Proposta do Banco Santander de criar um plano CD para o qual poderão migrar 
exclusivamente os participantes e assistidos dos planos Banesprev I, II, V, Pré-75, Sanprev I, 
DAB, DCA e Caciban, que são estruturados como Plano de Benefício Definido, BD. 

Considerando:  

 O caos decorrente da pandemia instalada pelo CORONAVÍRUS (COVID-19);  

 Que os assistidos do Banesprev são na sua expressiva maioria idosos, com alguns 
centenários, que já estão sob enorme estresse em confinamento; 

 Que praticamente 99% dos participantes dos planos do Banesprev já estão aposentados;  

 Que os planos têm patrimônio suficiente para continuar honrando os benefícios;  

 Que desde a privatização do Banco do Estado de São Paulo, assinamos um acordo com 
o Banco Santander que prevê que, para discutir a reestruturação do Banesprev ou 
Cabesp, seria criado um Grupo Técnico de Trabalho, para no prazo de 90 dias apresentar 
os resultados; 

 Que para debater tema tão complexo que poderá mudar radicalmente a vida de milhares 
de pessoas, as entidades de representação precisam ter amplo acesso a base de dados 
para que atuários independentes possam confrontar os valores apresentados pelo 
patrocinador também precisam de tempo para esclarecer todos os assistidos. 

Reivindicamos que o Banco Santander suspenda imediatamente todas as reuniões e medidas 
unilaterais tomadas até agora para criar esse plano CD e que só voltemos a debater esse tema 
após o fim dessa pandemia. A exemplo do que foi feito no episódio da suspensão da AGO da 
Cabesp por tempo indeterminado, em comum acordo entre a Direção da Cabesp, Sindicatos e 
as Associações. Reiterando o compromisso assinado pelo Banco e Sindicatos de que qualquer 
alteração do Banesprev e Cabesp deve transitar por Grupo de Trabalho específico. 

Neste momento tão delicado esperamos que prevaleça o bom senso e compreensão da direção 
do Banco Santander. 

Assinam: 

Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de S. Paulo Osasco e Região 
Contraf – Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro 
Fetec-SP – Federação dos Empregados em Estabelecimentos Bancários do Est. S. Paulo 
Afubesp – Associação dos Funciona1rios do Grupo Santander Banespa, Banesprev e 
Cabesp 
Afabesp – Associação dos Funcionários  Aposentados do Banco do Estado de São 
Paulo 
Abesprev – Associação de Defesa dos Direitos Previdenciários dos Banespianos 

 


