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PRECARIZAÇÃO NÃO!

C
omo se já não bastasse a aprovação 
da lei da Terceirização e a Reforma 
da Previdência - que ainda tramita no 
Congresso e levou milhões de pesso-
as às ruas em todo o país no dia 28 de 

abril -, o Governo Temer propõe uma Reforma 
Trabalhista que é considerada por especialistas 
um desmonte da CLT (Consolidação das Leis 
do Trabalho).

De acordo com o diretor-técnico do Dieese, 
Clemente Ganz Lúcio, o PLC 38, aprovado na 
Câmara como PL 6.787, é uma tentativa de re-
dução de custos estruturais do trabalho para 
superar a crise econômica – que pode ter efeito 
contrário. Ela até pode não retirar direitos ime-
diatamente, mas cria uma situação que levará 
a isso. “O projeto não pode ser um atalho pa-
ra permitir que as empresas tenham legaliza-
das as inúmeras formas de trabalho precário. 
O custo social para consertar essa reforma tra-
balhista, no futuro, pode ser muito alto”, disse 
o Lúcio, durante rodada de debates no Senado 
sobre o projeto de reforma da legislação traba-
lhista, ocorrida no último dia 11.

Um dos grandes problemas apontados na 
proposta é seu potencial para piorar ainda mais 
a saúde do trabalhador. Para a médica sanita-
rista e pesquisadora da Fundacentro Maria Ma-
eno algumas mudanças da reforma afetam a 
categoria bancária, em especial. É o caso do 
teletrabalho, que poderá ser ampliado caso o 
projeto seja aprovado, e o horário de almoço, 
que pode passar a ser negociado entre empre-
gadores e empregados.

Os bancários já são pressionados a execu-
tar tarefas fora de seu local de trabalho ou jor-
nada, para alcançar as metas impostas pelos 
bancos. “Essa mudança [na lei] dá margem pa-
ra as pessoas trabalharem em casa, com seu 
computador e telefone. E abole totalmente a 
possibilidade de qualquer controle de jornada 
de trabalho. Isso quer dizer que mais pessoas 

ficarão com condições de trabalho ocultas, que 
não são passíveis de fiscalização. Ficarão fora 
do mínimo de proteção que recebem. Essa é 
uma questão que tem sido levantada, inclusive, 
pelos juristas”, diz.

Por estes e outros motivos, a Afubesp é con-
tra essas reformas – tanto a trabalhista como 
a previdenciária – porque são prejudiciais não 
apenas aos trabalhadores de hoje, mas tam-
bém para as gerações futuras.

Diretoria  
da Afubesp
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BANESPREV 

Uma vitória contra  
a Reforma Estatutária

Previc diz que 
alterações no 
Estatuto dependem 
de aprovação da 
Assembleia
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F
oram meses de espera 
por resposta da Previc a 
respeito da Reforma Es-
tatutária do Banesprev. 
Ela chegou justamente 

no dia anterior à assembleia de 
prestação de contas da entida-
de, que foi realizada em 29 de 
abril, e foi anunciada no final do 
evento, trazendo boas notícias 
aos colegas.

No ofício, a autarquia comu-
nicou o fundo de pensão que 
“o atual estatuto determina, em 
seu art. 15, inciso II e 24,§ 2º, a 
deliberação e aprovação da As-
sembleia de Participantes para 
qualquer alteração de estatuto”. 
Isso significa que, ao contrário 
do que pretendia o Santander, 
qualquer alteração estatutária 
deve ser aprovada em assem-
bleia, e devolveu o expediente 
ao Banesprev. A resposta deve 

retornar à Previc até 20 de ju-
lho, mas antes a entidade deve 
comunicar os participantes so-
bre o andamento do processo.

O documento ainda afirma 
que “a Lei Complementar nº 
109/2001 não veda a existên-
cia de outras instâncias admi-
nistrativas, sendo certo que 
em algumas situações são até 
estimuladas”.

Para as entidades de banes-
pianos, essa afirmação contra-
ria as pretensões do Santander,  
uma  vez que seu entendimento 
é o de que a assembleia não é 
soberana, devendo submeter-
-se  à  Diretoria Executiva  e ao 
Conselho Deliberativo, onde o 
Banco tem maioria.

Embora seja  uma boa notícia, 
há de se frisar que algumas exi-
gências determinadas no ofício 
da Previc deverão ser melho-
res analisadas por todos os en-
volvidos, razão pela qual todos 
devem ficar atentos a qualquer 
outra manobra do Santander.

Relembre
Em janeiro deste ano, os par-

ticipantes do Banesprev rejeita-

ram em assembleia extraordi-
nária por unanimidade as pro-
postas de alteração do Estatuto 
do Banesprev, pretendidas pe-
lo Santander. Isso porque elas, 
claramente, visavam conceder 
à patrocinadora o controle total 
do fundo de pensão, que po-
deria  alterar Estatuto, Regula-
mentos dos Planos e extinguir 
diretorias eleitas.

Apesar disso, o Santander 
passou por cima da decisão ao 
solicitar à Previc a aprovação 
das alterações. Essa atitude 
fez com que as associações de 
banespianos se unissem. Fo-
ram enviados requerimentos e 
documentos para a autarquia e 
realizada uma reunião presen-
cial com representantes das 
entidades, em Brasília, para 
expor todos os riscos e preju-
ízos que uma eventual aprova-
ção das alterações pretendidas 
pelo Santander trariam para os 
participantes.

Contas aprovadas
Antes do informe sobre a Re-

forma Estatutária, os presentes 
na assembleia aprovaram as 
contas do Banesprev por maio-
ria de votos, com as ressalvas 
referentes ao Serviço Passado 
do Plano II, e demais destaca-
das pelos eleitos nos conselhos 
Deliberativo e Fiscal.

Já o orçamento e a política 
de investimentos para o exer-
cício de 2017 foram aprovados 
por unanimidade, assim como 
o Plano de Custeio (2017) refe-
rente ao Plano II. Ele refere-se 
ao custeio normal que envolve 
apenas os participantes ativos, 
pois o extraordinário, que atinge 
também os aposentados e pen-
sionistas, já foi deliberado em 
janeiro de 2017, não devendo 
sofrer alterações nos percentu-
ais cobrados no corrente ano.

Ofício da Previc foi um dos assuntos tratados na assembleia do Banesprev
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Assembleia aprova 
contas e orçamento

Números apresentados na prestação  
de contas mostram responsabilidade  
na condução da entidade

A
s contas da Afubesp 
referentes ao exercício 
de 2016 foram aprova-
das pelos associados 
em assembleia realiza-

da na noite de 24 de abril, no 
auditório da associação, centro 
da capital paulista. Na ocasião, 
também foi aprovada a previ-
são orçamentária para 2017.

Os trabalhos foram iniciados 
com a leitura do edital, feita pe-
lo secretário-geral da Afubesp, 
Walter Oliveira. As demons-
trações financeiras referentes 
ao período de 31/12/2015 a 
31/12/2016 (tais como ativo e 
passivo circulante e não circu-
lante, patrimônio líquido e mo-
vimentações) foram apresen-

tadas pela diretora financeira 
Maria Rosani. 

“Os números refletem a res-
ponsabilidade na condução da 
entidade”, disse. A dirigente 
destacou também o cumpri-
mento da função social da as-
sociação. “Estamos, ano após 
ano, na luta pelos interesses 
dos trabalhadores.”

O presidente da Afubesp, Ca-
milo Fernandes, ressaltou que 
um dos momentos mais impor-
tantes da vida da associação é 
o da prestação de contas e pa-
rabenizou os funcionários, em 
especial o trabalho da equipe 
da contabilidade e do setor fi-
nanceiro. A vice-presidente da 
Afubesp e diretora financeira 

do Sindicato dos Bancários de 
São Paulo Rita Berlofa também 
destacou o trabalho. “Acompa-
nho de perto a seriedade des-
tes profissionais. Hoje dizemos 
com tranquilidade que é o re-
sultado de uma administração 
séria”, apontou.

O parecer das demonstrações 
contábeis foi lido pelo conse-
lheiro fiscal Eric Nilson. “Em uso 
de sua atribuição, o colegiado 
analisou as peças e considerou 
que as demonstrações refletem 
com seriedade a situação finan-
ceira da entidade”, leu o repre-
sentante, propondo a aprova-
ção do balanço de 2016.  

Para que todos os associa-
dos tenham acesso aos nú-
meros, a Afubesp disponibiliza 
nesta publicação um encarte 
especial, que traz o balanço re-
sumido, com demonstração de 
superávit e proposta orçamen-
tária incluídos. 
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Rita Berlofa, vice-presidente da Afubesp elogia a 
seriedade na condução das finanças da entidade

Representantes 
de importantes 
entidades 
sindicais 
prestigiaram  
a posse

Apresentação do balanço aos presentes na assembleia 
foi feita pela diretora Financeira, Maria Rosani

F
oi realizada na noite de 12 
de maio, a cerimônia de pos-
se da diretoria da Afubesp,  

eleita no início deste ano para o 
triênio 2017/2020. A solenidade 
contou com a participação de 
importantes nomes do movi-
mento sindical, caso de Gilmar 
Carneiro, representando Vag-
ner Freitas presidente da CUT 
Nacional; Adriana Magalhães 
da executiva da CUT-SP; Car-
los Souza, secretário-geral da 
Contraf; Eric Nilson, secretário-
-geral da Fetec-SP; Rita Berlo-

Nova diretoria da 
Afubesp é empossada 
Presidente reeleito reafirma compromisso de 
participação nas lutas em defesa dos direitos  
de aposentados e pessoal da ativa do Santander

fa, presidente da Uni Finanças, 
vice-presidente da Afubesp e 
diretora executiva do Sindica-
to dos Bancários de São Paulo, 
entidade também representa-
da pela sua presidente, Juvan-
dia Moreira, e secretária-geral, 
Ivone Silva. Oliver Simioni, da 
Comissão Nacional dos Apo-
sentados do Banespa (/cNAB) 
e o deputado federal suplente 
Luiz Cláudio Marcolino também 
marcaram presença.

Durante o evento, os presen-
tes falaram sobre a relevância 

da Afubesp tanto na luta con-
tra a privatização do Banespa, 
como ainda hoje nas batalhas 
diárias enfrentadas contra o 
Santander em defesa dos fun-
cionários da ativa e aposenta-
dos do grupo e em favor dos 
trabalhadores em geral.

Na oportunidade, o presidente 
reeleito, Camilo Fernandes, des-
tacou que a entidade se mante-
rá presente nas atividades con-
tra as reformas propostas pelo 
Governo Temer que prejudicam 
a classe trabalhadora.

“Temos um grande desafio 
para este mandato que é a lu-
ta em defesa dos direitos dos 
trabalhadores e a resistência 
ao ataque à democracia. A Afu-
besp está e sempre estará na 
linha de frente junto com os sin-
dicatos na defesa dos nossos 
direitos”, ressaltou Fernandes.

Sobre as demandas específi-
cas dos trabalhadores do ban-
co ele lembra que já se passa-
ram 17 anos da privatização do 
do Banespa. “Os desafios para 
manter o Banesprev e Cabesp 
serão cada vez mais duros, exi-
gindo uma associação cada vez 
mais forte e representativa. Por 
isso continuamos com a cam-
panha de filiação junto aos tra-
balhadores do Santander”, ex-
plica o presidente da Afubesp.
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Intransigência 
na assembleia 
da Cabesp
Logo após a prestação de contas, Prupest 
foi exonerado. Associados esperam que 
nova presidente, já empossada, aponte 
caminho de diálogo na Caixa

SAÚDE 

Poucos dias após a exoneração de 
Eduardo Prupest da presidência 
da Cabesp, o que ocorreu logo 
no dia 2 de maio, foi informada 
a posse da nova titular do cargo, 
Maria Lucia Ettori do Valle. Ela 
era superintendente executiva 
da Ouvidoria e Qualidade do 
Santander, na estrutura da VP de 
Finanças, Estratégia e Qualidade.
“Esperamos que a presidente 
adote uma postura mais flexível 
e mantenha diálogo com os 
representantes dos associados. 
Acima de tudo, que traga 

tranquilidade aos beneficiários”, 
deseja Camilo Fernandes.
Na avaliação da Afubesp, este é o 
momento de adotar novas ideias 
e reforçar a necessidade de trazer 
os trabalhadores do Santander 
para a Cabesp em plano 
segregado - fortalecendo a Caixa 
e mais segurança aos bancários. 
Além de atrair mais atenção à 
Cabesp, segundo o dirigente, 
seria uma alternativa à migração 
problemática de planos de saúde, 
como o que ocorre atualmente 
com a SulAmérica Saúde.

M
ais uma vez, a fal-
ta de diálogo tomou 
conta da Assembleia 
Ordinária da Cabesp, 
ocorrida no sábado 

(29), no Esporte Clube Banespa. 
Na ocasião, as contas de 2016 
foram aprovadas pelos associa-
dos. No entanto, o espaço para 
debate e questionamentos foi 
mínimo - o que não é saudável 
nem para a gestão da Caixa e 
nem aos seus beneficiários.

Entre presenças e procura-
ções, foram registrados 936 
votos num universo de quase 
22 mil associados. O balanço 
de contas mostrou solidez: R$ 

7.495.200, sendo deste total, 
92,4% aplicado em títulos públi-
cos e 7,6% em títulos privados. 

Apresentando um patrimônio 
invejável e bem cuidado, a ques-
tão delicada é a tentativa de ferir 
a democracia na assembleia.

Novamente intransigente, fal-
tou equilíbrio na condução da 
assembleia. A mesa se recusou 
a abrir o debate e franquear a 
palavra para os questionamen-
tos dos representantes antes 
de instalar o processo de vo-
tação e, mais uma vez, identi-
ficou os votos com os nomes 
dos associados.

Além disso, a Cabesp des-
cumpriu novamente o Estatu-
to, que em seu artigo 31º prevê 
que a convocação da assem-
bleia se dará por meio de car-
ta circular expedida pelo pre-
sidente aos associados com 
antecedência de trinta dias - o 
que não ocorreu. 

Para o diretor Wagner Caba-
nal, a postura demonstra re-
ceio em ouvir os associados. 
“Eles têm medo do debate, de 
que as pessoas apareçam de 
fato na assembleia e questio-
nem seu procedimento”, diz. O 
resultado foi mais uma assem-
bleia esvaziada.

Sai Prupest, entra Maria Lucia Ettori

Diretor da Afubesp, Wagner 
Cabanal, é um dos severos críticos 
ao formato atual da assembleia

JA
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Nova presidente da Cabesp foi 
empossada no dia 2 de maio
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QUALIDADE DE VIDA

O Poder das Cores
As cores podem ser aliadas 
para equilibrar suas energias 
e auxiliar tratamentos

V
ocê sabia que as cores 
podem ser responsáveis 
pela sua energia? Que a 
simples escolha de uma 
roupa de determinada 

cor consegue influenciar seu 
dia? A cromoterapia - tratamen-
to por meio das cores que har-
moniza o corpo, mente e emo-
ções - foi tema de palestra do 
Qualidade de Vida de abril, no 
auditório da Afubesp. Um gru-
po de colegas participou e tirou 
dúvidas sobre a prática.

A terapeuta holística Sonia 
Regina Pinheiro, que ministrou 
a palestra, explica que a fina-
lidade da terapia é estimular a 

capacidade regenerativa, re-
cuperar as células debilitadas 
e tratar não somente os sinto-
mas, mas também a causa do 
desequilíbrio. 

“Isso é importante: não é co-
mo tomar um remédio, somen-
te. A cromoterapia vai curar a 
causa do desequilíbrio”, diz. 
Numa dor de cabeça, por 
exemplo, a prática ajudará na 
raiz: seja ela originada no fíga-
do, por um problema estoma-
cal e afins. Porém, Sonia res-
salta que a cromoterapia não 
substitui em hipótese alguma 
o tratamento médico. “Ela aju-
da a potencializar o tratamen-

to por meio de um maior equi-
líbrio”, pontua.

Quando se utilizam cores na 
aplicação, segundo a especia-
lista, as células absorvem so-
mente as que o corpo precisa 
e rejeitam as que não são ne-
cessárias. Cada cor possui um 
comprimento de onda e emite 
uma vibração, e é a partir dela 
que nosso corpo recebe a luz 
sadia e expulsa a doente.

Significado das cores
De acordo com Sonia, a cro-

moterapia é composta do es-
pectro visível ao olho humano. 
São elas o vermelho, laranja, 
amarelo, verde, azul, índigo e 
violeta. Dentro deste espec-
tro, é possível combinar cen-
tenas de tonalidades diversas. 
Das cores principais, três são 
quentes - com energia telúri-
ca, da terra: vermelho, laranja e 
amarelo; três são frias e etéri-
cas (azul, índigo e violeta). No 
meio termo está o verde, que é 
o equilíbrio entre ambos.

Cada cor tem sua vibração e 
nos transmite uma energia. O 
azul, por exemplo, é relaxante 
e obrigatório em todos os pro-
cessos de cura. Em excesso, 
pode ser depressivo. No seu 
oposto, o vermelho inspira a 
confiança. O violeta fortalece e 
desentoxica, e o índigo possui 
ação antibiótica. Estas ener-
gias são aplicadas nos pon-
tos vitais do nosso corpo - os 
chakras, de acordo com o que 
cada indivíduo precisa para al-
cançar o equilíbrio.

Quer  saber  mais  sobre 
cromoterapia? Assista ao 
vídeo da palestra na íntegra!  
https://goo.gl/CZQS8O

Palestra foi ministrada pela terapeuta  
holística Sonia Regina Pinheiro e atraiu dezenas de pessoas
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01 ANO DE GARANTIA

01 ANO DE GARANTIA

01 ANO DE GARANTIA

01 ANO DE GARANTIA

01 ANO DE GARANTIA

Promoção mês de Maio é com a
Afubesp e a Open Comercial

• Caixa de Som Bluetooth • Bateria interna recarregável • Até 4 horas de reprodução 
contínua • Iluminação frontal multicolor que muda de acordo com o ritmo da música • Micro 
SD • Pen Drive USB • Auxiliar 3,5mm (P2) • Dimensões: Altura 145(mm) X Largura 59 
(mm) X Profundidade 41 (mm) • Cor preto

• Quad Core 1,4GHz • Tela 7” • 8GB de memória 
interna • Memória Expansiva 32GB • 1GB RAM • 
Bluetooth • Função 3G • Câmera frontal 1.3 MP e 
Principal de 2MP

• Quad Core1.3 GHz • Tela 4.5”” • 8GB de 
memória interna • Memória Expansiva 32GB 
• 1GB RAM • Bluetooth • 3G • Wi-Fi•  Câmera 
frontal 8 MP e Principal de 5MP • Dual Chip

Galaxy J2
Prime

K10 NOVO

Combo Caixa de Som BT Maxbit Led + Carregador  
Power Bank 7000mAh

Tablet Dazz DZ

CARREGADOR NAS 
CORES CINZA OU ROSA

NA COR BRANCO

NA COR PRETA 

NAS CORES DOURADO, 
PRETO  E ROSA

NAS CORES PRETO, 
DOURADO E TITÂNIO

DÉBITO 
EM CONTA

DÉBITO 
EM CONTA

3xR$96,00
Total R$288,00

sem
juros

5xR$98,00
Total R$490,00

sem
juros 6xR$148,5 0

Total R$891,00

sem
juros

8xR$185,00
Total R$1.480,00

sem
juros 5xR$108,00

Total R$540,00

sem
juros

FRETE 
GRÁTIS

FRETE 
GRÁTIS

FRETE 
GRÁTIS

FRETE 
GRÁTIS

FRETE 
GRÁTIS

Preencha o seu pedido e envie-o para a AFUBESP. A entrega é rápida e segura, Via SEDEX. Sem custo adicional para você.

VALOR TOTALAutorizo débito em minha conta corrente no valor deste pedido à vista ou em parcelas iguais, com débito nos meses subsequentes à compra.

Imagens ilustrativas. Promoção válida até 30/06/2017 ou até o final do estoque.
Confirmar disponibilidade de cores no momento do pedido.

Nome completo     RG nº   CPF nº               Matrícula nº

Tel.: (     )                Ramal               Agência  C/C          End. de Entrega

Complemento        Bairro                    Cidade                  Estado           CEP  Email

Produto Cor Nº de Parcelas

Assinatura Data

Valor das Parcelas

Preencher todos os dados de forma legível, será a garantia da entrega correta.

Informações: Afubesp (Sede)
Tel.: (11) 3292-1751.

Uma promoção exclusiva
AFUBESP em parceria com COMERCIAL

OPEN

6.0

• Tela Super Amoled 5” LCD • Quad Core 1,4GHZ • 
Filmadora HD • 4G • Wi-Fi • Câmera traseira 8MP e 
frontal com flash 5MP • TV Digital • Dual Chip

• Tela Full HD de 5.3” •Processador Octacore 
1.5 Ghz • Memória RAM 2GB • Memória 
Interna 32GB (Memória compartilhada com 
o Sistema Operacional) • Dual SIM • Câmera 
Traseira 13MP / Frontal 5MP Grande Angular

7.0

S455 + Bastão de Selfie

• Power Bank 7.000 mAh 02 portas USB, para 
carregar dois dispositivos simultaneamente
• Tecnologia ShakeOn • LED´s indicativos

DÉBITO 
EM CONTA

DÉBITO 
EM CONTA

DÉBITO 
EM CONTA

Anuncio Dia das Mães Afubesp.indd   1 11/05/17   13:14


