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O QUE VOCÊ BUSCA PARA 2019?

O

utra etapa já começou e, com ela, toda uma
agenda em branco aguardando para ser
preenchida. Já decidiu suas prioridades
para 2019? Nós da Afubesp já, e estamos,
desde o primeiro dia útil de janeiro, disponíveis para atender aos associados.
E, inclusive, nos encontramos em meio a importante campanha do Banesprev que irá eleger
representantes para os comitês gestores dos planos I, II, III, IV, V, DAB, DCA/Caciban e Sanprev I,
II e III. Se você pertence a alguns destes planos,
já tem compromisso em participar deste processo
de 6 a 18 de fevereiro (detalhes nas páginas 4 e 5
desta edição).
Por aqui, continuamos na busca pela transparência e manutenção dos direitos dos trabalhadores - ainda com mais ênfase em uma conjuntura
em que muita coisa está na berlinda. A promessa
do fim do Ministério do Trabalho foi concretizada
- o que não significa que as perdas para o trabalhador tenham parado por aí.
Em entrevista recente ao SBT, o presidente
Jair Bolsonaro demonstrou interesse no fim da
Justiça do Trabalho (confira na pág. 6), o salário
mínimo aumentou menos do que foi estipulado

no orçamento do ano e as propostas que endurecem as regras para a aposentadoria avançam a
passos largos enquanto o Congresso ensaia retorno do recesso.
Ademais, os bancos públicos também estão
em perigo com privatistas no comando das instituições, caso da Caixa Federal, Banco do Brasil e
BNDES. Os banespianos sabem bem como o enredo da história termina e devem estar solidários
na defesa destes bancos tão importantes no desenvolvimento do país.
E, além de toda essa reflexão, este período nos
convida a organizar a vida em vários aspectos - física, mental ou financeiramente. Dedicamos nesta publicação alguns exemplos de como alcançar
esse feito: comece pensando com calma nos gastos de começo de ano (pág. 3), aproveite as atividades que a associação oferece para movimentar o
corpo e a mente (pág. 7) e, por fim, leia na página
8 sobre mulheres que não pensam duas vezes em
pegar a estrada depois dos sessenta anos de idade, comportamento cada vez mais comum - ainda
bem. Inspire-se!
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MUITA
CALMA
NESSA
HORA
Início de ano traz gastos já esperados e
outros nem tanto. É hora de organizar as contas

T

odo começo de ano é
o mesma coisa: passadas
as festividades, a realidade bate na porta e as
contas típicas da época
começam a chegar na caixa de
correio. Os principais acertos
de contas são o IPTU (Imposto sobre a Propriedade Predial
e Territorial Urbana, recolhido pelas prefeituras) e o IPVA
(Imposto sobre Propriedade
de Veículos Automotores, do
fisco estadual).
Além dos impostos, há também os gastos extras com
material escolar, matrículas
e afins. Se os mais precavidos
guardaram a segunda parcela
do 13º se preparando para esse
momento, outra grande maioria
vê o assunto com preocupação.
E, para iniciar essa etapa com o
bolso equilibrado, a Afubesp dá
algumas dicas.
Em primeiro lugar, fuja dos
empréstimos: os juros praticados pelos bancos nessa modalidade são bem mais altos do
que os de atraso de impostos. O
Santander, por exemplo, cobra
uma taxa de 3,59% ao mês em

simulação de empréstimo para
R$ 960 em um ano de parcelas.
Já a multa por dia de atraso do
IPVA é de 0,33% mais juros de
acordo com a Selic.
Mas se avaliar com cautela que uma ajuda de fora for
realmente necessária, ponha
na ponta do lápis sua programação de gastos mês a mês
considerando múltiplos cenários. Empréstimo só será minimamente vantajoso se o Custo
Efetivo Total (CET) do crédito for
menor que os juros cobrados
dos impostos. Geralmente, os
créditos consignados praticam
taxas mais razoáveis.
Há, nos casos do IPVA e
IPTU, a opção de parcelar o valor - em três e seis vezes, respectivamente. A partir desse
ano, o imposto automotivo de
São Paulo também poderá ser
parcelado via cartão de crédito por meio de lojas físicas
credenciadas. Para quem não
conseguiu reservar dinheiro
durante o ano passado para
este fim, essas podem ser boas
alternativas, apesar de o pagamento à vista garantir descon-

to de 3% na cota única. Então,
para os próximos anos, fazer o
pé de meia mensalmente pode
ser mais vantajoso.
Atenção às datas
Os valores dos impostos já
estão disponíveis para consulta desde dezembro do ano
passado, e o calendário paulista de vencimentos do IPVA foi
iniciado em 9 de janeiro. Cada
Estado tem seu próprio calendário de pagamentos. No entanto, se você ainda não consultou o seu, se apresse. Para
o IPVA 2019 de SP, verifique no
portal da Secretaria da Fazenda (www.portal.fazenda.sp.gov.
br) com o número da placa e o
Renavam. É preciso lembrar
que a secretaria não envia
mais avisos de vencimento aos
proprietários.
Os boletos do IPTU 2019
começam a vencer no início
de fevereiro e devem ser enviados pelas prefeituras municipais. Em caso de dúvida,
disque 156 (Sistema de Atendimento do Cidadão para a cidade de São Paulo).
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BANESPREV

HORA DE
ESCOLHER UMA
REPRESENTAÇÃO
DE VERDADE
Processo eleitoral contará com votação
em fevereiro apenas pela internet

A

companhar e fiscalizar
os recursos financeiros
dos planos e colaborar
com os conselhos Deliberativo e Fiscal. Essas
são as atribuições dos comitês
gestores dos planos administrados pelo Banesprev, que são
seis no total: I, III e IV; II; V; DAB,
DCA e CACIBAN (caixinhas do
Meridional); Sanprev I, II e III e
Plano Pré-75.
De 6 a 18 de fevereiro, haverá
eleições para escolher representantes engajados nas lutas
dos banespianos. As instruções
serão enviadas por correio para
o endereço de correspondência
de cada um dos eleitores.
A Afubesp comemora a forma
de registro de votos escolhida
pelo Banesprev para este pleito, que será 100% pela internet.
“É uma antiga demanda nossa
por se tratar de um meio mais
cômodo e mais seguro, pois o
eleitor não corre o risco de ter
seu voto extraviado, simples e
rápido”, comenta o presidente
da Afubesp, Camilo Fernandes.
A associação, em conjunto
com o Sindicato dos Bancários de São Paulo, Fetec-SP e
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Contraf, apoia candidatos (que
podem ser conferidos na página ao lado) para cinco dos seis
colegiados. Todos são pessoas
de confiança, que possuem experiência – alguns se candidatam à reeleição ou já estiveram
em outros órgãos do Banesprev

- e possuem histórico de defesa
dos direitos dos bancários.
“É preciso votar, e votar com
consciência. Estamos em tempos de ameças à previdência
complementar e não falta vontade do Santander de eliminar
eleitos de seus colegiados. Por
isso é tão importante participar das eleições, assim mostramos nossa força ao banco”,
conclui Fernandes.

PROPOSTAS DA CHAPA
“BANESPREV SOMOS NÓS”:
>> Fazer o enfrentamento com o Santander sempre que nossos direitos
estiverem sob ameaça;
>> Lutar pelo arquivamento da reforma estatutária, que está parada na
Previc desde nossa intervenção;
>> Agir com transparência e defender os interesses dos participantes –
diferentemente de eleitos que votam com o banco – para que não ocorra
o mesmo que aconteceu com o SantanderPrevi.
Entenda: www.goo.gl/eGS8NN;
>> Manter a luta pelo resgate da Resolução 118/97 do Senado Federal
– que trata dos títulos públicos para pagamento de aposentadorias e
pensão do pessoal pré-75;
>> Reivindicar a diminuição nas taxas de administração de recursos e de
custódia cobradas pelo banco;
>> Pleitear carência nas parcelas de empréstimos pessoais referentes aos
meses de janeiro e fevereiro, por conta dos aumentos de gastos com impostos
e outras despesas. Essa é uma prática comum no sistema complementar;
>> Queremos a ocupação da terceira vaga no Conselho Deliberativo, que
pertence aos participantes, e não abrimos mão da assembleia.
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CONHEÇA OS CANDIDATOS APOIADOS PELA AFUBESP
PLANO II

SANPREV I, II e III

(vote nos três nomes)

ERIC
NILSON

(vote nos três nomes)

LUCIA
MATHIAS

MARIO
RAIA

MARCELO
SÁ

WANESSA
DE
QUEIROZ

VERA
LÚCIA
MOREIRA

CÁSSIO
DE BIAGGIO

HERBERT
MONIZ

OLIVER
SIMIONI

SALIME
COUTO

SÉRGIO
ZANCOPÉ

PLANO V
(vote nos
cinco nomes)

PLANOS
I, III E IV
(vote em
três nomes)

ITAMAR
JOSÉ
BATISTA

DAB,
DCA,
CACIBAN
SEBASTIÃO
NAVES
DE SOUZA

MARCO
ANTONIO
DE MELO

JOSÉ
CRISTIANO
MEIBACH

SILVANIZIO
DE JESUS
SOUZA

VOTAÇÃO ELETRÔNICA SERÁ
DE 6 A 18 DE FEVEREIRO
Acompanhe as notícias sobre
as eleições e currículos dos candidatos
no www.afubesp.org.br
5

NOTAS

AFUBESP | JANEIRO DE 2019

ATAQUE AOS TRABALHADORES: FIM DA JUSTIÇA
DO TRABALHO PODE SER REALIDADE

D

esde sua vitória nas eleições
de 2018, o novo presidente
tem dado diversas entrevistas nas quais vê “excesso
de proteção” com o trabalhador,
o que, segundo ele, desestimularia a criação de empregos. Um
exemplo disso, seria a Justiça
do Trabalho, a qual defende sua
extinção. “Vejo com muita preocupação as últimas declarações
do presidente. Não há que se
falar que a proteção dos direitos
trabalhistas acentua a crise de

mercado de trabalho, pois em
2014, em plena vigência desta
Justiça, houve o menor índice de
desemprego da história do país”,
afirma o advogado da Afubesp,
Anselmo Antonio da Silva.
Criada na década de 30, a
Justiça do Trabalho é composta
pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), 24 Tribunais Regionais, 1.537 Varas do Trabalho,
nas quais deram entrada, entre janeiro e outubro de 2018,
1.465.62 reclamações individuREPRODUÇÃO/INTERNET

ais, com julgamento, em primeiro grau, de 2.118.541, conforme último Relatório do TST.
Desde a Reforma Trabalhista
da era Temer, aprovada em novembro de 2017 e apoiada pela
gestão federal atual, os trabalhadores têm perdido direitos e
proteção sistematicamente. O
advogado ressalta que a Justiça do Trabalho, embora tenha muitas dificuldades na sua
existência, “sempre foi um marco na pacificação dos direitos
sociais trabalhistas no âmbito
do conflito de classes, tendo
papel essencial na proteção das
conquistas dos trabalhadores
rurais e urbanos.”
Segundo ele, tem papel essencial na luta para evitar as
práticas de trabalho escravo e
infantil no país, bem como, na
responsabilização das empresas pelos acidentes de trabalho.
“A sociedade civil e as entidades
de representação dos trabalhadores devem se organizar para
a manutenção deste pilar da democracia e escudo dos direitos
trabalhistas”, completa.

SANTANDER ADEQUA TEMPO DE
ATENDIMENTO NO CALL CENTER
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O

Santander fez a adequação do tempo de atendimento
dos analistas do Núcleo Inteligente de Prevenção à
Fraude (NIPF), após cobrança do Sindicato dos
Bancários de São Paulo, Osasco e Região. Parte
destes bancários trabalhava 8 horas por dia em
atendimento com headset, contrariando o anexo 2 da NR
17, que prevê, no máximo, 6 horas de atendimento diário,
totalizando 30 horas semanais.
Após regularização do horário, agora os funcionários ficam
parte do dia no atendimento, e parte do dia se dedicando à
análise dos casos relacionados ao setor.

CUIDE-SE

ÉRIKA SOARES
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APROVEITE AS ATIVIDADES
DE BEM-ESTAR PROMOVIDAS
PELA AFUBESP
ANO NOVO,
LEITURAS NOVAS

Aulas de tai chi chuan, yoga e bordado
são oferecidas aos associados por
valores simbólicos

A

Paulo). Para essa atividade é
cobrado o valor simbólico de
R$ 50 por mês.
As aulas de tai chi chuan seguem normalmente, tendo em
vista que começaram há poucos meses, diferente das outras
atividades que estão em férias.
A Afubesp convida seus associados a fazerem uma aula experimental para conhecer e praticar
essa arte que é reconhecida por
médicos como terapêutica, pois
além de trabalhar o corpo de
forma suave (não há movimentos com impactos), ainda promove a calma mental e o equilíbrio emocional.
É propícia para todas as idades e colabora com o fortalecimento da musculatura, melhora a elasticidade e a circulação
sanguínea.

MARIANA VALADARES

Afubesp oferece aos seus
associados várias opções
de atividades que fazem
bem para o corpo e para
a mente. Além do Programa Afubesp Qualidade de Vida,
que será retomado em março,
com programação variada em
cultura e bem-estar (sempre na
última quarta do mês), há também aulas de yoga, de bordado e
de tai chi chuan.
Esta última modalidade foi
iniciada no final do ano passado
e tem atraído muitos colegas.
As aulas são ministradas pelo
professor Luiz Carlos Freitas,
que é ex-banespiano e desde
que saiu do banco dedica-se às
artes marciais. Elas ocorrem às
quintas-feiras, das 11h às 12h,
na Quadra dos Bancários (Rua
Tabatinguera, 192, Centro, São

Que tal começar o ano com um bom
livro? A leitura é um hábito que só
traz benefícios para a vida – relaxa,
estimula pontos de vista, traz
qualidade nas relações pessoais.
A Afubesp possui biblioteca
repleta de títulos à disposição
dos associados - biografias,
enciclopédias, clássicos de grandes
escritores brasileiros. Para retirálos é muito fácil. É só apresentar
o número de sua matrícula na
recepção. O prazo de empréstimo é
de 15 dias e para renovação, basta
ligar na associação.
Fique ligado(a)! Nas próximas
edições do Jornal Afubesp, terá
dicas de leitura de nossa biblioteca!
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VIAGEM
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Maioria da
população, cada
vez mais mulheres
têm decidido se
aventurar em
viagens pelo
mundo - depois
dos sessenta e, às
vezes, sozinhas

F

icar em casa descansando
depois da aposentadoria?
Essa não é mais uma opção atrativa para muitos!
Uma mochila nas costas
e um destino na cabeça bastam para animar principalmente mulheres mais maduras a
buscarem novas experiências e
lembranças - seja conhecendo
os cantos do país ou carimbando mais páginas do passaporte.
De acordo com o PNAD de
2016, a população na terceira
idade correspondia a 29,6 milhões de pessoas. Desse número, as mulheres são a maioria:
16,6 milhões, contra 13 milhões
de homens acima dos 60 anos
de idade. E, nos últimos anos,
o turismo direcionado para esta
faixa etária tem ganhado força.
Mas não pense que os destinos
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escolhidos são os mais pacatos
possíveis: os locais de interesse vão de praias e cruzeiros a
“mochilões” pelo mundo. Tudo,
claro, se enquadrando na disposição do viajante.
A banespiana Lucia Canhada
ilustra essa mudança de comportamento. “Viajar é renovar
a roupa da alma, por isso irei
continuar enquanto tiver saúde”, define.
Ainda nos anos dedicados
ao ofício no Banespa, a ex-bancária natural de Olímpia
(interior paulista) lembra que
suas férias eram sempre dedicadas ao lado dos pais e na
criação de seus dois filhos Luiz
Antônio e Antônio Carlos. Mais
tarde, aposentada e com os filhos já crescidos, Lucia começou a focar o tempo livre para
si e desbravar novos rumos.
“Peguei gosto por viajar quando aposentei porque estou com
minha vida material bem consolidada e hoje sinto minha
missão cumprida. Então, devo
cuidar de mim e fazer o que me
proporciona bem-estar”, afirma
Lucia fez o Caminho de Santiago
de Compostela e, no ano passado,
encarou também o Caminho da Fé
até Aparecida do Norte

ARQUIVO PESSOAL

FREEPIK

DE MOCHILA
NAS COSTAS

a banespiana que já pulou até
mesmo de paraquedas.
A primeira viagem pós-aposentadoria foi para a Serra
Gaúcha em excursão de ônibus.
Aliás, foi em uma dessas aventuras que conheceu Nelson, seu
esposo há 16 anos. Desde então,
teve a oportunidade de visitar diversos locais do nordeste brasileiro e até outros países como
Argentina, Paraguai, Chile, Portugal, Espanha e França. Destas
andanças, a que mais a marcou
foi a de Santiago de Compostela.
Inspirada por um livro de
Paulo Coelho, Lucia se sentiu
tocada em encarar o desafio
físico e espiritual. Depois de
anos de planejamento, ela embarcou em 2017 para Bilbao na
Espanha ao lado de uma amiga, dormiu em um albergue,
seguiu até Pamplona e, de lá,
a Saint Jean de Port na França,
onde começou seu caminho.
“Andei 850 quilômetros em 33
dias, sob frio e calor intenso,
com uma emoção imensa. Cada
passo dado é mágico, com as
paisagens, os animais e cultura
local. Caminhei com a bandeira
brasileira nas costas”, lembra.
Dizem que quem vai ao caminho de Santiago, volta outra
pessoa. Já a banespiana pensa
que é a mesma de antes, mas
cheia de gratidão e vontade de
viver mais de cem anos. Acima
de tudo, com o desejo de continuar topando novas aventuras.

