Boletim de 06.08.2012 – FUNDAÇÃO BANRISUL
Conforme nosso boletim de 16.07.2012, ocorreu no dia 14.07, a primeira reunião
plenária dos participantes da Fundação Banrisul convocada pelas suas entidades
representativas (Fetrafi-RS, SindBancários, Sindicatos do interior, AFABAN e
ASBERGS), em que compareceram um grande número de Aposentados.
Na ocasião foram apresentadas as propostas do Banrisul e da Fundação
objetivando criar novos planos de benefícios para a transferência dos participantes do
nosso atual PBI (Plano de Benefícios), desvinculando os reajustes dos benefícios da
política salarial dos Patrocinadores e do INSS. Igualmente, foram apresentadas as
contrapropostas elaboradas pela Comissão Tripartite, das quais, em princípio, as que
representavam maior custo financeiro para a patrocinadora, como: incentivo às
transferências (migrações); aumento do benefício mínimo; e negociação das ações
judiciais. Todas estas proposições não foram inicialmente aceitas pelo Banrisul.
Nos dias 01, 02 e 03/08/2012, em tempo integral, ocorreram novas reuniões da
Comissão Tripartite. Nestes encontros foram finalizadas as propostas e entregues ao
Banrisul, ainda no final do dia 03/08, sexta-feira. Neste momento, as propostas estão
sendo avaliadas pela Diretoria do Banrisul. Esperamos que nos próximos dias haja a
manifestação oficial sobre estas propostas, quando, então, teremos como nos manifestar
conclusivamente sobre as alterações que serão negociadas individualmente com cada
participante.
Ademais, a Fundação Banrisul está iniciando um roteiro de reuniões com todos
os participantes, a partir de 14.08.2012, para atualizar informações sobre todo o
processo de negociações para alteração e implantação dos novos planos de benefícios.
Obs: em Porto Alegre será dia 14.08, às 15 horas no Hotel Embaixador.
Lembramos que as transferências que serão propostas pela Fundação, (do nosso
Plano atual – PBI para os planos BDSaldado e BanrisulPrev II), são de exclusiva
decisão de cada participante, através da assinatura de um Termo de Transação de
Direitos. A AFABAN continua acompanhando e participando das discussões e terá
posição definitiva sobre essas propostas após a decisão do Patrocinador. Enquanto isso,
continua fazendo reuniões com diversos grupos de aposentados para informar,
esclarecer e discutir os problemas da Fundação Banrisul.
Portanto, não aceitamos as críticas e afirmações inverídicas e difamatórias
que algumas pessoas sem qualquer representação e descompromissadas com a
verdade, estão divulgando contra a AFABAN, na tentativa de desqualificar o
trabalho de seus funcionários, e criar um ambiente confuso entre os Aposentados.
Atenciosamente
Diretoria AFABAN

