
 
 
    Número 78 – Ano 7              Não se contente em trilhar um caminho desconhecido. Ao contrário, vá para 
    Outubro – 2007                 onde  não há caminho algum e deixe seu rastro. (Muriel Strode). 
 
 
PLEBISCITO CABESP 
A apuração dos votos do plebiscito da Cabesp ocorreu 
no início do mês de agosto, portanto, há mais de 60 
dias. Apesar do tempo decorrido, o Santander Banespa 
ainda não se manifestou a respeito, ou seja, não vetou e 
tampouco homologou o resultado das urnas, onde 
98,7% dos sócios da Cabesp votaram pelo SIM, numa 
estrondosa aprovação de que os aposentados devem ter 
o direito de se candidatarem aos cargos da Diretoria 
Executiva. 
De acordo com o Estatuto das Cabesp o Banco pode ou 
não aceitar o resultado do plebiscito. Parece claro que 
pouco importa para o Banco que a Cabesp possa ter 
aposentados integrando a sua Diretoria, daí a nossa 
estranheza quanto ao silêncio da Diretoria do banco. 
O que o Santander aguarda para se manifestar? Seria o 
resultado final da negociação do Acordo Coletivo ou do 
Aditivo à Convenção? Haveria outros insondáveis 
motivos que justifiquem continuar impedindo os 
associados aposentados de participarem da Diretoria da 
associação na qual representam 85% dos sócios? 
É oportuno lembrar que a eleição para os cargos 
executivos da Cabesp será no mês de novembro 
próximo e que o edital de convocação está prestes de 
ser publicado. A demora da decisão do Santander – veto 
ou aceitação do resultado do Plebiscito – poderá 
impedir a participação dos aposentados, o que 
favorecerá os costumeiros candidatos apoiados pelo 
Sindicato dos Bancários de São Paulo. Se confirmada 
esta hipótese teríamos mais uma odiosa injustiça e uso 
político da massa de aposentados praticada  pelo 
Santander.  
 
 

GRATIFICAÇÃO 
O Ministério Público do Trabalho já emitiu o Parecer 
solicitado pelo Tribunal Superior do Trabalho – TST, a 
respeito das dezenas de questionamentos interpostos 
pelo Santander Banespa no processo das gratificações.  
O Parecer desmonta todas as alegações do Santander e 
mostra, de forma cristalina, a justiça dos nossos direitos 
de receber duas gratificações anuais retroativas ao 
segundo semestre de 1994 quando os pagamentos foram 
interrompidos. 
O processo agora aguardará julgamento no TST, o que 
esperamos seja breve, já que o pedido de prioridade foi 
reiterado mais de uma vez em virtude de muitos 
aposentados estarem com idade avançada e portadores 
de doenças graves. 
Aguardemos com serenidade o desfecho final. 

 
 
REAJUSTES DAS APOSENTADORIAS E 
PENSÕES DOS BANESPIANOS 
No mês de setembro de 2007 os Participantes Assistidos 
do Banesprev, pertencentes aos Planos I, II e V, terão 
seus benefícios corrigidos conforme abaixo:  

� Plano I e II: terão seus benefícios corrigidos 
em 4,82%;  

� Plano V: os assistidos que pertencem ao Grupo 
1 - aqueles que optaram pela cláusula 44ª do 
Acordo Coletivo de Trabalho 2004/2006 - terão 
seus benefícios corrigidos em 4,82%.  

� Plano V: os assistidos que pertencem ao Grupo 
2 - aqueles que não optaram pela cláusula 44ª - 
terão seus benefícios corrigidos em 6%. O 
pagamento deverá ocorrer no próximo dia 19 de 
outubro, retroativamente ao mês de setembro 
2007.  

Lembramos que os assistidos dos Planos III e Pré-75, 
têm reajuste de suas complementações no mês de 
janeiro de cada ano. 
 
 
 
 

JANTAR DE NATAL 
Convidamos todos os associados e familiares para o 
jantar de Natal a ser realizado conforme abaixo: 
 Data: 07-12-2007 – sexta feira – 20:00 horas; 
 Local: Restaurante Madalosso – Salão Milano 
 Endereço: Avenida Manoel Ribas, 5875 
 Bairro: Santa Felicidade 
 Preço: Gratuito para os sócios 
 Convidados: R$ 30,00  (vinhos, refrigerantes,      
 aperitivos e sobremesa  incluídos). 
 Cardápio especial, música ao vivo e sorteio de
 brindes. 
 Condições de pagamento: Cheque para o dia 20 
(dia do crédito da complementação e do 13° salário). 
 

 
 
 
A T E N Ç Ã O 
Mantenha o seu endereço, telefone e e-mail atualizados 
junto a AFABAN, AFABESP, CABESP e 
BANESPREV. É do seu interesse. 
 

Informativo Mensal 

 



AÇÕES DO DEPUTADO MARQUEZELLI 
Como é do conhecimento de todos o Deputado Nelson 
Marquezelli (PTB-SP) tem se constituído no maior e 
mais audaz defensor dos aposentados e pensionistas que 
tiveram os seus direitos usurpados pelo Santander a 
partir da privatização do Banespa. 
Com notável espírito de justiça e de brasilidade, o 
Deputado Marquezelli abraçou a causa dos aposentados 
do Banespa e, à frente da Comissão de Trabalho, de 
Administração e Serviço Público, iniciou várias ações 
na esfera política e administrativa que nos dão fundadas 
esperanças de recuperarmos as perdas infligidas pelo 
Santander Banespa. 
Além do agendamento e acompanhamento dos nossos 
representantes em diversas audiências com autoridades 
dos vários escalões federais, o Deputado Marquezelli  
propôs e acompanha pessoalmente as seguintes ações 
que destacamos no momento: 

� PFC nº 17/2007 – Projeto de Fiscalização e 
Controle, juntamente com o Tribunal de Contas 
da União, de ato do Secretario do Tesouro 
Nacional que em 14/08/2000 liberou os títulos 
públicos inegociáveis garantidores do Fundo 
Contábil Pré-75; 

� PFC nº 129/2006 – Projeto de Fiscalização e 
Controle, juntamente com o Tribunal de Contas 
da União, de fiscalização junto à Secretaria de 
Previdência Complementar quanto ao 
cumprimento das leis vigentes em 2000 que 
regulam os Planos de Previdência e não 
cumpridas pelo extinto Banespa e pelo 
Santander em relação aos aposentados Pré-75; 

� Moção Santander (10/10/2007) Aprovada pela 
Câmara na qual alerta as autoridades do 
governo brasileiro e do Banco Central do Brasil 
para que não permitam a demissão de qualquer 
trabalhador bancário no país, por força de 
fusões bancárias, em andamento ou no futuro 
(refere-se ao Banco Real) e a solução imediata 
do passivo atuarial dos aposentados e 
pensionistas do Plano Pré-75 do BANESPA, 
com a integralidade dos valores corrigidos e 
repasse para o Plano V do Banesprev; 

� Em preparação: Audiência Pública com a 
presença de diversas autoridades para debater 
as conseqüências do ato do Secretário do 
Tesouro Nacional que em 14/08/2000 liberou 
os títulos ativos inalienáveis garantidores das 
aposentadorias e pensões dos funcionários 
Pré-75 do Banespa. Serão convidados a prestar 
esclarecimentos: o Presidente do Banco Central 
do Brasil, o Secretário da Previdência 
Complementar do Ministério da Previdência 
Social, o Presidente do Banco Santander do 
Brasil, o Sr. Fábio de Oliveira Barbosa ex-
Secretário do Tesouro Nacional que liberou os 
títulos, o Sr. Eduardo Almeida Guimarães ex-
presidente do Banespa à época da privatização e 
os Presidentes das entidades representativas dos 
aposentados e pensionistas, além de Deputados, 
Senadores e técnicos da Câmara. 

 
 
 

SANTANDER COMPRA O BANCO REAL 
O consórcio de bancos internacionais integrado pelo 
espanhol Santander  comprou o ABN-AMRO dono no 
Brasil do Banco Real que será assumido pelo Santander. 
No maior negócio do sistema financeiro da história o 
Consórcio pagou US$ 100 bilhões e criou o 3º maior 
banco no Brasil, só atrás do BB e Bradesco.  
A notícia trouxe extrema preocupação aos 32.000 
funcionários do Banco Real que temem por seus 
empregos, pois já conhecem os procedimentos do 
Santander quando de outras aquisições feitas no Brasil, 
inclusive a do Banespa.  
Comenta-se que, em breve, haverá demissões em 
massa. Políticos e os Sindicatos já se movimentam para 
evitar ou amenizar o prejuízo e o sombrio futuro dos 
funcionários do Banco Real. 
 
 
SANTANDER – LIDER EM RECLAMAÇÕES 
O Santander ficou em primeiro lugar no ranking de 
reclamações de bancos divulgado pelo Banco Central. 
Desde dezembro de 2006, a instituição é primeira na 
lista dos bancos com mais de 1 milhão de clientes.  Em 
São Paulo, das 308 queixas procedentes contra o banco, 
96 são referentes à qualidade do serviço de 
atendimento, o que mostra um crescimento de 52,9% 
em relação ao mesmo mês de 2006. “Nem ficamos 
surpresos mais, o banco liderou durante meses o 
ranking, os bancários estão sob carga excessiva de 
trabalho e não há contratações”, reclama o diretor do 
Sindicato dos Bancários de São Paulo,  Mário Raia. 
Na Justiça Trabalhista, o Santander ocupa o sétimo 
lugar em quantidade de processos judiciais, tendo à sua 
frente o Governo Federal, Estaduais, o INSS e algumas 
empresas estatais. 
(Fonte: Sindicato dos Bancários de São Paulo e TST) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BEM-VINDO – NOVO SÓCIO 
- Alfredo Shuji Onuma 
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OUTUBRO 
04 – Salvador Martines Garcia 
10 – Rudnei Santos Marçal 
12 – Maria Luiza B.Kalinowski 
13 – Gilberto Vilela Figueiredo 
17 – Pedro Celso Machado 
19 – Régis Pedro Paixão 
20 – Romão Czarneski 
22 – Sérgio Weber 
31 – Geraldo Mauri Padilha 
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