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PELO DIREITO À  
APOSENTADORIA

D
IN

O SAN
TOS

Ao contrário do que tentam vender à popu-
lação, a Reforma da Previdência não aca-
ba com privilégios e só beneficia o siste-
ma financeiro ao invés do trabalhador. 
Isso porque a PEC 6/2019 prevê a adoção 

de um modelo individual de capitalização, a ser 
administrado por entidades privadas ou públicas 
- bancos em outras palavras - , no qual cada tra-
balhador será responsável por administrar sua 
poupança individual, e sem aportes patronais.

Economistas acreditam, inclusive, que este sis-
tema - que já se mostrou falho no Chile e tem ele-
vado o número de suicídios entre os idosos naque-
le país - vai aprofundar o “déficit” da Previdência.

Se aprovada, a reforma pode ser o fim do so-
nho e do direito à aposentadoria para milhões de 
trabalhadores e trabalhadoras rurais e urbanos. 
Acaba com o benefício por tempo de contribuição 
e impõe idades mínimas de 65 anos (homens) e 
62 anos (mulheres) para se aposentar, tanto do 
setor público como do setor privado. E piora com 
o tempo, já que o texto da reforma contém um 
dispositivo que aumenta, a partir de 2024, a idade 
mínima a cada quatro anos, de acordo com a ex-
pectativa de vida da população medida pelo IBGE.

Mas nem todos sabem o quão prejudicial 
ela pode ser. Uma pesquisa encomendada pela 
Confederação Nacional da Indústria (CNI), di-
vulgada no dia 8 de maio, mostrou que quase 
dois terços dos brasileiros estão desinformados 
sobre os direitos que podem ser perdidos se a 
reforma for aprovada. 

Apenas 36% dos entrevistados afirmam ter 
conhecimento amplo ou conhecer os principais 
pontos das mudanças pretendidas nas aposenta-
dorias em discussão na Câmara dos Deputados. 
E desses, 51% são contrários a ela.

O perigo é tão iminente ao trabalhador que 
todas as Centrais Sindicais se uniram, pela pri-
meira vez, em atos conjuntos pelo país no dia 1º 
de maio, com a bandeira principal de defender as 
aposentadorias. Na oportunidade, as entidades 
aprovaram uma greve geral no dia 14 de junho 
contra a Reforma da Previdência.

A Afubesp defende o direito dos trabalhado-
res de se aposentarem e terem ainda tempo para 
curtir a melhor idade, com qualidade de vida. 
Pelo que tudo indica, se a reforma passar o futu-
ro não será nada tranquilo.

Dessa forma, a entidade segue acompanhan-
do o desenrolar desse assunto, participando de 
atos e comunicando seus associados por meio 
de site e das redes sociais. Acompanhe e mante-
nha-se informado.

Diretoria da Afubesp
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PREVIC E SUSEP

FUSÃO DAS 
AUTARQUIAS MIRA 
A REFORMA DA 
PREVIDÊNCIA
Incorporação das 
superintendências 
beneficiará apenas  
o mercado financeiro

A Reforma da Previdência é 
a menina dos olhos do atu-
al governo. Enquanto não 
consegue quórum a seu 
favor, a equipe econômica 

quer deixar “a mesa posta” para 
possível aprovação, com a cria-
ção de agência para o setor de 
previdência privada, com a fu-
são da Superintendência Nacio-
nal de Previdência Complemen-
tar (Previc) e Superintendência 
de Seguros Privados (Susep). O 
anúncio foi feito no início do mês 
de maio pelo ministro da Econo-
mia, Paulo Guedes.

Segundo matéria do Valor 
Econômico, do dia 14 de maio, 
a incorporação das superin-
tendências “criará autarquia 
responsável pela regulação de 
R$ 1,9 trilhão em ativos geri-
dos pelos dois segmentos.” 
A economista Solange Vieira, 
que comanda atualmente a 
Susep e estará no comando do 
novo órgão, informou ao jornal 
que em breve o projeto de lei 
ou medida provisória chegará 
ao Legislativo.

O secretário-geral da Afu-
besp, Walter Oliveira, afirma 
que a decisão do governo não 
trará ganhos para a Previdên-
cia Complementar Fechada 
Brasileira. “A fusão tem o foco 

nos Fundos Abertos, adminis-
trados por bancos e segurado-
ras. Nosso foco não é no lucro, 
mas sim nos participantes e nos 
benefícios. Estão misturando 
produtos muito diferentes em 
uma estrutura dominada pelo 
mercado financeiro, ” enfatiza.

Segundo ele, os bancos an-
seiam há muito tempo pelo 
domínio total dos recursos fi-
nanceiros do país. “A fusão 
pretendida exclui os partici-
pantes da gestão dos recursos; 
reduzindo ou, até eliminando, 
a transparência. Defendemos 
uma Previc fortalecida e com 
autonomia,” completa.  

Plano II em risco
Walter explica ainda que, 

caso a proposta da Reforma da 
Previdência Social seja aprova-
da, além de prejudicar os mais 
pobres, trará graves proble-
mas para os Fundos de Pen-
são. “No caso do Plano II, se 
a desvinculação dos reajustes 
dos aposentados brasileiros 
for aprovada, há possibilidade 
de haver decisões do executivo, 
como congelamentos salariais. 
Porém, os benefícios no Banes-
prev, por força de regulamento 
do plano, deverão ser reajus-
tados, no mínimo pelos índices 

PREVIC
• Vinculada ao Ministério 

da Fazenda e subordinada 
ao Conselho Nacional de 
Previdência Complementar – 
CNPC;

• Responsável pela execução 
das políticas para o regime 
de previdência complementar 
operado pelos fundos de pensão;

• Supervisiona e fiscaliza  
as atividades da  
previdência fechada.

SUSEP
• Autoriza, controla e fiscaliza 

as atividades da previdência 
aberta (bem como o mercado 
de seguros, capitalização e 
resseguros);

• Também está vinculada ao 
Ministério da Fazenda e 
subordinada a outro órgão, o 
Conselho Nacional de Seguros 
Privados – CNSP.

do INPC, o que gerará novos 
déficits atuariais, consequen-
temente aumento de contribui-
ções extraordinárias.”
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Protestos em São Paulo nas agências escaladas para funcionar aos 
sábados fez banco voltar atrás e liberar funcionários 

ATENTOS E 
COMBATIVOS

FOTOS: D
IVU

LGAÇÃO
Santander quer queimar folgas aos 
sábados de bancários, liberdade de 
escolha de onde comer e comprar  
dos funcionários, função dos caixas.  
Mas movimento sindical não vai deixar

A história mostra que para 
conquistar e manter di-
reitos é preciso lutar. É 
necessário ser resistên-
cia, estar atento e unido a 

outras pessoas e entidades que 
busquem os mesmos propósi-
tos. É desta forma que a Afu-
besp segue em frente, em uma 
conjuntura desfavorável para 
os trabalhadores como um 
todo, mas com o olhar voltado 
especialmente para os funcio-
nários da ativa e aposentados 
do Santander.

Banco este que bate recor-
des no lucros a cada balan-
ço (no primeiro trimestre de 

2019 foi R$ 3,485 bilhões) com 
os bancários do Brasil contri-
buindo cada vez mais para o 
enriquecimento da instituição 
financeira (os números atuais 
representam 29% do resultado 
global do conglomerado).

Ao invés de oferecer contra-
partidas que beneficiem seus 
trabalhadores, o Santander se-
gue usando e abusando de cada 
um deles. Inventou, por exem-
plo, abrir 29 agências para dar 
Orientação Financeira gratuita, 
todos os sábados de maio e ju-
nho, das 9h às 12h. E disse que 
todos o que participam da ação 
se “voluntariaram” para tal. 

Porém, as entidades se mo-
bilizaram para barrar a ini-
ciativa que além de infringir a 
Convenção Coletiva de Traba-
lho, também contraria a Lei 
9.608/1998, que define trabalho 
voluntário como “a atividade 
não remunerada prestada por 
pessoa física a entidade públi-
ca de qualquer natureza ou a 
instituição privada de fins não 
lucrativos que tenha objetivos 
cívicos, culturais, educacionais, 
científicos, recreativos ou de 
assistência à pessoa”.  

Duro é achar alguém que 
acredite que o banco não quer 
lucrar com isso. Tanto que qua-
se ninguém participou das “pa-
lestras” realizadas em 4 de 
maio. As portas das agências 
contaram com a presença de 
dirigentes sindicais orientando 
os passantes sobre o abuso do 
banco ao fazer seus funcionários 
trabalharem no final de semana 
sem ganhar nada, bem como 
deixaram o alerta de que o San-
tander cobra algumas das mais 
altas tarifas de serviços e em-
préstimos, segundo o IDEC (Ins-
tituto de Defesa do Consumidor).

Em São Paulo, no segundo 
sábado do mês (11), o Sindicato 
voltou às cinco agências elenca-
das para participar da Orienta-
ção Financeira e fez o Santander 
recuar. Os funcionários foram 
liberados com menos de uma 
hora de trabalho. “Foi uma gran-
de vitória para os trabalhado-
res. Queremos garantir o direito 
dos bancários descansarem aos 
sábados, o que é uma conquis-
ta desde 1960. Vamos continuar 
atuando todos os sábados até 
que o banco desista em defini-
tivo deste projeto. Nós entende-
mos que a proposta está sendo 
apresentada como uma ação 
positiva para os bancários, mas 
na verdade pode ser um ensaio 
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Outras atividades também protestam contra a 
mudança do VA e VR para Ben Visa Vale, que 

pertence ao Santander

para o banco abrir aos sábados 
com o comparecimento obriga-
tório e inclusive com cobrança 
de metas”, afirma a dirigente 
sindical Lucimara Malaquias.

Mudança nos cartões 
Outro abuso com seus fun-

cionários tem relação com os 
cartões de vale-alimentação 
e vale-refeição. A instituição 
financeira mudou a bandeira 
para Ben Visa Vale, perten-
cente ao grupo Santander, que 
passa a atuar também nesse 
segmento. Com isso, aumenta-
rá o bônus para os diretores e 
o dividendo para os acionistas.

Os relatos na dificuldade de 
usar os benefícios, porque os 
estabelecimentos não aceitam 
a bandeira, não param de che-
gar. Alguns restaurantes, lan-
chonetes e mercados, mesmo 
constando como credenciados 
no site, informam desconhecer 
o cartão na hora que os tra-
balhadores vão pagar a conta. 
Há alguns supermercados que 
aceitam apenas no Atendimen-
to ao Cliente, mas não nos cai-
xas, o que acaba sendo um con-
tratempo para os bancários, 
promovendo constrangimento.

“Ao que tudo indica, o banco 
quer usar seus funcionários pra 
prospectar rede referenciada, 
sem pagar por isso”, comenta o 
presidente da Afubesp, Camilo 
Fernandes.  

O problema foi denunciado 
no último dia 14, em atividades 
realizadas na Torre Santander 
e Geração Digital. “Os bancá-
rios se sentiram representados 
e concordaram com nossas 
intervenções. O banco precisa 
resolver imediatamente o pro-
blema da rede credenciada”, 
conclama Fernandes.

Em resposta ao ofício envia-
do ao banco pelas entidades de 
representação dos trabalhado-
res, o banco repetiu a orienta-
ção para que os funcionários 
indiquem “os locais que utili-
zam rotineiramente para suas 
compras com o vale refeição e 
alimentação, sendo que os últi-
mos seis meses foram dedica-
dos para essa ação de creden-
ciamento de locais”.

FIM DOS  
CAIXAS HUMANOS
Em entrevista ao jornal Estado de 
S.Paulo, publicada em 5 de maio, 
o presidente do Santander, Sérgio 
Rial, disse com todas as letras: “O 
caixa continua existindo, mas não 
é mais uma pessoa”.
Isso quer dizer que aquele 
atendimento pessoal na boca do 
caixa vai acabar, e segundo ele, a 
expectativa é que seja até o final 
de 2019.
A pergunta que fica é: o que será 
desses funcionários? Sobre isso 
ele não falou. Assim como também 
desconversou quando a pergunta 
se dirigiu à questão do fechamento 
de agências. Rial disse apenas 
que a estrutura física será 
redesenhada, não necessariamente 
reduzida, com lojas (o novo nome 
das agências) vocacionadas.
Na mesma entrevista mostrou que 
vive em outra realidade ao dizer 
que “raramente você vê nas lojas a 
figura do caixa”.
No que diz respeito aos usuários, 
afirmou que “o consumidor tem 
de começar a desconstruir essa 
necessidade da estrutura física, que 
deixou de existir”, além de deixar 
claro que os brasileiros vão ter que 
aprender a fazer alguns serviços 
bancários sozinhos. “Qualquer um 
pode voltar e fazer a autenticação 
se for necessário”, afirmou.
O banco sempre figura entre 
os mais reclamados no ranking 
do Banco Central (no primeiro 
trimestre deste ano voltou à 
primeira colocação), imagine  
como será sem o atendimento 
humano dos caixas?
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Associados aprovaram os números, que foram 
apresentados pela diretora financeira, Maria Rosani

M
ARIAN

A VALADARES

CONTAS SÃO APROVADAS 
POR UNANIMIDADE
Assembleia realizada 
em 26 de abril também 
deliberou sobre a 
previsão orçamentária

Foi aprovada por unanimidade a prestação 
de contas da Afubesp do exercício de 2018, 
além da previsão orçamentária para o ano de 
2019, em assembleia realizada na noite de 26 

de abril. As demonstrações contábeis e a peça 
orçamentária foram entregues a todos os parti-
cipantes para que pudessem deliberar sobre os 
números, que foram apresentados pela diretora 
financeira, Maria Rosani.

Afubesp disponibiliza para consulta o resumo 
das demonstrações contábeis.

ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO SANTANDER BANESPA, BANESPREV E CABESP - AFUBESP
BALANÇO PATRIMONIAL- EXERCÍCIO 2018 (EM R$)

ATIVO 2018 2017 PASSIVO 2018 2017

ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE
Caixa e Bancos Conta Movimento  188.720,07  184.723,94 Fornecedores 84.110,63  66.338,18 
Aplicação Liq. Imediata  6.529.440,53  5.473.948,05 Encargos Sociais a Recolher 47.432,38  51.658,65 
Créditos  104.091,77  59.411,79 Impostos e Taxas a Recolher 14.922,45  10.932,02 
    Contas a Receber Associados  84.470,00  73.173,39 Outras Obrigações a Pagar 74.154,78  63.392,63 
    Provisão para devedores duvidosos  (45.125,17)  (52.144,91) Provisão para Férias e Encargos 172.660,41  185.454,42 
   Outros Créditos  49.411,59  26.747,03 
    Estoque de Ingressos Associados  15.335,35  11.636,28 

TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE  6.822.252,37   5.718.083,78 TOTAL DO PASSIVO 
CIRCULANTE  393.280,65  377.775,90 

ATIVO NÃO CIRCULANTE PASSIVO NÃO CIRCULANTE
Realizável a Longo Prazo  2.000.000,00  2.000.000,00 Exigível a Longo Prazo  1.757.512,25  1.757.512,25 
   Contrato de Mútuo  2.000.000,00  2.000.000,00 Empréstimos  1.757.512,25  1.757.512,25 
   (-)Provisão Perda  -    -   

Investimentos  373.306,61  373.306,61 TOTAL DO PASSIVO  
NÃO CIRCULANTE  1.757.512,25  1.757.512,25 

   Investimentos em Ações  373.306,61  373.306,61 
Imobilizado 1.939.595,30 2.011.972,08
Em Operação 1.816.265,43 1.888.642,21 PATRIMÔNIO LÍQUIDO
   Bens Imóveis 2.737.848,67 2.737.848,67 Patrimônio Social 5.309.269,19 5.309.269,19
   Bens Móveis 1.280.203,80 1.173.260,38
    (-) Depreciação Acumulada  (2.201.787,04)  (2.022.466,84) Superávit ou déficit do exercício 2.697.811,95 4.323.566,78
Em Andamento   
   Reforma de Imóveis  123.329,87   123.329,87 Superávit do Exercício 1.000.495,17 (1.627.398,83)
Intangível 23.214,93  37.362,82 

Direito de Uso Software 104.995,69  104.995,69 TOTAL DO  
PATRIMÔNIO LÍQUIDO   9.007.576,31   8.005.437,14 

(-) Amortização Acumulada  (81.780,76)  (67.632,87)
TOTAL DO ATIVO  
NÃO CIRCULANTE  4.336.116,84   4.422.641,51  

TOTAL DO ATIVO  11.158.369,21  10.140.725,29 PATRIMÔNIO 11.158.369,21 10.140.725,29
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DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT
 EXERCÍCIO 2018 (EM R$)

2018 2017
RECEITA DAS OPERAÇÕES SOCIAIS BRUTA  7.211.772,41  7.203.277,69 
 Receita Social  6.798.766,00  6.733.400,55 

 Renda Extraordinárias  206.361,76  269.288,40 

    Assistência Jurídica  95.959,85  106.633,69 

    Receita de Convênio  52.368,35  46.453,00 

    Renda Eventual  58.033,56  116.201,71 

 Renda Patrimonial   
(excluída receitas financeiras)  206.644,65  200.588,74 

     Ganhos na Alienação Imobilizado  4.907,57  16.698,16 

     Dividendos Recebidos  201.737,08  183.890,58 

Deduções das Receitas

 (-) Devolução de Mensalidade  (938,05)  (3.368,76)

 (-) Repasse de Taxa Administrativa Jurídico  (39.390,36)  (43.522,11)

Receita das Operações Sociais Líquida  7.171.444,00  7.156.386,82 

RESULTADO OPERACIONAL
(DESPESAS) RECEITAS DAS OPERAÇÕES SOCIAIS
 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS  (5.479.528,43)  (5.287.842,09)
 (-) DESPESAS COM ATIVIDADES  (804.172,46)  (1.134.833,21)
 (-) DESPESAS FINANCEIRAS  (220.312,55)  (212.444,85)
 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS  (2.284,22)  (2.589.133,56)
RENDA PATRIMONIAL FINANCEIRA  335.348,83  440.468,06 
RESULTADO DAS OPERAÇÕES SOCIAIS  1.000.495,17  (1.627.398,83)

SUPERÁVIT OU  
DÉFICIT DO EXERCÍCIO  1.000.495,17  (1.627.398,83)

ORÇAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2019 E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2018

DOTAÇÕES
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2018

ORÇAMENTO 
ORIGINAL 2018

ORÇAMENTO REALIZADO 
(ORÇADO + AJUSTES)

PROPOSTA 
ORÇAMENTÁRIA

2019
RECEITAS

TOTAL TOTAL
RECEITAS CORRENTES
Renda Social 7.103.737,58 6.798.766,00 6.798.766,00 

Renda Extraordinária 157.783,89 166.971,40 166.971,40 

Renda Patrimonial 671.214,50 541.993,48 560.181,71 

(-) Deduções das Receitas (3.368,76) (938,05) (938,05)

TOTAL DAS RECEITAS 7.929.367,20 7.506.792,83 7.524.981,06
DESPESAS
DESPESAS CORRENTES - ADMINISTRATIVAS  5.526.622,96  5.479.528,43  5.774.823,74 
DESPESAS CORRENTES - ATIVIDADES  1.301.138,10  804.172,46  1.022.930,45 
DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS  222.227,80  222.596,77  229.675,83 
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS  30.000,00  -    -   
TOTAL DO CUSTEIO  7.079.988,86  6.506.297,66  7.027.430,02 
(+) APLICAÇÃO DE CAPITAL  337.600,00  148.444,64  228.232,02 
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO  511.778,34  852.050,53  269.319,02 
TOTAL DAS DESPESAS  7.929.367,20  7.506.792,83  7.524.981,06 

Camilo Fernandes dos Santos
Presidente

Maria Rosani G. A.Hashizumi
Tesoureira Geral

Raimunda de A.R.V. da Cunha
Contadora - CRCSP: 145444/0-0
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NOTAS 

RETIFICAÇÃO 
IR PARA ATIVOS 
DO PLANO II
O Santander realizou ajustes no 
comprovante de rendimentos 
do ano calendário 2018 
dos funcionários da ativa 
participantes do Plano II do 
Banesprev, que são oriundos do 
Banespa. São 719 trabalhadores 
que devem retificar a declaração 
de imposto de renda, segundo 
orientação do banco, para 
não gerar pendências junto à 
Receita Federal.
O ajuste das informações 
ocorreu nos valores de 
Previdência Privada, uma 
vez que as contribuições 
extraordinárias para o plano 
Banesprev II deixaram de ser 
deduzidas da base de cálculo 
para apuração do Imposto 
de Renda a partir de abril de 
2018 e estavam constando 
indevidamente no Comprovante 
de Rendimentos.
No início de abril, a Afubesp 
conquistou liminar na Justiça 
autorizando a dedutibilidade 
do imposto de renda das 
contribuições extraordinárias 
do fundo de previdência para 
este segmento. No entanto, a 
decisão trará efeitos apenas 
para declaração de 2020, ano 
base 2019.

BANESPIANOS QUE RECEBEM PELA FAZENDA 
Aposentados Pré-75, que recebem parte de suas complementações pela Secretaria da Fazenda, 
estão desde setembro de 2018 sem perceber o reajuste desta parcela em suas aposentadorias.
Vários colegas já procuraram a Afubesp para falar sobre o caso e a entidade informa que está 
focada e empenhada diuturnamente em solucionar esse impasse que atinge milhares de pessoas.
A orientação para os banespianos é seguir acompanhando o site e as redes sociais (Facebook: 
AAfubesp e Instagram: @afubesp), pois o desfecho do caso será amplamente divulgado nos canais 
de comunicação da associação.

NOVO CONVÊNIO DE LAZER
A Afubesp acaba de firmar mais um convênio no setor de 
lazer. Localizado em Olímpia, interior de São Paulo, o Hotel 
e Parque Aquático Praia do Mirante oferece aos associados 
descontos de 20% no seu parque, que pode ser descontado 
em folha de pagamento, e na hospedagem, extensivo aos 
dependentes.
Inspirado na famosa Praia de Ipanema, o parque possui uma 
orla de 100m, com 3.500 mil metros quadrados de areia fina.
A água salgada dá sensação de estar numa praia real e 
com águas calmas, proporcionando total segurança a seus 
usuários. Além disso, o hotel possui quadras esportivas 
e outras atrações, além de ser é acessível à pessoas com 
deficiência. Para mais detalhes acesse o site da Afubesp.
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DIREITOS 

EXTINGUIR CONSELHOS SOCIAIS 
PODE SER INCONSTITUCIONAL
Decisão do 
Governo Federal 
será julgada pelo 
STF em caráter  
de urgência

O decreto 9.759, que extin-
gue os Conselhos da Ad-
ministração Pública Fe-
deral, cujos colegiados 
tem como representan-

tes da sociedade civil, pode ser 
considerado inconstitucional. 
A pauta está nas mãos do Su-
premo Tribunal Federal (STF) e 
seu julgamento previsto para o 
mês de junho, após o ministro 
Marco Aurélio de Mello deter-
minar que o colegiado da Corte 
aprecie com urgência a Ação 
Direta de Inconstitucionalidade 
(ADI) 6.121.

Assinado pelo presidente 
em exercício no dia 11 de abril, 
o decreto 9.759 determina no-
vas regras para os conselhos 
sociais que integravam a Polí-
tica Nacional de Participação 
Social (PNPS) e o Sistema Na-
cional de Participação Social 
(SNPS), criados em 2014. Com 

isso, foram extintos conselhos 
fundamentais para o exercício 
da democracia e participação 
popular, como o Conselho Na-
cional dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência (Conade), o 
Conselho Nacional de Comba-
te à Discriminação e Promoção 
dos Direitos de LGBT (CNCD/
LGBT), o Conselho Nacional de 
Erradicação do Trabalho Infantil 
(Conaeti), o dos Direitos do Ido-
so (CNDI), o de Transparência 
Pública e Combate à Corrupção 
(CTPCC), o Conselho Nacional 
de Segurança Pública (Conasp), 
o de Relações do Trabalho, o de 
Agroecologia e Produção Or-
gânica (CNAPO), a Comissão 
Nacional de Política Indigenista 
(CNPI), a da Biodiversidade (Co-
nabio), o Comitê Gestor da Inter-
net no Brasil (CGI).

Segundo o Conselheiro do 
Conade, o diretor da Afubesp 
Isaías Dias, não foi surpresa a 
ação do governo. “Desde que 
assumiu, o presidente tem ata-
cado os nossos direitos e, ten-
tando de alguma forma, extin-
gui-los. Além disso, no próprio 
programa de governo, não há 
nenhuma proposta para pessoa 

com deficiência.” Isaías ressalta 
que, por muitas vezes, o Cona-
de conseguiu intervir para que 
houvesse alterações nas pro-
postas federais. “Seria muito 
importante nossa participação, 
mas agora o acompanhamento 
será nulo. “Nossas atividades 
foram suspensas no início do 
ano e a ministra Damares Alves 
disse que isso não significava a 
extinção do Conade, mas sim, 
tempo para o governo arrumar 
a casa. Ela mentiu, não há ou-
tra palavra para definir a sua 
declaração,” indigna-se.

Em defesa da  
alimentação saudável 

No último dia 9, a comissão 
mista do Congresso Nacional 
aprovou a recriação do Conselho 
Nacional de Segurança Alimen-
tar e Nutricional (Consea). Em 
janeiro deste ano, o Consea ha-
via sido extinto por meio da Me-
dida Provisória 870 de 2019, que 
reorganiza os ministérios e ou-
tros órgãos do Poder Executivo, 
o que gerou mobilização social.

Em matéria publicada na 
Rede Brasil Atual, a chefe de 
cozinha Bel Coelho destaca 
“que o órgão foi responsá-
vel por ações importantes no 
combate à desnutrição, como 
a estratégia Fome Zero, a Polí-
tica e o Plano Nacional de Se-
gurança Alimentar e Nutricio-
nal, além do Guia Alimentar da 
População Brasileira.”

Além disso, ela afirma que, 
extinguir o Consea favorece o 
agronegócio e prejudica a po-
pulação mais carente, que tem 
mais dificuldade em ter acesso 
à alimentação saudável, livres 
de agrotóxico, por exemplo.



AFUBESP | MAIO DE 2019

10

Dia das Mães é com a
AFUBESP e  a  Open  Comercial

Preencha o seu pedido e envie-o para a AFUBESP. A entrega é rápida e segura, via Sedex para o Estado de São Paulo e via PAC para os demais estados. Sem custo adicional.

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

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.

Caro associado lembrando que a  realização débitos em  conta corrente deve ser autorizada  via mobile, internet bank 
ou caixas eletrônicos  quando efetuar  compras  na  Afubesp, deverá fazer a autorização de débitos 02 dias antes.

Informações: Afubesp (Sede) - Tel.: (11) 3292-1751. Uma promoção exclusiva AFUBESP em parceria com

Imagens ilustrativas. Promoção válida até 30/06/2019 ou até o final do estoque.
Confirmar disponibilidade de cores no momento do pedido.

Tablet Multilaser M7 4G Plus
01 ANO DE GARANTIA

6xR$91,50
Total R$549,00

sem
juros

MOTO G6 PLAY
01 ANO DE GARANTIA
NAS CORES  DOURADO OU INDIGO

FRETE 
GRÁTIS

• Tela de 5,7” • Tela protegida pelo vidro 
Gorilla Glass • Resolução Full HD • 3GB 
de RAM • 32GB de memória interna • 
Processador de oito núcleos 1,8 GHz • 
Câmera principal dupla de 12MP + 5MP 

(com LED duplo) • Câmera 
frontal de 16MP (com LED) 
• Leitor de impressões 
digitais na parte frontal

DÉBITO 
EM CONTA

8.08xR$173,75
Total R$1.390,00

sem
juros

01 ANO DE GARANTIA

01 ANO DE GARANTIA 01 ANO DE GARANTIA

Galaxy J8 
64 GB

Galaxy J4 PLUS 
32GB

Galaxy J6 PLUS 
32GB

NAS CORES PRATA 
OU PRETO

NAS CORES PRETO 
OU COBRE

NAS CORES PRETO,
VERMELHO OU PRATA

8xR$223,75
Total R$1.790,00

sem
juros

8xR$131,00
Total R$1.048,00

sem
juros 8xR$159,50

Total R$1.276,00

sem
juros

FRETE 
GRÁTIS

FRETE 
GRÁTIS

FRETE 
GRÁTIS

• Tela 6” Full HD • Octa-Core 1.8GHz• Filmadora HD 
• 64GB de memória interna e 4GB de RAM • Câmera 
traseira Dual Câmera 16MP+5MP e 16MP F1.9 com 
Flash a LED

• Tela 6” Full HD • Quad-Core 1.4GHz • Filmadora 
HD • 32GB de memória interna e 2GB de RAM • 
Câmera traseira 13MP com flash LED e frontal 5MP 
com flash • Dual Chip

• Tela infinita de 6” • Octa-Core 1.6GHz • 64GB de 
memória interna e 2GB de RAM• Câmera traseira 
13MP com flash LED e frontal 8MP com flash LED • Dual 
Chip • Leitor biométrico

DÉBITO 
EM CONTA

DÉBITO 
EM CONTA

DÉBITO 
EM CONTA

8.0

8.1 8.1

01 ANO DE GARANTIA
NAS CORES PRETO OU LARANJA

9.2 ALTURA 10 LARGURA 20.5 COMPRIMENTO

NAS CORES CORES PRETO 
OU GOLDEN ROSE

6xR$59,00
Total R$354,00

sem
juros

FRETE 
GRÁTIS

DÉBITO 
EM CONTA

CAIXA DE SOM
PULSE
RESISTÊNCIA A ÁGUA  • Leve sua música 
para ambientes abertos sem se preocupar 
com a chuva ou respingos d’água.
CONECTIVIDADE 
Ouça sua playlist através da entrada 
auxiliar, cartão de memória ou pelo 
bluetooth. Rádio FM para sintonizar a sua 
estação preferidar.
PORTABILIDADE 
Bateria de 2200mAh, recarregável com 
autonomia de até 5 horas. Acompanhe o 
status da energia através do painel
de controle.
HANDS-FREE E MICROFONE 
Atenda, cancele ou faça ligações com um 
tocar de botão.  

Quad Core  •  1 Gb de Ram 
•  Câmera •  Tela 7’’ • Memória 
Interna 8GB • 4G • WI-FI • GPS • 
BLUETOOTH • 8GB de memória 
interna • Dual Câmera
O Tablet Multilaser M7 4G PLUS 
ainda faz e recebe ligações

cada

8.1

Anuncio Promoção Mês de Aniversário Afubesp.indd   1 16/04/2019   17:39
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PALESTRA 

COMO MANTER  
A MEMÓRIA ATIVA
Evento do Programa Qualidade 
de Vida com neuropsicóloga 
atraiu dezenas de associados

Como Manter a Memória 
Ativa. Este foi o tema da 
palestra ministrada pela 
neuropsicóloga Wilma Me- 
deiros dos Santos, tutora 

do Método COGMED (Reabilita-
ção de Atenção e Memória, por 
meio de Memória Operacio-
nal), pelo Instituto Karolinska, 
uma das maiores faculdades de 
medicina da Europa. O evento foi 
realizado no auditório da Afu-

besp, no final do mês de abril, 
pelo do Programa Qualidade de 
Vida, que este ano completa 13 
anos de atividades.

Segundo a palestrante, a 
memória tem etapas e a mais 
fundamental é a de aquisição. 
“Memória é ‘armazém’. Se eu 
não tiver captado algo para ar-
mazenar, não tenho nada. Como 
adquirimos memória? Usando 
nossos sentidos – visual, audi-

• Reduzir atividades a partir das 21h
• Reduzir luminosidade => Melatonina
• Usar cama só para dormir
• Evitar atividades excitantes –  

Meditação, Relaxamento
• Evitar alimentos excitantes: Álcool, café, tabaco
• Evitar atividades emocionalmente perturbadoras
• Evitar uso Foco e Concentração => Adrenalina
• Cama e colchão confortáveis
• Temperatura agradável

HIGIENE DO SONO

tivo, olfativo, tato, paladar e o 
visuo espacial, isto é, objeto e o 
local onde ele está. Além disso, 
tão importante quanto a memó-
ria é a atenção.”

Ela ressaltou que a nossa 
atenção é seletiva. “Temos bi-
lhões de estímulos. É impossível 
organizá-los no cérebro. Então, 
escolhemos o que vamos per-
ceber e isto têm ligação com o 
nosso interesse e história de 
vida,” completa.

Durante a palestra, os as-
sociados receberam dicas de 
como armazenar memórias de 
curto e longo prazo e, ainda, 
informações sobre os aspectos 
biológicos (cognitivos) e emocio-
nais do envelhecimento.

Estresse
Wilma alertou que o estres-

se prejudica a memória. “O es-
tresse é danoso para a nossa 
vida e para o nosso cérebro. Re-
duz nossa capacidade de aten-
ção e memória.”

Além disso, a neuropsicó-
loga a importância de beber 
água, se alimentar e dormir 
bem; e a prática de exercícios 
físicos. Ao final, todos canta-
ram a canção O Que É, o Que 
É?, de Gonzaguinha.

Atividade ministrada pela neuropsicóloga Wilma Medeiros 
foi bastante elogiada. Durante palestra, participantes 
também receberam dicas para dormir melhor

Dia das Mães é com a
AFUBESP e  a  Open  Comercial

Preencha o seu pedido e envie-o para a AFUBESP. A entrega é rápida e segura, via Sedex para o Estado de São Paulo e via PAC para os demais estados. Sem custo adicional.

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

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.

Caro associado lembrando que a  realização débitos em  conta corrente deve ser autorizada  via mobile, internet bank 
ou caixas eletrônicos  quando efetuar  compras  na  Afubesp, deverá fazer a autorização de débitos 02 dias antes.

Informações: Afubesp (Sede) - Tel.: (11) 3292-1751. Uma promoção exclusiva AFUBESP em parceria com

Imagens ilustrativas. Promoção válida até 30/06/2019 ou até o final do estoque.
Confirmar disponibilidade de cores no momento do pedido.
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de RAM • 32GB de memória interna • 
Processador de oito núcleos 1,8 GHz • 
Câmera principal dupla de 12MP + 5MP 
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frontal de 16MP (com LED) 
• Leitor de impressões 
digitais na parte frontal

DÉBITO 
EM CONTA
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HD • 32GB de memória interna e 2GB de RAM • 
Câmera traseira 13MP com flash LED e frontal 5MP 
com flash • Dual Chip
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interna • Dual Câmera
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ÁGUAS DE LINDÓIA

PARA RELAXAR 
E APROVEITAR 
OS DIAS DE 
DESCANSO

Hospede-se no Panorama, que é 
conveniado da Afubesp, e curta as 
muitas opções do centro de bem-estar

um bar com drinks e boas op-
ções de cervejas – artesanais, 
inclusive. Monitores cuidam das 
crianças e programam ativida-
des para os adultos.

Um centro de bem-estar traz 
opções interessantes para pro-
mover relaxamento aos hóspe-
des, com tratamentos faciais, 
corporais e massagens, salas 
temáticas de banhos, piscinas 
de hidromassagem e escal-
da-pés. Até as crianças tem  
vez. O Spa Tutti Frutti oferece 
reiki, shantala e reflexologia, 
entre outros procedimentos, 
com preços acessíveis. A es-
trutura do hotel ainda oferece 
saunas, piscina aquecida, sala 
de jogos e brinquedoteca, sem 
custos extras.

Tudo isso com vista para o 
verde, de qualquer janela que 
se olhe. Isso porque a locali-
zação e a construção do prédio 
privilegiam ângulo de 360º da 
cidade. Do 14º andar, onde fica 
o restaurante, a vista é restau-

radora, bem como a comida e 
o atendimento atencioso dos 
funcionários.

Aproveite usando convênio
A Afubesp possui parceria 

com Panorama Hotel e Spa que 
oferece aos associados e seus 
dependentes descontos espe-
ciais na hospedagem, que pode 
ser com ou sem pensão com-
pleta. Para aproveitar, basta 
apresentar a carteirinha de só-
cio da entidade.

Reservas podem ser feitas 
pelo telefone 0300-7700448 ou 
por e-mail reservas1@hotelpa-
norama.com.br. Mais informa-
ções no site www.hotelpanora-
ma.com.br

Uma cidade pacata, cer-
cada de verde por todos 
os lados, com águas mi-
nerais, voltada para o tu-
rismo rural e ecológico, 

Águas de Lindóia, que fica no 
Circuito das Águas Paulista, 
é destino que agrada todas as 
faixas etárias. Os dias de des-
canso podem se resumir a mo-
mentos tranquilos com cami-
nhadas na Praça Adhemar de 
Barros, com visita na feirinha 
que vende malhas a preços in-
críveis, ou conhecer fazendas 
que oferecem passeios a cava-
lo, pescaria e ou esportes radi-
cais, como arvorismo e tirolesa, 
por exemplo. Avistar a cidade 
de cima no Morro do Cruzeiro é 
um dos passeios gratuitos que 
vale a pena estar no roteiro.

Dependendo de onde o visi-
tante se hospeda, a saída pra 
explorar o município pode ser 
apenas um detalhe. O Panora-
ma Hotel, por exemplo, oferece 
música ao vivo aos hóspedes, 

Fim de semana pode ser com 
aventura, na tirolesa, por exemplo, 
ou de relaxamento no Panorama 
Hotel & Spa

FOTOS: ÉRIKA SOARES


