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CABESP – COPARTICIPAÇÃO 
Ao lado da apropriação do superávit do Plano V pelo 
Santander, a coparticipação da Cabesp foi o tema mais 
debatido na Assembléia do dia 25 de abril. Embora os 
representantes de todas as entidades presentes tenham 
se manifestado contra a existência da coparticipação, o 
que de fato estava em votação era o regulamento da sua 
cobrança.  
Convém lembrar que a coparticipação foi criada em 
1999 e inserida no Estatuto da Cabesp após aprovada 
em Assembléia Geral dos associados, especialmente 
convocada. Foi aprovada com observância de quorum 
estatutariamente especial e teve o apoio de todas as 
entidades representativas dos beneficiários, inclusive 
dos sindicatos e do próprio banco que poderia vetar. 
As justificativas, à época, foram as dificuldades 
financeiras da nossa Cabesp oriundas, principalmente, 
dos efeitos negativos dos vários planos econômicos. A 
seguir vieram a privatização do Banespa, a perda das 
rendas com a venda de seguros, as grandes provisões 
tributárias impostas pelos órgãos de fiscalização e, 
finalmente, o vergonhoso congelamento dos salários e 
aposentadorias por seis longos anos.  
Na esteira do congelamento dos salários e das 
aposentadorias houve, também, o congelamento das 
nossas contribuições mensais à Cabesp e de presente ao 
banco, o congelamento do valor da sua contribuição 
como patrocinador (2,5% sobre a folha de pagamento). 
Este quadro resultou em déficits significativos nos anos 
seguintes, os quais eram e são cobertos com as rendas 
das aplicações financeiras. 
A exuberância da economia mundial nos últimos anos 
permitiu à Cabesp acumular excepcional patrimônio, 
hoje na ordem de R$ 3,8 bilhões. 
Contudo, as despesas operacionais têm sido superiores 
às receitas operacionais. Isto tem ocorrido seguidamente 
nos últimos anos e estes déficits são cobertos com os 
rendimentos das aplicações financeiras. 
Nos últimos três anos, as receitas operacionais cobriram 
menos da metade das despesas operacionais, mais 
precisamente: 48,6% em 2006; 49,2% em 2007 e 41,5% 
em 2008. Constatou-se que a receita da coparticipação 
cresceu apenas 1,5% no período, enquanto que as 
despesas cresceram 25,2%. Evidenciando o crescente 
distanciamento entre as receitas e as despesas nota-se 
que a coparticipação representou 13,9% das receitas 
totais e apenas 6,51% das despesas com saúde. No 
plano da Assistência Direita, a contribuição média 
mensal por beneficiário foi de R$ 96,09 e a despesa 
média de R$ 244,83, realçando o caráter solidário dos 
participantes desse plano. 
 

Segundo os estudos atuariais, mantida a defasagem 
entre as receitas e despesas operacionais e a utilização 
das rendas financeiras para cobrir déficits, teremos o 
encurtamento da duração do plano da Direta. A previsão 
atual é que a Cabesp sobreviverá até o ano de 2040 e se 
extinta a coparticipação até 2035. 
Todos nós queremos o fim ou um novo modelo da 
coparticipação contudo, esta decisão deve ter tomada 
com muito estudo, cautela e responsabilidade. 
Infelizmente, o tema da extinção da coparticipação foi 
tomado por algumas lideranças como bandeira política e 
palanque para demagogias eleitoreiras. 
Acreditamos que os esforços devem ser direcionados à 
melhoria do atendimento da Cabesp principalmente, no 
interior de São Paulo e nos outros estados; criação de 
novos benefícios e ampliação dos existentes em função 
das novas necessidades principalmente, dos idosos que 
constituem a maioria dos beneficiários.  
É imprescindível também, uma atenção especial aos 
programas de prevenção de doenças, fornecendo-os 
gratuitamente pois de fato se constituem em redução de 
despesas futuras. 
Enfim, a Cabesp não é exatamente nossa como dizem 
alguns e tampouco pertencente ao Santander. Devemos 
usá-la plenamente e da melhor forma para que seja 
perene, embora a utilidade da perenidade seja diferente 
para cada um de nós. 
 
 
REUNIÃO AFABESP – AFABANS 
No mesmo dia 01 de abril, na parte da manhã, houve 
reunião com a presença da totalidade das Afabans, 
ocasião em que a Diretoria da Cabesp esteve presente 
discorrendo sobre o que está sendo realizado para 
melhorar o atendimento e buscar soluções para os 
problemas apresentados hoje pela Caixa. 
No início da tarde foi realizada outra reunião com as 
Afabans, desta vez com os diretores do Banesprev que, 
após uma explanação, colocaram-se à disposição de 
todos para responder perguntas e questionamentos e 
para receber sugestões. 
As reuniões foram extremamente produtivas e 
oportunas, uma vez que se constituem em excelente 
canal de comunicação com essas duas entidades tão 
importantes para os aposentados e pensionistas. 
 
 
NOVOS SÓCIOS – Bem vindos: 
- Ana Maria Jacques Padilha – Ponta Grossa - PR 
- Marcos de Oliveira Marques – Itararé - SP 
- Yone Ferreira – Itararé – SP 
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ASSEMBLÉIAS DA CABESP E DO BANESPREV 
APROVAM TODAS AS CONTAS 
Foram realizadas no dia 25 de abril, no Esporte Clube 
Banespa, as Assembléias do Banesprev e da Cabesp. 
Muito embora o Banesprev e a Cabesp tenham inscritos 
em seus quadros de associados e participantes mais de 
25.000 titulares, o comparecimento às duas assembléias 
deixou muito a desejar pois a presença foi em torno de 
500 pessoas, totalizando cerca de 1.500 votos em 
função das procurações. 
Ficou claro o contraste entre aqueles que, por puro 
comodismo, mesmo morando em São Paulo e Grande 
São Paulo, não compareceram ao passo que centenas de 
colegas que residem em cidades distantes, mesmo em 
outros estados não se furtaram a fazer o sacrifício 
demandado em horas de viagem e compareceram à tão 
importantes eventos para todos nós. 
Conclamamos todos aqueles que dependem do 
Banesprev e da Cabesp para terem uma vida digna e 
tranquila com relação ao futuro, para que não deixem de 
comparecer a essas assembléias e outros eventos que 
podem influenciar para o sucesso ou insucesso a vida 
dessas entidades. 
Durante a assembléia do Banesprev foram discutidos os 
assuntos referentes às Demonstrações Econômicas e 
Financeiras, Relatório da Diretoria, Pareceres dos 
Auditores Externos, do Conselho Fiscal e Conselho de 
Administração, relativos ao ano de 2008; Proposta 
orçamentária e Política de Investimentos para 2009;  
Plano de Custeio do Plano II para 2009 e Relatório de 
Fiscalização da SPC - Secretaria da Previdência 
Complementar (Plano II). 
Todos foram aprovados, com exceção da Proposta de 
alteração do Plano de Custeio do Plano II, que previa a 
redução da contribuição do patrocinador Banco 
Santander. 
A Afabesp, Sinfab e Abesprev protocolaram, junto à 
mesa diretora da assembléia, um documento 
manifestando nossa posição quanto ao Plano de Custeio 
do Plano II e nosso inconformismo com o fato do 
Santander apropriar-se do superávit verificado nos 
exercícios de 2007 e 2008. 
Nossos colegas, Eros, Julio, Alfredo, Djalma, Reggiani 
e Vanini posicionaram-se contra a alteração que 
favoreceria o Santander e que em longo prazo 
aumentaria o déficit do Plano II em razão da diminuição 
da receita. No mesmo documento também foi cobrado, 
mais uma vez, o fato do Santander não ter aportado o 
volume financeiro necessário para a cobertura do tempo 
passado, o que vem contribuindo para o aparecimento 
do déficit, que em 2008 foi de R$ 286 milhões. 
Essa posição foi vitoriosa, na medida em que a proposta 
foi recusada, conforme apuração da votação. 
Na Assembléia da Cabesp foram longamente 
explanados, analisados e discutidos os itens referentes 
ao Relatório Anual da Diretoria, Balanço e Prestação de 
Contas referentes ao ano de 2008, Dotação 
Orçamentária para 2009 e o Referendo relativos à Co-
Participação, Penalidades, Inclusão de Companheiro na 
Assistência Direta e Subsídio da Assistência à Saúde. 
Todos os itens colocados em votação foram aprovados.  
As assembléias foram muito produtivas e os presentes  

estavam determinados a participar e fiscalizar tudo o 
que é realmente importante para que possamos garantir 
para nós e nossas famílias dias futuros mais tranqüilos. 
AFABESP - DIRETORIA 
  
 
GRATIFICAÇÃO 
A ação das gratificações continua andando, embora 
muito devagar. O Ministro Relator da SDI – Seção de 
Dissídios Individuais do TST já foi nomeado e espera-
se que julgamento seja realizado ainda neste semestre.  
Tanto o Santander quanto a Afabesp já interpuseram os 
seus recursos. A Afabesp quer estender o resultado 
da ação a todos os seus associados e não apenas 
aos 8.062 que eram associados em 1998, quando 
do ingresso da ação. Também foi objeto de recurso 
o fato do TRT-SP ter concedido dois salários por 
ano a título de gratificação, independente do lucro 
do banco, e do TST ter modificado a sentença limitando 
a gratificação ao valor da PLR paga aos funcionários da 
ativa. Ocorre que o valor pago aos da ativa, além de 
depender do lucro apresentado pelo banco, depende 
também, das negociações com os Sindicatos, os quais 
estão voltados preferencialmente ao pessoal da ativa. 
Ademais, nessas negociações são colocados na mesa 
outros temas alheios à PLR e aos interesses dos 
aposentados e pensionistas. Tudo num só balaio, num 
toma “lá dá cá”. Aos aposentados interessa apenas 
recuperar os seus direitos. 
Confiantes na justiça do nosso País, aguardamos. 
 
 
ASSEMBLÉIAS DA CABESP E BANESPREV 
Dezessete colegas da nossa Afaban estiveram presentes 
nas assembléias anuais da CABESP e do BANESPREV 
realizadas no dia 25 de abril, em São Paulo. Através de 
procurações representaram outros 90 colegas. 
A Afaban organizou a caravana e disponibilizou o 
microônibus. 
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Maio 
01 – Margareth Pereira L.Bakun 
07 – Ilda da Cunha Urcichi 
09 – Vera Lúcia V. Chamiço 
11 – Josevaldo Martins da Costa 
17 – Eni dos Santos Fussek 
20 – Antônio Bakun Filho 
21 – Otilia Caron 
26 – João Francisco Benini 
28 – Susana Skorupa 
30 – Waldemar Cozenza Azevedo 
 

 


