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ESTAMOS DE CARA NOVA!

C aro leitor, a essa altura você já deve ter se 
surpreendido com a aparência do Jornal 
da Afubesp. Quase nove meses depois de 
lançarmos um site mais agradável e inte-
rativo, nasce a renovada diagramação do 

jornal - agora, com doze páginas. Mais conteú-
do sobre os temas tão preciosos aos associados 
aposentados e da ativa, do mundo do trabalho,  
da saúde ao lazer. 

A iniciativa faz parte do conjunto de novidades 
em comemoração aos 35 anos da associação, ida-
de a ser completada em junho. E, para contemplar 
estas páginas e a vida da entidade, estamos pre-
parando matérias especiais para a ocasião.

Para celebrar o aniversário, também quere-
mos estimular a criatividade dos colegas com 
um concurso fotográfico. Quem topar o desafio, 
poderá concorrer a prêmios! Os detalhes serão 
divulgados em breve no site www.afubesp.org.br 
e em nossas redes sociais: Facebook (facebook.
com/aafubesp), Instagram (@Afubesp) e Twitter 

(@Afubesp_). E mais novidades virão.
O tema carro-chefe das próximas páginas é a 

saúde. Tanto a da Cabesp, com o acordo cons-
truído entre entre associações, sindicato e a di-
retoria da Caixa para sanar o déficit operacional 
da entidade (páginas 4 e 5), quanto ao tratado fir-
mado entre INSS e Febraban – a federação dos 
bancos – para dar aos próprios bancos o cargo 
de reabilitar os bancários adoecidos em ambien-
te de trabalho (páginas 8 e 9). Ambos assuntos 
que merecem atenção.

Para fechar, como já é de conhecimento dos 
colegas, abril é o mês em que as assembleias 
gerais ordinárias são realizadas. Nesta edição, o 
leitor confere detalhes sobre as convocações da 
Cabesp e do Banesprev, bem como a da própria 
associação, cujo edital se encontra na página 3. 
A participação de todos e todas é fundamental.

Boa leitura!
Diretoria da Afubesp

AS ATIVIDADES DO PROGRAMA 
QUALIDADE DE VIDA ESTÃO DE VOLTA!
O primeiro passeio foi realizado em março 
(leia na página 11) e o próximo será uma  
aula de Tai Chi Chuan, arte marcial, que 
combina exercícios corporais milenares, 
respiração, concentração e os preceitos  
da Medicina Tradicional Chinesa. 

SERÁ ÀS 10H, DO DIA 25 DE ABRIL,  
NA QUADRA DOS BANCÁRIOS: RUA  
TABATINGUERA, 192, CENTRO,  
SÃO PAULO. PARTICIPE!
CADASTRE-SE PARA RECEBER A PROGRAMAÇÃO E NOVIDADES  
DAS PRÓXIMAS ATIVIDADES PELO E-MAIL qualidadevida@afubesp.com.br

RESERVE UM TEMPO PARA O BEM-ESTAR
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CHAMADA  

PARTICIPE DA VIDA  
DA ASSOCIAÇÃO
Afubesp convoca 
associados  
para assembleia 
de prestação  
de contas

N o dia 27 de abril (sexta-
-feira), às 18 horas, a 
Afubesp irá realizar sua 
assembleia para deli-
berar e aprovar as con-

tas do exercício de 2017. Além 
disso, a ordem do dia prevê 
também a discussão sobre a 
previsão orçamentária para 
2018 e serão passados os in-
formes gerais. A assembleia 
ocorrerá no auditório da enti-
dade (Rua Direita, 32, 11º an-
dar, Centro, São Paulo).

Todos os colegas que dese-
jarem esclarecer suas dúvidas 
estão convidados a participar 
da reunião.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO SANTANDER BANESPA, 
BANESPREV E CABESP – AFUBESP CNPJ 53.102.208/0001-88 EDITAL DE 
CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA.  
A Associação dos Funcionários do Grupo Santander Banespa, Banesprev 
e Cabesp – AFUBESP, por seu Presidente Camilo Fernandes dos Santos, 
convoca a todos os seus associados, para participarem da ASSEMBLEIA 
GERAL ORDINÁRIA, que será realizada no dia 27 de abril de 2018, na Rua 
Direita, nº 32, 11º andar, Centro, São Paulo - SP, com primeira convocação 
para às 18:00 horas, que se realizará com metade mais um dos associados 
quites e, com segunda convocação para às 18:30 horas, que se realizará com 
qualquer número de associados e suas deliberações com maioria simples 
dos presentes, em vista do quanto disposto no seu Estatuto Social, artigo 30, 
inciso II, notadamente para a discussão e aprovação da seguinte ordem do dia: 
1) Discussão, deliberação e aprovação da prestação de contas do exercício 
de 2017; 2) Discussão, deliberação e aprovação da previsão orçamentária do 
exercício de 2018; e 3) Informes gerais. 

São Paulo, 10 de abril  de 2018    
Camilo Fernandes dos Santos,  Diretor Presidente da Associação dos  

Func. do Grupo Santander Banespa, Banesprev e Cabesp – AFUBESP.

FREEPIK
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CAPA

A PERENIDADE 
DA CABESP  
ESTÁ EM 
NOSSAS MÃOS
Associações de banespianos e 
sindicatos constroem acordo junto 
com diretoria da Caixa para sanar 
déficit operacional 

Ao primeiro sinal de que os 
direitos dos banespianos 
estavam em risco, assim 
como a própria perenida-
de da Cabesp, as associa-

ções e os sindicatos se uniram 
para negociar com a diretoria 
da Caixa Beneficente uma for-
ma de manter assegurados os 
benefícios dos usuários da As-
sistência Direta.

De imediato os representan-
tes dos banespianos rejeitaram 
uma primeira proposta que só 
penalizaria os colegas. “A pro-
posta inicial do banco era elevar 
o teto para R$ 270 e individuali-

zar a cobrança por pessoa e não 
mais por grupo familiar, além 
de querer cobrar uma franquia 
nos casos de internação. Queria 
acertar o déficit dessa forma, 
penalizando apenas os  banes-
pianos,  mas  não  aceitamos!”, 
conta o presidente da Afubesp, 
Camilo Fernandes.

Ele considera, inclusive, que 
um dos principais pontos posi-
tivos desse acordo construído a 
muitas mãos é a manutenção 
da coparticipação como é hoje.

Para equacionar o déficit, 
a saída encontrada é elevar a 
contribuição mensal de modo 

igual para os associados e para 
o Santander. Atualmente, o per-
centual de custeio da Cabesp é 
de 2,5% da remuneração men-
sal de cada associado, cabendo 
ao patrocinador aportar valor 
correspondente ao montante 
arrecadado dos associados. Se 
aprovado o acordo, o primeiro 
reajuste seria de 4%, agora em 
2018, 5% em 2019 e 6% no ano 
de 2020.

“Em 2021, baseado em no-
vos estudos atuariais, essa 
contribuição poderá ser altera-
da dentro do intervalo de 2,5% 
a 6%”, informa Fernandes, que 
participou do processo negocial 
representando a Afubesp. 

Após 12 meses da imple-
mentação desse acordo have-
ria um novo estudo atuarial, 
para avaliar os impactos dessa 
nova contribuição, ocasião em 
que seriam novamente discu-
tidos os assuntos relacionados 
à coparticipação. Qualquer al-
teração será deliberada pelos 
associados em Assembleia Ge-
ral Extraordinária.

O porquê do déficit 
Para que continue atenden-

do a todos os beneficiários e 
dependentes da Assistência Di-
reta, a Cabesp precisa equacio-
nar déficit operacional, que vem 
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ocorrendo sistematicamente há 
alguns anos.  Só em 2016, o va-
lor foi de R$ 437,6 milhões.

Até algum tempo atrás, a 
rentabilidade das aplicações 
financeiras, que constituem o 
patrimônio da Cabesp, davam 
conta do recado. Mas a acen-
tuada queda nos juros fez der-
rubar mensalmente a rentabi-
lidade. Outro fator que pesa no 
aumento severo do déficit é o 
envelhecimento da massa se-
gurada. Lembrando ainda que o 
plano está fechado, ou seja não 
entram novas vidas há mais de 
uma década.

Aliado a isso, está também 
questão do índice de Variação 
de Custo Médico-Hospitalar 
(VCMH), conhecido como in-
flação médica, que capta osci-
lações, tanto da frequência de 
utilização quanto do preço mé-
dico, dos serviços de assistên-
cia à saúde. Ele é sempre mais 
elevado que o IPCA (Índice Na-
cional de Preços ao Consumi-
dor Amplo). 

Para se ter uma ideia, em de-
zembro de 2015, o custo médico 
hospitalar bateu recorde che-
gando a 19,3%, quase o dobro do 
IPCA, que ficou em 10,6%.

ACOMPANHE A ATUALIZAÇÃO DA AGENDA NO WWW.AFUBESP.ORG.BR

Informação para decidir
A diretoria da Afubesp res-

salta a importância de lotar a 
assembleia geral extraordiná-
ria (AGE) a ser chamada pela 
Cabesp, que deve ocorrer no fi-
nal de junho. É preciso mostrar 
que os banespianos estão aten-
tos e se importam com o futuro 
da Caixa Beneficente.  

Mas para decidir é preciso 
conhecer a proposta, questio-
nar, sanar todas as dúvidas so-
bre ela. Por este motivo, a Afu-
besp organiza uma campanha 
de esclarecimentos que já está 
em andamento. A primeira de-
las foi realizada em Santos no 
último dia 11. 

São Paulo terá um grande 
encontro e será amplamente 
divulgado. Confira ao lado os 
encontros já confirmados e não 
deixe de comparecer à reunião 
agendada na sua região.

Importante destacar que a 
validade do acordo está liga-
da à sua aprovação na AGE, 
pois serão necessárias alte-
rações no Estatuto da Cabesp. 
Ele estabelece que, não haven-
do quórum na assembleia, a 
deliberação será encaminhada 
para plebiscito.

AGENDA DE  
ENCONTROS
ABRIL
DIA 1 8: PRESIDENTE 
PRUDENTE
ÀS 19H, NO SINDICATO  
Rua Casemiro Dias, 379, Vila Nova.

DIA 19: ASSIS
ÀS 10H, NO SINDICATO  
Rua 24 de maio, 238, Vila Xavier.

DIA 19: DRACENA
ÀS 19H, NO CLUBE ABD 
Alameda Ezigomar Cariola, 211.

DIA 25: FLORIANÓPOLIS
ÀS 15H, NO SINDICATO 
Rua Emir Rosa, 589, Centro.

DIA 26: PORTO ALEGRE
ÀS 14H, NO SINDICATO 
Rua General Câmara, 424, Centro.
DIA 26: PIRACICABA
ÀS 15H, NO SINDICATO 
Rua XV de Novembro, 549, Centro.

MAIO
DIA 15 – SÃO JOSÉ  
DO RIO PRETO
ÀS 19H30, NO BANESPINHA 
Rua José Abdala Casseb - s/n.

DIA 16 – VOTUPORANGA
ÀS 19H30, NO SINDICATO 
Rua Tibagi, 3447, Vila Marin.

DIA 17 – ARAÇATUBA,  
BIRIGUI E PENÁPOLIS
ÀS 18H, NA AFUBESP ARAÇATUBA 
Rua Fundador Vicente Franco, 45.

Presidente da Afubesp participou 
de todo o processo negocial e agora 
leva informações aos colegas
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INFORME 

CABESP E 
BANESPREV 
CONVOCAM 
PARA 
ASSEMBLEIA

O próximo dia 28 de abril será um dia muito 
importante na agenda dos banespianos. 
Ambas entidades, Banesprev e Cabesp, 
convocaram suas assembleias de 
prestação de contas para a data que 

ocorrerá em um sábado, no Esporte Clube 
Banespa, zona sul da capital paulista (Avenida 
Santo Amaro, 5355, Brooklin). O objetivo 
das reuniões é analisar e deliberar sobre as 
demonstrações financeiras do exercício do ano 
passado e proposta orçamentária para 2018. No 
caso do Banesprev, o Plano de Custeio do Plano 
II também deverá ser explanado e deliberado.

Por estes motivos, é muito importante a 
participação de todos os colegas. Ao contrário 
dos anos anteriores, a Caixa Beneficente divulgou 
seus números com antecedência para avaliação 
dos beneficiários. Os relatórios contendo os 
balancetes e propostas orçamentárias das 
entidades estão disponíveis para consulta no site 
da Afubesp (www.afubesp.org.br). 

Quem não puder comparecer às 
assembleias, deve preencher e enviar 
procurações para Afubesp até dia 23 de abril. 

É de extrema importância 
a participação de todos. 
Banesprev também delibera 
sobre custeio do Plano II

ATENÇÃO AOS HORÁRIOS! 
BANESPREV - PRIMEIRA CHAMADA ÀS 8H30  
NO SALÃO SOCIAL DO E.C. BANESPA.
CABESP - ÀS 13H, NO SALÃO NOBRE.
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JURÍDICO 

Processo pleiteia que valores pagos a 
título de contribuições extraordinárias 
continuem a ser deduzidos no IR

Os associados da Afubesp 
aprovaram por maioria 
de votos, entrar com ação 
judicial coletiva para as-
segurar que as contribui-

ções extraordinárias, que vem 
sendo cobradas para equacio-
namento de déficit referente 
ao Plano II (patrocinado pelo 
Santander, Isban e Produban), 
continuem a ser deduzidas na 
declaração do Imposto de Ren-
da. O processo irá pleitear, in-
clusive, o retroativo ao mês de 
janeiro/18, quando foi alterado 
o modelo, após parecer da Re-
ceita Federal.

A Assembleia foi realizada no 
dia 7 de março, no auditório da 
associação. É importante res-
saltar que, conforme a legisla-
ção vigente, a Afubesp só poderá 

representar na Justiça aqueles 
que fazem parte do quadro da 
associativo da entidade.

A Afubesp tem como mis-
são a defesa dos interesses 
de todos os participantes, se-
jam eles associados ou não. A 
expectativa é que, em caso de 
êxito, a decisão seja estendida 
a todos. Para quem ainda não é 
associado e tem interesse em 
garantir a representatividade 
na ação ainda há tempo de se 
filiar à entidade.

Saiba mais
A Receita Federal mudou seu 

entendimento sobre dedução de 
cobranças extraordinárias pa-
gas aos fundos de pensão depois 
de receber uma consulta sobre 
o assunto. Em julho do ano pas-

sado, a Coordenação Geral de 
Tributação do órgão emitiu a So-
lução de Consulta (Cosit) nº 354, 
que alterou o posicionamento 
de que apenas as contribuições 
normais às entidades fechadas 
de previdência complementar 
podem ser abatidas do Impos-
to de Renda (IR). Até dezembro 
de 2017, esses gastos pagos por 
conta equacionamento de déficit 
podiam ser deduzidos normal-
mente na declaração do Impos-
to de Renda.

 Este mesmo tipo de proces-
so já foi ajuizado por outras en-
tidades como Anapar (Associa-
ção Nacional dos Participantes 
de Fundos de Pensão) e Fenae 
(Federação Nacional das as-
sociações do pessoal da Caixa 
Econômica Federal).

AFUBESP INGRESSARÁ 
COM AÇÃO COLETIVA 
PARA O PLANO II

Assembleia, realizada em março, deliberou por ingresso da ação coletiva

ESTÁ NO FIM  
DO PRAZO PARA 
RECUPERAR PERDAS 
COM PLANOS  
COLLOR E VERÃO
Trabalhadores com saldo em contas 
ativas ou inativas do Fundo de 
Garantia do Tempo (FGTS) nos anos 
de 1989 e 1991, anos em que o país 
passou pelos planos econômicos 
Verão e Collor 1, e não receberam a 
correção das perdas dessas épocas  
ainda podem exigir na Justiça seus 
direitos. Mas é preciso correr, 
pois o prazo para ingressar com o 
processo está chegando ao fim. As 
ações prescrevem em 2019 e em 
2020, respectivamente.
Para saber se tem direito e o que 
é preciso, entre em contato com o 
departamento Jurídico da Afubesp 
pelo email jurídico@afubesp.com.br, 
por telefone (11) 3292-1744.

JAILTON
 GARCIA
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SAÚDE  

MAIS DOR  
DE CABEÇA
Tratado entre INSS e Febraban 
sobre reabilitação profissional 
apenas com bancos podem 
prejudicar ainda mais os 
trabalhadores

Outro ataque aos bancá-
rios pode aumentar ainda 
mais os casos de afas-
tamentos médicos e as-
sédio moral, de acordo 

com especialistas. Sem a par-
ticipação dos trabalhadores, o 
INSS firmou diretamente com 
o sindicato dos bancos (Federa-
ção Brasileira de Bancos – Fe-
braban) um acordo com regras 
para a reabilitação profissional 
dos empregados que tiveram 
de se afastar do emprego por 
causa de doenças relacionadas 
ao trabalho – como transtornos 
psíquicos e LER/Dort (lesões 
por esforço repetitivo e distúr-
bios osteomusculares relacio-
nados ao trabalho).

O “Acordo de Cooperação 
Técnica para Otimização do 
Processo de Reabilitação Pro-
fissional”, publicado no Diário 
Oficial da União em outubro do 
ano passado sem a consulta da 
categoria viola a Constituição 
Federal e também as conven-
ções 155 e 159 da Organização 
Internacional do Trabalho (OIT), 
das quais o Brasil é signatário 
desde os anos 90. Elas versam 
sobre a necessidade de formu-
lação democrática de todas as 
políticas de saúde. 

Para dirigentes sindicais, 
o acordo não tem validade. 
“Como se não bastasse o INSS 
cessar a aposentadoria dos 
trabalhadores de forma uni-

FREEPIK

lateral, esse acordo se deu na 
calada. É inadmissível uma 
relação bilateral dessa mag-
nitude”, afirma Carlos Dama-
rindo, secretário de saúde do 
sindicato. “Da Febraban não 
se pode esperar medidas fa-
voráveis aos bancários, mas a 
maneira que esse acordo foi 
firmado comprova que o INSS 
está sob controle dos bancos, 
os quais deveriam ser puni-
dos por causarem tantos ado-
ecimentos nos trabalhadores”, 
protesta ele. A advogada es-
pecialista em saúde do traba-
lhador e em direitos humanos, 
Leonor Jakobsen, entrevistada 
pelo Sindicato dos Bancários 
de São Paulo, Osasco e Região, 
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destaca que o INSS – custeado 
também pelos trabalhadores - 
coloca a possibilidade de rea-
bilitá-los justamente nas mãos 
dos responsáveis pelo seu ado-
ecimento, que são os empre-
gadores. “Se os bancos tives-
sem essa preocupação [com a 
saúde dos seus funcionários], 
a categoria não seria uma das 
que apresenta maior índice de 
adoecimento no país”, afirmou.

Raposa tomando  
conta do galinheiro 

Esta não é a primeira vez 
que é tomada uma decisão 
desfavorável nesse âmbito. Em 
2013, a Febraban já havia ten-
tado firmar tratativa direta com 
o INSS, mas foi impedida pelo 
movimento sindical, por meio 
da Confederação Nacional dos 
Trabalhadores do Ramo Finan-
ceiro (Contraf-CUT). Na época, 
uma delegação foi recebida 
pela então direção do INSS, que 
assegurou que nenhum acordo 
seria assinado.

Quem já adoeceu por ques-
tões laborais sabe que, na 
maioria das vezes, o ambien-
te no retorno ao trabalho não 
muda. Para a médica pesqui-
sadora do Fundacentro, Maria 
Maeno, não existe reabilitação 
profissional nos bancos. “[Com 
a celebração do acordo] As 
condições de trabalho podem 
continuar a ser bastante ruins, 
como pressão muito grande, 
metas cada vez maiores, e a 
reabilitação não ocorra de fato. 
É uma questão grave. Como é 
um assunto que diz respeito à 
saúde dos trabalhadores, sua 
representação deveria estar 
presente em qualquer tratati-
va”, afirma Maeno.

(Com informações do SP 
Bancários)

Trabalhadores que se aposentaram 
por invalidez estão sendo 
convocados para perícia médica, 
na operação do INSS que busca 
reavaliar os benefícios concedidos 
por incapacidade. Serão convocados 
os aposentados por invalidez 
que estão há mais de dois anos 
sem passar por perícia médica e 
possuem menos de 60 anos.
Estão inclusos neste rol os 
bancários que tiveram algum 
acidente de trabalho – como 
LER/Dort e, por conta disso, se 
tornaram pessoas com deficiência 
– levando-os a obter o benefício por 
invalidez. Não serão chamados os 
aposentados por invalidez que estão 
aposentados há mais de 15 anos e 
possuem 55 anos de idade.
O diretor da Afubesp, Isaías Dias, 
orienta os bancários que receberem 
a carta de convocação a agendarem 
suas perícias (prazo de 5 dias 
após receber o documento) e, na 
ocasião, irem munidos de todos os 
laudos médicos que confirmem sua 
incapacidade laboral.
“Já há casos de pessoas que tiveram 
suas aposentadorias revogadas e 
que terão de voltar para o banco. 

Mas os colegas não devem se 
desesperar, pois há outras formas 
de solucionar a situação. Vamos 
analisar caso a caso”, comenta 
Dias. Ele pede às pessoas que se 
encontram nestas circunstâncias 
a contatar a Afubesp pelo telefone 
(11) 3292-1744.
Esse assunto foi tratado por 
ele na reunião da Associação 
G-14 de apoio aos pacientes de 
poliomielite e síndrome pós-pólio, 
realizada no dia 17 de março. 
Ele também falou sobre Lei 
Complementar 142, que legisla 
sobre aposentadoria especial para 
pessoa com deficiência.
Para Dias, governo Temer tem 
ignorado as políticas públicas para 
as pessoas com deficiência e não 
responde às demandas apresentadas 
pelo Conade (Conselho Nacional dos 
Direitos da Pessoa com Deficiência). 
Essa foi a constatação, inclusive, da 
última reunião do órgão realizada 
em fevereiro último, que contou com 
a participação dele e do também 
diretor da Afubesp José Roberto 
Santana, que é integrante suplente 
no conselho como representante da 
sociedade civil.

INSS CONVOCA APOSENTADOS  
POR INVALIDEZ PARA PERÍCIA

M
AN

U
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Convocados 
pelo INSS 
devem 
comparecer à 
perícia munidos 
de todos os 
laudos médicos
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RÁPIDAS 

BANCOS SÃO OS MAIS 
BENEFICIADOS COM 
ABATIMENTO DE DÍVIDAS
Os bancos, setor mais lucrativo da economia,  
foram os maiores beneficiados com o Refis, programa 
de parcelamento de débitos tributários da União. Itaú, 
Santander, Safra e Rural tiveram abatimento de mais  
da metade das suas dívidas pelo governo federal. Juntos, 
os quatro bancos negociaram uma dívida total de R$ 657,3 
milhões, mas terminaram se comprometendo a pagar 
apenas R$ 302 milhões. O Refis tem aprovado regras  
cada vez mais generosas, graças aos interesses  
de parlamentares.
Ao mesmo passo, as instituições financeiras são também 
as mais reclamadas. O Cadastro Estadual de Reclamações 
Fundamentadas de 2017, elaborado pela Fundação 
Procon, registrou que os cinco bancos mais lucrativos 
do país estão entre as que têm as maiores queixas não 
solucionadas em São Paulo. Estes mesmos bancos, 
incluindo o Santander, eliminaram 14 mil postos de 
trabalho somente no ano passado.

JÁ SE 
PERGUNTOU POR 
QUE FALTA VERBA 
PÚBLICA SE VOCÊ 
PAGA TANTOS 
IMPOSTOS?
De acordo com um estudo do Instituto 
de Pesquisa Econômica Aplicada 
(Ipea) e do Centro Internacional 
de Políticas para o Crescimento 
Inclusivo, órgão vinculado à ONU, 
uma das grandes causas é o próprio 
sistema tributário. Quem ganha 
menos, paga mais: ao contrário do 
que ocorre nos países desenvolvidos, 
os impostos no Brasil se concentram 
principalmente sobre serviços 
e consumo (como alimentos, 
combustíveis e conta de luz), 
representando 56% do total da carga 
tributária. Já fontes tributáveis sobre 
o patrimônio, como propriedades, 
heranças e afins, registram apenas 
4,2% do total pago.
Um exemplo dessa desigualdade é 
o fato de cerca de 1% da população 
ter ganho R$ 269 bilhões em lucros 
e dividendos em 2016, segundo a 
Receita Federal. Quantia esta livre 
de impostos. Caso fosse aplicada a 
alíquota de 27,5% sobre o montante, 
o país teria arrecadado R$ 73 
bilhões em um ano. Para efeitos 
de comparação, o Ministério da 
Educação teve orçamento de R$ 99 
bilhões naquele ano.

PLANTÃO TIRA-
DÚVIDAS DO IR ATÉ 
DIA 26 NA AFUBESP
Fique atento! O prazo para a entrega da declaração 
do Imposto de Renda 2018 é dia 30 de abril e, até a 
quinta-feira anterior (26), o contador Paulo Luiz Depieri 
presta plantão para esclarecimentos na associação. 
O expediente é de segundas e quintas-feiras, das 13h 
às 16h, e às quartas-feiras das 10h às 13h na sede da 
associação (R. Direita, 32, 2º andar – Sé).

FREEPIK
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Quem aí já conhece Hilma 
af Klint? Foi com essa per-
gunta que os participantes 
do Qualidade de Vida ini-
ciaram a visita à exposição 

Mundos Possíveis, da artista, re-
alizada no dia 28 de março, na 
Pinacoteca de São Paulo. Divi-
didos em duas turmas, as guias 
fizeram um bate papo antes de 
ingressar na mostra para falar 
sobre a pintora sueca, cujo tra-
balho tem sido considerado pio-
neiro no campo da arte abstrata.

Visionária, a artista viveu de 
1862 a 1944 e teve boa parte das 
pinturas reveladas ao mundo – 
por sua própria vontade – só 20 
anos depois de sua morte. Pre-
servação de sua obra é um dos 
motivos que podem tê-la levado 

a esconder a vertente mais es-
piritualista de seus trabalhos.

Por este motivo, é aponta-
da como um novo nome, tanto 
que esta mostra na Pinacote-
ca é a sua primeira individual 
na América Latina. No total, a 
exposição traz 130 telas, entre 
elas a série “As dez maiores”, 
que foram produzidas em 1907 
e referem-se às fases da vida 
– infância, adolescência, ida-
de adulta e velhice. A série é 
tida como uma das primeiras e 
maiores obras de arte abstrata 
no mundo ocidental, pois pre-
cede outras composições não 
figurativas de artistas contem-
porâneos como Kandinsky.

Outra série presente na ex-
posição, que mostra toda a es-

piritualidade da artista, é “Os 
Retábulos”. Três telas, das 193 
criadas entre os anos 1906-1915, 
representam o Caos Primordial, 
segundo a pintora. As obras de 
Hilma af Klinf levaram os cerca 
de 40 colegas à reflexão sobre o 
material e o espiritual. Todos fo-
ram bastante participativos.

Pela primeira vez em uma 
atividade, as banespianas Salete 
de Souza Mandim Eiras e Silvana 
Gransotto  curtiram a exposição 
e também aprovaram a iniciativa 
do programa em promover pas-
seios por espaços culturais de 
São Paulo, como a Pinacoteca.  

Ainda é possível conferir
“Hilma af Klint: Mundos 

Possíveis” permanece em car-
taz até 16 de julho, no primei-
ro andar da Pina Luz – Praça 
da Luz, 02. A visitação é aberta 
de quarta a segunda-feira, das 
10h00 às 17h30. Adultos com 
mais de 60 não pagam.

A ARTE 
ABSTRATA 
DE HILMA 
AF KLINT

QUALIDADE DE VIDA

Colegas conheceram obras da artista 
sueca em exposição na Pinacoteca

Telas da série “Os Retábulos” 
representam “O Caos Primordial”

D
ÉBORA FLOR
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TURISMO

O PARAÍSO FICA 
EM PARATY MIRIM
Pense em um lugar cal-

mo, de trilhas fáceis que 
levam a praias de águas 
tranquilas e azuis, com a 
Mata Atlântica intocada 

emoldurando o cenário. É as-
sim em Paraty Mirim, que fica 
entre Paraty e Trindade.

Pelo caminho de terra, que 
leva à imersão na vida caiça-
ra, está uma reserva de índios 
guaranis preservada pela Fu-
nai. Eles recebem grupos de 
visitantes, mas não sem agen-
damento prévio.

Você pode chegar de carro, 
de ônibus e até de barco só para 
passar algumas horas. Mas vale 
mesmo a pena reservar uns dias 
àquela área para aproveitá-la 
de forma descompromissada e 
sem horários rígidos.

Para isso, a boa dica é hos-
pedar-se na Pousada Paraty 
Paradiso, que propõe ao hós-
pede desligar-se do mundo e 
se conectar com a natureza.  
Um lugar para esquecer o car-
ro e andar a pé, observando no 
trajeto os siris de vários tama-
nhos e cores.  Onde cachorros 
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servem de guias, e você pode 
dormir em uma casa na árvore, 
bem como tomar banho con-
templando a paisagem.

Por lá, o visitante começa o 
dia saboreando frutas no café 
da manhã que foram tiradas do 
pé e depois caminha até a praia, 
em que, desde 1757, está a pe-
quena Capela de Nossa Senho-
ra da Conceição. Mas também, 
pode escolher chegar até ela 
saindo de caiaque ou standup 
por um braço de mangue, que 
fica bem próximo da pousada.  

Lá na praia, é possível nego-
ciar um passeio de barco pela 
baía de Paraty. Conhecer o Saco 
do Mamanguá ou da Velha, a 
praia de Calhaus, onde se vê 

grandes estrelas do mar, ou a 
paradisíaca Pouso de Cajaíba, 
são algumas das opções cer-
teiras que faz quem já conhece 
querer voltar.

Aproveite o convênio  
com a Afubesp 

A Pousada Paraty Paradiso 
é parceira da Afubesp e ofe-
rece 10% de desconto na 
hospedagem aos associados e 
seus dependentes. Mais infor-
mações pelo e-mail contato@
paratyparadiso.com.br, ou pe-
los telefones (21) 99381-2726 
(WhatsApp); (24) 99885-7075. 
As reservas também podem ser 
feitas pelo site www.paratypa-
radiso.com.br

Paraty Mirim tem mar de águas azuis e calmas FOTOS: ÉRIKA SOARES 


