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BANESPREV – REFORMA ESTATUTÁRIA 
No dia primeiro de agosto todos os participantes do 

Banesprev, aposentados, pensionistas e pessoal da ativa, 

terão um compromisso do qual não poderão se ausentar: 

Votar na assembléia geral do Banesprev que será 

realizada no Esporte Clube Banespa, em São Paulo, e 

aprovar a tão esperada reforma estatutária. 

As principais propostas de alteração do estatuto, que 

serão apreciadas e votadas, são as seguintes: 

• Criação de Comitê Gestor para os Planos I, II, 

III e IV, o que dará maior transparência e 

acompanhamento de cada plano; 

• Os aposentados poderão ocupar os cargos de 

diretores Administrativo e Financeiro, até então 

privativos do pessoal da ativa embora os 

aposentados representem mais de 70% dos 

beneficiários do Banesprev; 

• As eleições serão por correspondência, via 

correio, o que permitirá o exercício do voto 

àqueles que residem em locais distantes ou 

desprovidos de agência do Santander. Esta 

mudança atende aos mais idosos e aqueles com 

problemas de locomoção. As votações serão 

realizadas no mês de outubro, fugindo do 

normalmente tumultuado período de final de 

ano e início do mês de janeiro. 

Os que não puderem comparecer em São Paulo poderão 

conceder procuração específica para outro colega votar 

em seu nome. O Banesprev já enviou o modelo de 

procuração a todos os participantes. Basta preencher 

com os seus dados pessoais, assinar e entregar na 

AFABAN. 

Não deixe de votar ou assinar a procuração.  
Compareça na AFABAN. 
 
 

NEGOCIAÇÕES SOBRE O CONGELAMENTO  
No dia 01.07.2009, em Brasília, os representantes dos 

aposentados se reuniram com advogados do Santander 

visando negociar as pendências oriundas dos seis anos 

de congelamento das aposentadorias e pensões.  

Sob coordenação do Deputado Nelson Marquezelli 

estiveram presentes dirigentes da AFABESP,  SINFAB  

e AFUBESP, esta representando também o Sindicato. 

Nesta primeira reunião discutiram-se apenas critérios e 

conceitos para o encaminhamento dos assuntos. Nova 

reunião foi marcada para o dia 05.08.2009. 

A primeira impressão é que muitas reuniões serão ainda 

realizadas e com longos intervalos entre cada uma. 

Desconfia-se que o Santander quer ganhar tempo e 

imobilizar o plano do Deputado Marquezelli de pedir a 

instalação de uma CPI que apure a bandalheira que foi a 

liberação dos títulos públicos destinados ao pagamento 

das aposentadorias e seus reajustes. 

A presença de representantes do Sindicato de São Paulo 

na mesa de negociação também causa desconforto pois 

foram parceiros do Santander nos acordos de 2001 e 

2004. Estes congelaram as nossas aposentadorias, além 

de outros posicionamentos sempre contra os interesses 

dos aposentados e pensionistas.  

O congelamento das aposentadorias proporcionou ao 

Santander mais de 7 bilhões de lucros no período de 

2001 a 2006. O banco foi um dos maiores doadores dos 

partidos políticos, principalmente do PT.  

Estamos acompanhando atentamente o andamento dos 

futuros encontros e principalmente, o comportamento 

de todas as partes envolvidas. 

 

 

 

NEGOCIAÇÕES SOBRE O CONGELAMENTO II 
Recomendamos otimismo com cautela, isto é, “ficar 

com um pé atrás” quanto aos possíveis resultados das 

negociações que acontecem atualmente, em Brasília. 

Esta é a terceira vez que o Santander procura os nossos 

representantes para negociar as pendências trabalhistas. 

Nas anteriores, abandonou os encontros de negociação 

sem apresentar qualquer proposta. 

Em 2003, assustado com a iminente sentença judicial 

mandando pagar as gratificações atrasadas e futuras, 

procurou a Afabesp e propôs negociar. Confiando na 

sinceridade do banco espanhol a Afabesp concordou em 

suspender o andamento do processo judicial por 60 dias 

para que as negociações pudessem acontecer. 

Surpreendentemente, ao término do prazo solicitado, o 

Santander mandou avisar que não tinha nenhuma 

proposta para apresentar. Este fato aumentou o clima de 

desconfianças nas intenções do banco. Era uma 

artimanha do banco espanhol para interromper e 

retardar o andamento do processo. 

Em 2005, após a audiência pública realizada na Câmara 

Federal por iniciativa do Deputado Marquezelli, foram 

realizadas cinco reuniões de negociação. No sexto 

encontro o Santander, com o costumeiro deboche, 

comunicou que nada tinha negociar e que deveríamos 

procurar a Justiça. Naquele momento ficou claro que 

havia perdido o medo da ameaça de instalação de uma 

CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) prometida 

pelo Deputado Marquezelli. Agora, como um filme já 

visto, o Santander mandou avisar que quer negociar. 

Estamos prontos para negociar, mas cada vez mais com 

um “pé atrás”.   

Informativo Mensal 

 



BANESPREV – As reformas são necessárias 
Trata-se de uma reforma estatutária da maior 

importância para todos nós que participamos do 

Banesprev, sejam aposentados, pensionistas ou da ativa. 

Com essa reforma eliminaremos algumas 

discriminações contra segmentos da nossa comunidade, 

facilitaremos a administração da entidade e estarão 

satisfeitas as exigências legais previstas na Lei 

109/2001 e aquelas decorrentes da privatização.  

Entre as diversas propostas destacamos as seguintes:  

uma das maiores discriminações existentes no atual 

Estatuto, contra os aposentados, é o fato de não ser 

permitido que se candidatem aos cargos da Diretoria 

Executiva. 

Considerando que os aposentados representam hoje 

cerca de 70% do total de participantes do Banesprev, 

não podemos admitir que continuem proibidos de 

disputar em eleições, os cargos para os quais estão 

plenamente capacitados. 

Outra gritante discriminação contra os aposentados 

consiste na obrigatoriedade de terem que se dirigir às 

agências onde mantém conta corrente, se quiserem 

exercer o seu sagrado direito de votar, conforme 

determina o atual Estatuto. 

O voto por correspondência é adotado na maioria das 

associações e entidades de caráter nacional e vem 

apresentando ótimos resultados para aferir a real 

opinião dos seus associados/participantes. 

E o voto eletrônico certamente não corrigirá essa 

injustiça pois continuará obrigando os aposentados a 

comparecer às agências. 

Além disso, esse tipo de voto apresenta outras 

dificuldades tais como excesso de opções a serem 

tomadas através de comandos eletrônicos. Como 

exemplo, citamos a última eleição em que tivemos 

simultaneamente 4 eleições (Diretoria Financeira, 

Diretoria Administrativa, Conselho de Administração e 

Comitê de Investimentos) com o total de 15 candidatos, 

aos quais devem-se somar ainda, as opções voto nulo e 

voto em branco. 

Outro complicador para esse tipo de voto reside em que 

continuaremos a depender da boa vontade do Banco 

Santander, que já demonstrou por inúmeras vezes sua 

má vontade para com seus funcionários e esse tipo de 

atividade dentro das suas dependências, na medida em 

que dependeria dele colocar os terminais à disposição 

do processo eleitoral. 

Da mesma forma, não seria resolvida a situação dos 

aposentados que residem em cidades que não possuem 

agência e que por isso mesmo não teriam como votar. 

Com a finalidade de facilitar as candidaturas de 

funcionários ainda na ativa foi proposta a redução de 10 

para 5 anos o vínculo empregatício com as 

patrocinadoras. 

Vamos todos, aposentados e da ativa, aprovar essas 

reformas tão necessárias para a normalização da vida 

administrativa e financeira do Banesprev, entidade 

responsável pela gestão dos recursos dos participantes e 

assistidos. 

O FUTURO ESTÁ EM SUAS MÃOS! 
Afabesp – Sinfab 
 

 

 
 

BANESPREV – PREOCUPAÇÕES 
Os banespianos aposentados, pensionistas e o pessoal 

da ativa que realmente se interessam pela modernização 

e fortalecimento do nosso fundo de pensão devem ficar 

atentos para não deixar passar a oportunidade para 

aprovar as alterações do estatuto do Banesprev. 

Serão necessários os votos da metade mais um dos 

associados, quer estejam presentes na assembléia ou 

representados através de procuração. 

Não podemos esquecer que as forças contrárias à 

participação dos aposentados no BANESPREV e na 

CABESP já estão se manifestando e confundindo as 

pessoas a fim de boicotar e impedir a aprovação das 

reformas propostas. 

São dirigentes da mesma entidade com ligações 

políticas partidárias que, em 2001 e 2004, ajudaram o 

Santander a implantar o terrível congelamento das 

aposentadorias. Numa demonstração de desinteresse e 

de boicote não compareceram em nenhuma das cinco 

reuniões da Comissão Eleitoral do Banesprev e 

tampouco na Audiência Pública realizadas para a 

apresentação e discussão das propostas de alteração. 

Representantes da Afabesp estiveram presentes em 

todas as reuniões e participaram ativamente com 

sugestões e discussões construtivas. 

Impedir o direito de participação dos aposentados nas 

entidades que cuidam da nossa segurança e bem estar 

presente e futuro é atitude desrespeitosa e incompatível 

com a democracia.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expediente: O Informativo Afaban é uma publicação mensal 

distribuída interna e gratuitamente aos associados. 

Supervisão / Redação: Claudanir Reggiani  

Rua Mal. Deodoro, 500 conj 87 – Curitiba - CEP. 80010-911 

Fone/fax: 41-3322-6761  afaban.curitiba@terra.com.br 

www.afabancuritiba.org.br 

 
 

 

Agosto: 
09 – Arthur Geraldo Monteiro 

13 – Pedro Eduardo Broering 

13 – Leonor Munhoz C. Mazzaro 

14 – Aparecida Ikeda 

15 – Suzana Greiffo 

23 – Aparecida V. M. Denardi 

24 – Alfredo Shuji Onuma 

24 – Norival Guerrero da Silva 

25 – Valderez Burda Pereira 

26 – Antonio Desan 

26 – Valdemir Aquiles Rosseti 

29 – José Jesus do Nascimento 

30 – Irma Sualete de Mello 

31 – Carlos Gomes de Andrade 
 

 


