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NA LUTA PELA 
APOSENTADORIA
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DIREITOS DOS TRABALHADORES, ASSIM COMO O PROJETO DE TERCEIRIZAÇÃO 
QUE FOI APROVADO NO CONGRESSO E  SANCIONADO PELO GOVERNO FEDERAL 



AFUBESP    ABRIL DE 2017    

2

EDITORIAL 

Publicação da Associação dos Funcionários do Grupo Santander e Cabesp. Rua Direita, 32, 2º andar, São Paulo, SP, CEP 01002-
000. Telefone: 11 3292-1744. Fax: 11 3107-9268. Presidente: Camilo Fernandes. Diretor de Divulgação: Marcelo Sá. Redação: 

Érika Soares e Letícia Cruz. Edição geral: Érika Soares. Projeto Gráfico: olha!design. Diagramação: Thiago Balbi/Publisher Brasil. Capa:  Juca 
Varella/Seebsp. Colaboração: Junior Silva. Tiragem: 30 mil exemplares. Impressão e CtP: Bangraf.

COMEÇO DE ANO 
AGITADO NA AFUBESP

O 
ano de 2017 começou movimentado, 
tanto no que diz respeito às lutas trava-
das pelos direitos trabalhadores, como 
internamente na Afubesp.

Já passamos por um processo elei-
toral, que reconduziu o presidente Camilo Fer-
nandes e renovou a diretoria da associação pelo 
próximo triênio (2017-2020), com participação 
de sócios de várias partes do país – em São 
Paulo, interior e outros estados.  A posse será 
realizada em maio.

Fomos às ruas lutar pelos direitos dos tra-
balhadores contra a Reforma da Previdência 
e contra a Terceirização, que trazem retroces-
sos sem precedentes para os brasileiros, temas 
abordados nas principais páginas desta edição.

Lançamos a nova campanha de filiação, que 
visa fortalecer ainda mais a entidade para seguir 
com o trabalho de defesa dos funcionários da ati-
va e aposentados. Este ano, os sócios que indi-
carem nomes a se associarem e os novos filiados 
irão concorrer a oito ótimos prêmios, como TV 
Smart e viagens, por exemplo. O regulamento da 
campanha e todos os prêmios podem ser con-
feridos no site da Afubesp (www.afubesp.org.br).

Também realizamos uma assembleia para in-
gressar com ação coletiva, que irá pleitear o 
pagamento do abono de R$ 3.500 para os co-
legas do Plano V, que não assinaram a Cláusu-
la 44 (leia mais na pág. 3) e agora convocamos 
os associados para Assembleia de Prestação 
de Contas da entidade, que será realizada no 
dia 24 de abril, às 18h, no Auditório da entida-
de, em São Paulo.

Além disso, durante este mês, a Afubesp rea-
liza seu plantão de Imposto de Renda, até dia 
27 de abril a fim de tirar dúvidas para preenchi-
mento da declaração. O atendimento é realiza-
do pelo contador Paulo Luiz Depieri  às terças 
e quintas-feiras, das 14h às 17h, e às quartas-
-feiras das 10h às 13h na sede da associação 
(R. Direita, 32, 2º andar - Sé).

Para finalizar, lembramos que o Programa 
Qualidade de Vida já está de volta (veja como foi 
o  primeiro passeio deste ano na pág. 11) e que 
toda última quarta-feira do mês tem atividade. 
Agende-se para o dia 26 de abril e participe!

Diretoria da Afubesp

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 realiza-
da no dia 24 de abril de 2.017, na Rua Direita, nº 
32, 11º andar, Centro, São Paulo - SP, com primei-
ra convocação para às 18:00 horas, que se reali-
zará com metade mais um dos associados quites 
e, com segunda convocação para às 18:30 horas, 
que se realizará com qualquer número de associa-
dos e suas deliberações com maioria simples dos 
presentes, em vista do quanto disposto no seu Es-
tatuto 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 2.016;

2)  Discussão, deliberação e aprovação da previsão  
orçamentária do exercício de 2.017; e

3) Informes gerais.

São Paulo, 31 de março de 2017

Camilo Fernandes dos Santos
Diretor Presidente da Associação dos Func. do Grupo 
Santander Banespa, Banesprev e Cabesp - AFUBESP
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JURÍDICO 

Afubesp 
entrará com 
ação coletiva 
pelo abono  
do Plano V
Após tentar outras vias negociais, 
aposentados vão fazer valer seu 
direito na justiça
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s associados aprova-
ram por unanimidade 
na noite do dia 6 de 
abril a proposta para 
impetrar ação judicial 

contra o Santander reivindi-
cando o pagamento do abono 
de R$ 3,5 mil aos aposenta-
dos pré-75 que não assinaram 
a cláusula 44. A assembleia que 
decidiu o passo para ação co-
letiva ocorreu no auditório da 
Afubesp e teve grande quórum.

O valor recebido pelos ban-
cários em outubro de 2016 é 
um abono em compensação 
pelo índice obtido na campa-
nha salarial ter sido abaixo da 
reposição da inflação. Ou seja, 
ele compõe o pacote de rea-
juste dos vencimentos da ca-
tegoria bancária. 

Sendo assim, os aposentados 
do Plano V, que não assina-
ram a Cláusula 44 Acordo Co-
letivo de Trabalho do Banespa 
2004/2006, e optaram por con-

tinuar recebendo seus reajustes 
seguindo os bancários, têm di-
reito a receber o valor. 

Camilo Fernandes, presiden-
te da Afubesp, ressalta que a 
iniciativa visa defender os di-
reitos dos associados do Plano 
V que acabaram lesados com 
a atitude do banco espanhol. 
“Estamos cumprindo nossa 
obrigação com o que é corre-
to”, frisou. 

Finalizado o processo de ne-
gociação salarial com a Fena-
ban em 2016, os esforços se 
voltaram novamente às reuni-
ões com os representantes do 
Santander por conta do aditivo,  
e a Afubesp, CNAB, sindicato, 
Fetec-SP e Contraf e associa-
ções reivindicaram o justo pa-
gamento do abono, que é uma 
composição de renda e não 
tem caráter indenizatório. 

“Deixamos isso muito claro 
ao banco, e tentamos todas as 
vias negociais, inclusive em au-

diência no Senado Federal. A 
única via que nos resta agora 
é a judicial”, explica a diretora 
da Afubesp e coordenadora da 
COE do Santander, Maria Ro-
sani. O banco argumenta que 
possui ações sobre abonos em 
curso e não pretende criar ju-
risprudência abrindo exceções. 
“Eles resolveram entrar nessa 
briga conosco”, finaliza Rosani.

Luta precisa ser coletiva 
Representante da Comissão 

Nacional dos Aposentados do 
Banespa (CNAB), Oliver Simio-
ni reforçou que o banco deve 
repassar o que é de direito aos 
aposentados e a necessidade 
de engajar uma batalha coletiva 
em torno deste objetivo. Afinal, 
as ações individuais acarretam 
em caros recursos e ainda por 
cima enfraquecem a luta geral.

“Fazer a luta coletiva beneficia 
a gente. Optar por ações indi-
viduais dá argumentos ao ban-
co. Quando estamos em grupo, 
verão que não é somente uma 
pessoa correndo atrás do pre-
juízo, são muitas que foram gar-
roteadas e estão brigando por 
seus direitos”, pontuou.

Por conta do custo-benefí-
cio, a associação recomenda 
que os colegas do Plano V que 
quiserem ingressar nesta ação 
coletiva em nome da Afubesp 
se associem. A medida que 
novas informações sobre a 
ação surgirem, elas serão no-
ticiadas no site (www.afubesp.
org.br) e das redes sociais da 
associação.

Antes da 
votação, 

associados 
foram 

informados 
sobre as 

negociações 
com o banco

Assembleia chamada pela associação deliberou por ajuizar o processo
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Na luta pela  
aposentadoria
Reforma proposta pelo Governo Temer é um 
ataque aos direitos dos trabalhadores e deve 
ser combatida com mobilização

F
ixar a idade mínima pa-
ra obter a aposentadoria 
(para homens e mulheres) 
em 65 anos, com o traba-
lhador contribuindo pelo 

menos 25 anos, sendo que pa-
ra receber 100% do valor a que 
tem direito será preciso somar 
mais 24, totalizando 49 anos 
de contribuição com o INSS 
(Instituto Nacional de Seguri-
dade Social).

Esse é um pequeno resumo 
do que deseja o Governo Fe-
deral com A PEC 287, mais 
conhecida como Reforma da 
Previdência.  Sob o pretexto 
de que é preciso economizar 
porque a Previdência Social é 
deficitária, Michel Temer pre-
tende penalizar, não apenas 
as mulheres que sabidamente 
possuem múltiplas jornadas, 

mas também as novas gera-
ções. Em alguns lugares do 
país, onde a expectativa de vi-
da é abaixo da média nacional 
( 75,5 anos), o trabalhador não 
alcançaria o benefício. 

Caso estivessem em vigor, 
as regras da PEC 287 impedi-
riam que 79% dos brasileiros 
conquistassem a aposentado-
ria, segundo levantamento do 
Dieese (Departamento Intersin-
dical de Estatística e Estudos 
Socioeconômicos), com levan-
do em consideração números 
de 2015.

Além de penalizar os traba-
lhadores e promover retirada 
de direitos, uma corrente de 
economistas e especialistas 
rebate os argumentos de que 
há problemas financeiros na 
Previdência e que o envelheci-

mento da população brasileira 
inviabilizará o pagamento de 
aposentadorias e pensões.

Importante ressaltar que uma 
reforma deste porte é de in-
teresse de toda a população, 
inclusive os que já estão apo-
sentados, pois é preciso lutar 
pelos direitos de filhos e netos, 
por exemplo.

Impopular, o Governo anun-
ciou no início de março altera-
ções de cinco pontos da PEC: 
a aposentadoria de trabalha-
dores rurais, os benefícios de 
prestação continuada (BPC), 
as pensões, a aposentadoria 
de professores e policiais e as 
regras de transição para o no-
vo regime previdenciário. As 
medidas anunciadas na tenta-
tiva de não perder aliados – o 
projeto já tem a rejeição de cer-
ca de 250 deputados – são in-
suficientes para os trabalhado-
res, que mostraram sua força 
no dia 15 de março, paralisando 
diversas cidades do país. Em 

Milhares de trabalhadores se uniram contra a PEC da Previdência no dia 15 de março.  
Nova paralisação está marcada para 28 de abril
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São Paulo,  o protesto na Ave-
nida Paulista reuniu milhares de 
trabalhadores: bancários, pro-
fessores, estudantes, metalúrgi-
cos e integrantes de outras ca-
tegorias engrossaram o coro de 
“Nenhum direito a menos”.

 A ideia é pressionar o gover-
no a retirar a PEC, pois para as 
centrais sindicais não há nego-
ciação possível neste sentido. 
Para isso, está sendo convo-
cada greve geral no dia 28 de 
abril, para protestar não ape-
nas contra a Reforma da Pre-
vidência, mas também contra 
a trabalhista e a lei sancionada 
por Temer no dia 31 de março 
sobre terceirização (Leia maté-
ria na página 7 e 8).

CPI da Previdência
No dia 21 de março, o se-

nador Paulo Paim protocolou 
na Secretaria-Geral da Casa 
um pedido de abertura de CPI 
(comissão parlamentar de in-
quérito) para apurar desvios na 
Previdência Social. O pedido 
teve assinaturas de 47 dos 81 
senadores, número bem acima 
do mínimo exigido, que é de 27 
signatários.

O parlamentar é contrário à 
proposta de reforma da Pre-
vidência e acredita que a CPI 
deverá comprovar que o siste-
ma é superavitário, contestan-
do, dessa forma, argumento 
do governo para justificar a re-
forma. “Vamos fazer o debate 
em todos os estados, para que 
a população saiba quem está 
assaltando os cofres da nossa 
seguridade.”

Com base, segundo ele, em 
dados de procuradores da Fa-
zenda e auditores-fiscais, o par-
lamentar afirmou que é possível 
arrecadar R$ 500 bilhões a mais 
por ano. “Vocês sabiam que, 
em quatro anos, teve gente que 
descontou do trabalhador mais 
de R$ 100 bilhões e não passou 
para a Previdência?”

Previdência  
Privada não é a saída 
As mudanças nas regras para aposentadoria propostas por Temer 
levaram muitas pessoas a procurarem planos de previdência 
privada. Entretanto, especialistas apontam que esse pode ser 
um péssimo negócio, visto que as diferenças entre os valores 
dos benefícios pagos pelos planos privados e os concedidos pela 
Previdência Social são “monumentais”. A análise é do estudioso 
em Previdência e ex-presidente da Associação Nacional dos 
Participantes do Fundo de Pensão (Anapar), José Ricardo Sasseron.
Ele ressalta também que a Previdência Social é assegurada pelo 
Estado e pela Constituição por meio de impostos e contribuições, 
ao contrário dos planos de previdência complementar que não 
oferecem o mesmo tipo de garantia. Sem contar, que os bancos 
estão sujeitos aos riscos da economia.
Além disso, a cobertura dos benefícios concedidos pela 
Previdência Social vão além do benefício da aposentadoria, caso 
de auxílios doença e acidentário, aposentadoria por invalidez e 
pensão por morte, entre outros pontos.
Pelas regras atuais, uma pessoa que perder a capacidade para o 
trabalho recebe 100% do valor do benefício (média de todas as 
contribuições desde julho de 1994). Com as novas regras, passará 
a receber 51% deste valor mais 1% por ano de contribuição.

Como se vê, não faltam motivos para  
lutar contra a Reforma da Previdência.

CPI da Previdência já protocolada pelo senador Paulo Paim busca provar 
que o sistema é superavitário ao contrário do que diz o Governo Temer
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PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Fundos de Pensão em foco
SantanderPrevi: eleições 
democráticas e transparentes, enfim

Banesprev em movimento

Foram anos de luta até, finalmente, o Santander recuar 
no que diz respeito às eleições do SantanderPrevi 
sinalizando que o fundo de pensão dos funcionários 
do oriundos do antigo Banco Real vai ter eleições 
democráticas e transparentes, enfim.
Na primeira reunião do Comitê Eleitoral, ocorrida em 
7 de março, o integrante indicado pela representação 
dos trabalhadores, Camilo Fernandes - presidente da 
Afubesp e diretor do Sindicato dos Bancários de São 
Paulo - apontou dois grandes entraves no processo: 
exigência de que os candidatos tivessem, no mínimo, 
o cargo de superintendente; e não ter nenhuma ação 
judicial, individual ou coletiva contra o fundo ou contra 
a patrocinadora para poder concorrer.
A reivindicação de Fernandes foi no sentido de 
retirar os dois empecilhos e o banco respondeu que, 
depois de um debate interno, irá atender o pedido da 

REFORMA ESTATUTÁRIA
Os eleitos do Banesprev e associações de banespianos 
encaminharam, em 15 de março, ofício solicitando 
reunião com a Previc para que os representantes dos 
segmento possam “demonstrar a enorme insegurança 
que tal alteração causará aos participantes e assistidos”.
A autarquia encaminhou protocolo de recebimento no 
final do mês passado, mas ainda não se pronunciou sobre 
o pedido. “Esperamos que Previc atenda nossa demanda, 
marque a reunião o quanto antes”, comenta Walter 
Oliveira, secretário-geral da Afubesp.

PRESTAÇÃO DE CONTAS
A assembleia de prestação de contas do Banesprev será 
realizada no dia 29 de abril, com primeira chamada às 
8h30, no salão social do Esporte Clube Banespa.
Na oportunidade, serão analisados e deliberados o 
balanço do exercício 2016 e a proposta orçamentária 
e política de investimentos para 2017, além do Plano 
de Custeio do Plano II das patrocinadoras Santander, 
Isban e Produban, Santander Serviços, Santander 
Corretora e Cabesp. Os participantes que não puderem 
comparecer devem encaminhar procuração para a 
Afubesp até dia 18 de abril.

representação dos trabalhadores.
Um novo regimento interno para o processo eleitoral já 
foi votado no Conselho Deliberativo do SantanderPrevi 
no dia 29. Em seguida, reunião do Comitê Eleitoral já 
reiniciou os trâmites. “É uma vitória importante para 
os participantes do SantanderPrevi. O último pleito foi 
judicializado justamente pela ausência da presença 
efetiva de participantes concorrendo aos cargos”, 
comemora o presidente da Afubesp.
Ele explica que com essa decisão, as ações judiciais 
perdem efeito, mas que as entidades de representação 
continuarão atentas aos direitos do segmento. Além 
disso, Fernandes ressalta uma questão importante: 
“Agora, os participantes precisam escolher bem em 
quem irão votar. Devem priorizar aqueles que realmente 
defendam seus interesses e zelem pelo patrimônio do 
fundo de pensão”, conclui.

SANPREV 
O Sanprev, entidade criada na época do Banco Noroeste 
que passou a ser administrado pelo Banesprev em 
janeiro deste ano, empossou seus primeiros integrantes 
do Comitê Gestor dos Planos I, II e III. A cerimônia foi 
realizada em 27 de março, na sede do Banesprev.
Tomaram posse entre os efetivos Marcelo Pereira de Sá, 
que é diretor da Afubesp e do Sindicato dos Bancários 
de São Paulo, além de Adilson Alves de Souza, Edson 
Silveira Swain, Jorge Yoshio Ogura, José Neves Rinaldin. 
Como suplentes estão Agenor de Sousa Moura, Ailton 
Garcia Bogalho e José Garcia Fernandes.



ABRIL DE 2017    AFUBESP

7

TERCEIRIZAÇÃO

Um retrocesso  
atrás do outro
Congresso aprova, presidente sanciona 
e bancos já começam a terceirizar. 
Mobilização é a saída para reverter  
a precarização no trabalho

S
ubtrair direitos dos tra-
balhadores parece ser 
o principal objetivo do 
Governo Federal. Tanto 
que Michel Temer san-

cionou, sem mudar uma vírgula 
sequer, o texto do PL 4302/98 
(que permite o uso da terceiri-
zação em todas as áreas, in-
clusive atividade-fim), aprova-
do pela Câmara em 22 de mar-
ço, com 231 votos a favor, 188 
contra e 8 abstenções. 

O PL 4302 foi desengavetado 
na surdina pelos parlamenta-
res governistas - 19 anos de-
pois ser encaminhado ao Con-
gresso pelo então presidente 
Fernando Henrique Cardoso 
- enquanto a tramitação do PL 

4330 detinha os holofotes e so-
fria a resistência do movimento 
sindical. Os traidores da classe 
trabalhadora, em São Paulo, 
podem ser conferidos na pági-
na 8 e a lista completa de co-
mo votaram todos os deputa-
dos está disponível no link goo.
gl/vC706y.

“Entre os principais pontos 
que destacamos como pés-
simos para os trabalhadores, 
além da possibilidade de ter-
ceirizar na atividade-fim (e to-
das as suas consequências 
como precarização e a des-
valorização do trabalho), es-
tão a quarteirização; o fato do 
trabalhador somente poder 
acionar a empresa tomado-

ra de serviços por eventuais 
débitos trabalhistas quando a 
empresa terceirizada não tiver 
mais bens; além da amplia-
ção do prazo do contrato de 
experiência, de 90 para 180 
dias, prorrogáveis por mais 90 
dias”, elenca o presidente da 
Afubesp, Camilo Fernandes.

De acordo com o diretor pa-
ra Assuntos Legislativos da 
Alal (Associação Latino-Ameri-
cana de Advogados Laboralis-
tas), Maximiliano Garcez, este 
projeto de lei sancionado in-
tegralmente por Temer é “ile-
gal, imoral e inconstitucional”, 
pois fere diversos princípios 
da Carta Magna.

A categoria bancária, em es-
pecial, tem muito a sofrer com 
esta decisão. Um bom exem-
plo de como ela é nociva é o 
caso do setor de Contas a Pa-
gar do Centro Administrativo 
Santander (Casa 1), que será 
terceirizado pela empresa IBM.

Cobrado pelo Sindicato dos 
Bancários de São Paulo sobre 
a manutenção dos empregos, 
o Santander respondeu que 
parte dos trabalhadores per-
manecerá, principalmente os 
que estão em estabilidade pré-
-aposentadoria, e que há um 
esforço de realocação dos fun-
cionários, mas nem todos se-
rão reaproveitados.

Em outros bancos, a substi-
tuição de bancários por terceiri-
zados já começou, como ocor-
reu no Bradesco, que mandou 
embora funcionários com 30 
anos de casa e perto da estabi-
lidade pré-aposentadoria.

“A conjuntura nos mostra que 
é essencial estarmos mobiliza-
dos para reverter este quadro 
de retrocesso que estamos vi-
vendo. É por isso que convo-
camos todos para a greve ge-
ral agendada para 28 de abril, 
momento em que também pro-
testaremos contra a reforma de 
Previdência”, conclama o pre-
sidente da Afubesp.
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Eles votaram a favor da 
terceirização e contra você

Estes são os deputados federais de SP que aprovaram a terceirização sem limites. Escolas 
terceirizarão professores; hospitais, os médicos; bancos trocarão bancários. Isso pode acabar 
até com concursos públicos. O projeto não protege terceirizados, mas precariza milhões de 

empregos, inclusive o seu. Guarde estes nomes, para que não sejam mais eleitos.
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ATIVA

Negociações  
na mudança do 
plano de saúde
Santander foi notificado para explicar  
detalhes sobre mudança para SulAmérica

S
e não for negociado 
ou acordado com os 
trabalhadores, o único 
caminho é a pressão. 
Nesse sentido, o Sin-

dicato dos Bancários de São 
Paulo enviou notificação extra-
judicial a representante do San-
tander para que sejam forneci-
das informações detalhadas 
sobre as alterações ocorridas 
nos planos de saúde dos fun-
cionários na troca do Bradesco 
Seguros para SulAmérica Saú-
de, e da Unimed para Uniplan, 
conforme notificado na edição 
anterior do Jornal Afubesp.

No ofício, a entidade solicita 
a disponibilização dos contra-
tos de prestação de serviços 
das operadoras, apólices de 
seguro saúde e estudo atuarial 
que comprove a cota parte do 
Santander e dos funcionários 
no custeio do plano, entre ou-
tras informações.

“Embora tenhamos solicitado 
detalhamentos em duas reuni-
ões que fizemos com o banco, 
pouco nos foi passado. Por isso 
estamos tomando outras me-
didas. Queremos discutir o as-
sunto com a seriedade que me-
rece, pois envolve milhares de 
trabalhadores da ativa, aposen-
tados e respectivos dependen-
tes ou agregados. Esses docu-
mentos são fundamentais para 
esse debate”, explica a diretora 
executiva da Afubesp, do Sindi-

cato e coordenadora da Comis-
são de Organização dos Em-
pregados (COE), Maria Rosani.

Entre as mudanças unilate-
rais provocadas com a troca 
das operadoras está o  aumen-
to da coparticipação de 20% 
para 25% em consultas, exa-
mes simples, terapias e aten-
dimentos de emergência. Além 
disso, a partir da sexta consul-
ta, a coparticipação vai a 30% 
sem que haja teto e sendo ain-
da por dependente.

“Anteriormente o banco havia 
dito que a elevação no percen-
tual de coparticipação seria a 
partir da sétima consulta. Além 
de ser mais um retrocesso, não 
é justo que uma pessoa tenha 
de adiar um tratamento para 
não ultrapassar esse limite e 

evitar pagar mais. E se tiver de 
ser atendida emergencialmente 
após a sexta consulta? É jus-
to ser onerado ainda mais?”, 
questiona Maria Rosani.

Muitas dúvidas 
Outras perguntas sem res-

postas são: o que o Santander 
considera emergência; por que 
os funcionários que haviam 
feito upgrade para ter atendi-
mento de melhor qualidade no 
Bradesco Seguros foram en-
quadrados de forma unilateral 
em categoria no novo plano 
conforme o cargo no banco; e, 
ainda, o que levou a instituição 
a discriminar quem foi contra-
tado a partir de 1º de março? 
Esses novos funcionários são 
escalonados no convênio con-
forme cargo e faixa etária, ar-
cando com despesa maior em 
função disso.

“O Santander tem de tratar 
com mais respeito quem tan-
to contribui com seu lucro glo-
bal: os bancários brasileiros. 
Reivindicamos que haja nego-
ciação para que esses valores 
sejam revistos e possam ser 
absorvidos, garantindo atendi-
mento de qualidade. A saúde 
é o bem mais precioso de to-
dos”, ressalta Maria Rosani.

Informações SP Bancários
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CABESP 

Em 2016, falha na comunicação ruim resultou em assembleia esvaziada

Fac-símile 
do Estatuto 
da Cabesp

Beneficiários não recebem 
convocação para assembleia
Caixa chama para prestação 
de contas mas, mais uma vez, 
comunicação é falha

A 
Cabesp convoca os be-
neficiários para a As-
sembleia Geral Ordinária 
de prestação de contas 

no dia 29 de abril, no Salão No-
bre do Esporte Clube Banespa 
(Avenida Santo Amaro, 5355 - 
São Paulo). A primeira convo-
cação será às 13h e a segunda 
às 13h30, com qualquer núme-
ro de presentes.

Porém, pelo segundo ano 
consecutivo, a Caixa Benefi-
cente não envia a convocação 
por correspondência a seus as-
sociados, tampouco o Relató-
rio Anual das contas referentes 
a 2016. No site, ainda consta o 
documento do ano passado.

Conforme imagem em desta-
que, a ausência da convocação 
fere o Estatuto da Cabesp, que 
diz no Capítulo VII, seção II, Ar-
tigo 34: “A convocação da As-
sembleia Geral Ordinária será 
feita pela Presidência da Caixa, 

com antecedência de 30 (trinta) 
dias, mediante carta circular ex-
pedida aos associados, na qual 
se mencionarão, ainda que su-
mariamente, a ordem do dia, lo-
cal, dia e hora da reunião.” 

Na contramão da transparên-
cia, a Cabesp acaba dificultan-
do o acesso à informação dos 
usuários que não navegam na 
internet e daqueles que moram 
em outros estados. “Descum-
priram as regras do Estatuto 

no ano passado e estão des-
cumprindo nesse ano de novo. 
Por essa razão, as assembleias 
sempre estão esvaziadas e a 
democracia na entidade fica 
comprometida”, afirma o dire-
tor da Afubesp Wagner Caba-
nal. Para ele, há de se respeitar 
o Estatuto, ou alterá-lo. No ano 
passado, apenas 761 votos fo-
ram obtidos num universo de 
21.823 associados.

A carta circular de convoca-
ção era enviada às residências 
dos associados e garantia que 
cada um tomasse ciência da 
realização da assembleia. A 
alternativa, que é o envio por 
meio digital, se enfraquece 
quando não há o banco de da-
dos atualizado com os e-mails 
dos usuários.

Por isso, é de suma impor-
tância que os beneficiários se 
apropriem dos assuntos da Ca-
besp e resistam à falta de trans-
parência, tomando parte e de-
fendendo a entidade na assem-
bleia na medida do possível.
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QUALIDADE DE VIDA

Arte de Anita Malfatti
De volta, o programa retomou às atividades visitando museu

O 
Qualidade de Vida voltou 
no dia 29 de março ins-
pirando os associados a 
respirarem arte. Dessa 

vez, o passeio foi no Museu de 
Arte Moderna (MAM), no Par-
que do Ibirapuera, onde é rea-
lizada a exposição que celebra 
os cem anos da arte moderna 
brasileira com obras que reve-
lam a trajetória artística de Ani-
ta Malfatti.

Para a curadora da exposi-
ção, Regina Teixeira de Bar-
ros, a artista continua atual 
por conta de sua ousadia - do 
radicalismo com que se lan-
çou ao retorno à ordem, na 
década de 1920, quanto na 
ousadia com que se apropriou 
da “maneira popular”, nos últi-
mos anos de vida. Suas mar-
cas foram as cores fortes e 
contrastantes, com figuras de 
deformações anatômicas e ex- Grupo imergiu nas obras de Malfatti em exposição no MAM, em São Paulo 

Guiados por monitores, os participantes do Qualidade 
de Vida conheceram mais sobre o trabalho da artista...

... e depois reproduziram seus olhares sobre a Arte 
Moderna usando papel e lápis de cor

FIQUE ATENTO À PRÓXIMA ATIVIDADE!
No dia 26 de abril, haverá a palestra “Cromoterapia: A energia das cores na sua vida” no 
auditório da Afubesp (Rua Direita, 32 - 11º andar), ministrada pela especialista Sonia Regina 
Pinheiro. Mais detalhes no site www.afubesp.org.br.

travagantes. Malfatti foi pio-
neira e inspiradora da Semana 
de Arte Moderna de 1922.

Nessa atmosfera, o grupo 
de colegas percorreu todas as 
fases na exposição contando 
com as explicações de uma 

guia para contextualizar cada 
fase. E não ficou no teórico: 
com uma dinâmica em gru-
po, os colegas desenharam e 
pintaram retratos com lápis de 
cor explorando a criatividade e 
sensibilidade artística.
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LAZER 

Bordando  
emoções
Grupo de mulheres se reúne todo 
mês para bordar e viver em poesia

N
ão se surpreenda se, em 
um desses domingos en-
solarados, você se de-
parar com um grupo de 

simpáticas mulheres (e alguns 
homens também) sentados em 
roda com agulhas e tecidos na 
mão em pleno Parque Trianon, 
São Paulo. O grupo se denomi-
na com humor como “Piradas 
no Ponto”, que bordam e des-

bordam, transmutando o bor-
dado em qualquer coisa que 
mais do que lúdico. 

Para elas, bordar é criar gran-
de na intenção de mostrar ao 
mundo sua habilidade e seus 
sentimentos, mesmo que se-
ja por meio de um ponto. Um 
simples ato, uma arte. E para 
algumas pessoas, terapêutico.

Entre os habituais visitantes 
do parque, turistas ou mora-
dores dos arredores, chegam 
olhares de admiração do traba-
lho sendo realizado. No espa-
ço escolhido para o encontro, 
são erguidos varais com cartas 
e panos bordados com dese-
nhos ou mensagens, e poesias 
como a de João Guimarães 
Rosa: “Verde vindo à face da 
luz na beirada de cada folha, a 
queda de uma gota”. 

Há um fundo musical para 
ajudar na inspiração da cria-
ções, entre conversas e troca 
de experiências enquanto o 
bordado vai nascendo volta a 
volta das agulhas. Olivia Araú-
jo, banespiana aposentada e 
uma das coordenadoras do 
Qualidade de Vida da Afubesp, 
participa dos encontros e con-
ta sua experiência há quatro 
meses nesse clima.

“A cada encontro sinto que 
estou mais tranquila, a criati-
vidade vai desabrochando, su-
perando as dificuldades com a 
técnica de bordar e do cotidia-
no. Mudanças estão ocorrendo 

em mim e para melhor”, afirma. 
O desenrolar destes eventos, 
organizados por meio da inter-
net, propicia que umas ajudem 
na superação dos problemas 
das outras em uma atmosfe-
ra de solidariedade. “O ato de 
bordar é encarado como arte. 
Não tem certo nem errado, tu-
do é bonito e a liberdade de 
criar surge sutilmente”, diz.

O trabalho, agora, é para 
manter as reuniões nas pra-
ças - já que há a ameaça de a 
guarda municipal proibir a utili-
zação do espaço. No entanto, 
o parque é público.

Para conhecer o trabalho do 
grupo, pesquise pela página 
“Piradas no Ponto” no Face-
book. Os encontros ocorrem 
todos os últimos domingos de 
cada mês e é aberto a todos 
os interessados. Agulhas e li-
nhas à mão!

O bordado tem a companhia de 
música, que traz inspiração

Grupo se encontra no Parque  
do Trianon, em São Paulo,  

no último domingo de cada mês

Varais mostram a arte, que também 
é terapia das “Piradas no Ponto”

Não tem certo nem errado,  
tudo é bonito. Bordar é arte
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