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UNIÃO É A RESPOSTA

PARA BARRAR A DIRETORIA DA CABESP, QUE AGIU COM AUTORITARISMO 
DURANTE AS ELEIÇÕES, ENTIDADES SE JUNTAM E VENCEM O PLEITO,  
QUE TEM UM CARGO SUB JUDICE. LEIA NAS PÁGINAS 4 E 5
PARA EXIGIR DO SANTANDER RESPEITO COM OS TRABALHADORES 
BRASILEIROS, BANCÁRIOS REALIZAM DIA NACIONAL DE LUTA EM  
VÁRIAS PARTES DO PAÍS. LEIA NAS PÁGINAS 6 E 7
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UM ANO INTENSO,  
DE LUTA E UNIÃO
Chegamos à centésima edição do nosso 

principal veículo de comunicação. A inten-
ção era fazer dele um jornal comemorativo, 
leve e de apenas boas  notícias. No entanto, 
são muitos os acontecimentos importantes 

no último mês, que não puderam ser colocados 
de lado. Afinal, comunicar bem e com eficácia é 
um instrumento potente para barrar a descons-
trução que tentam incessantemente fazer com 
nossos direitos.

São tempos de instabilidade, que pedem vigi-
lância extrema e luta. Foi o que fizemos em 2019, 
um ano marcado por ataques às conquistas dos 
trabalhadores em geral, especialmente no que 
diz respeito às aposentadorias. As pessoas com 
deficiência estão entre as que mais receberam 
investidas, conforme mostra a página 3.

Seguindo a conjuntura que lhe favorece cada 
vez mais, o Santander mais uma vez presenteou 
os funcionários com demissões e pressão às vés-
peras do Natal, o que gerou um dia nacional de 
lutas (leia na página 6).

O clima de ataque se estendeu ao universo 
banespiano. Em resposta, as associações e en-
tidades sindicais se uniram e se tornaram mais 
fortes para enfrentar os desmandos do Santan-
der, que teve como episódio emblemático o au-
toritarismo da presidente da Cabesp durante o 
processo eleitoral (detalhes nas páginas 4 e 5).

Ao fazer um balanço do ano, foi possível tam-
bém enxergar que um dos esforços do banco 
agora é acabar com qualquer resquício do nome 
Banespa. Começou trocando o da Torre para Fa-
rol Santander em 2018 e, recentemente, mudou 
as identidades visuais das nossas entidades que 
já não lembram em nada os anteriores, sem con-
tar que transferiu a Caixa Beneficente de lugar e 
ocupou seu prédio (leia mais na página 7). 

A melhor parte é saber que nem só de coisas 
ruins 2019 será lembrado. A Afubesp conquistou 
vitória importante, que gerou pagamento dos re-
troativos para os pré-75 que recebem pela Se-
cretaria da Fazenda. Um problema iniciado por 
conta de mudanças feitas pelo governo federal 
(relembre na página 9).

Além disso, aumentamos nossa gama de ser-
viços oferecidos aos associados. Já são mais de 
100 empresas conveniadas à Afubesp oferecendo 
descontos e facilidades pra você!

Pra terminar, o programa Qualidade de Vida 
trouxe atividades, cursos e passeios culturais 
que iluminaram a vida dos participantes, como 
o que ocorreu no Parque Ecológico Imigrantes.

Esperamos por você aqui no programa em 2020! 
E conte conosco para as batalhas que surgirem. 

Diretoria da Afubesp
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DIREITOS

José Roberto Santana e Isaías Dias estão sempre presentes nas lutas dos PCDs
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BARRAM ATAQUES 
À LEI DE COTAS
PL 6159/19 desobrigava empresas à 
adotarem política de cotas para pessoas 
com deficiência ou reabilitadas

No dia Internacional Inter-
nacional da Pessoa com 
Deficiência (PCD), cele-
brado em 3 de dezembro, 
entidades representati-

vas conquistaram importante 
vitória, em Brasília. Em reu-
nião com o presidente da Câ-
mara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), 
conseguiram barrar o avanço  
do Projeto de Lei 6159/19, que 
desobriga empresas de adota-
rem uma política de cotas para 
o segmento.

“Sensibilizamos o deputado 
ao mostrar o quão nocivo seria 
este projeto para as pessoas 
com deficiência. Seria o fim da 
Lei de Inclusão! Ele nos garan-
tiu que, enquanto for presiden-

te da Câmara, este projeto não 
será votado”, relatam os dire-
tores da Afubesp Isaías Dias e 
José Roberto Santana, que par-
ticiparam da reunião.

PL do Fim do Mundo
De autoria do Ministério 

da Economia, o Projeto de Lei 
6159/19, conhecido como PL do 
Fim do Mundo, entrou no Con-
gresso no dia 26 de novembro 
para ser votado em regime de 
urgência constitucional.  

Um dos principais impactos 
do projeto seria em relação à 
empregabilidade dos PCDs, 
que conquistaram o direito ao 
trabalho depois da Lei 8.213 
de 1991, que obriga empresas 

com 100 ou mais funcionários 
a preencher de de 2 a 5% dos 
seus cargos com beneficiários 
reabilitados, ou pessoas com 
deficiência. Tal mudança, di-
ficultaria fiscalizações do Mi-
nistério Público do Trabalho e 
auditores fiscais.

Além disso, o texto descum-
pre os artigos 3º e 4 º da Con-
venção da ONU (a regra “Nada 
sobre nós, sem nós”), impondo 
alterações à vida das pesso-
as com deficiência, sem que 
suas instituições tenham sido 
chamadas a participar da sua  
elaboração.

Por mais direitos
Os diretores da associação 

protocolaram, juntamente com a 
deputada Natália Bonavides (PT-
-RN), projeto de lei baseado no 
aditivo conquistado pelos ban-
cários do Santander, que garan-
te ausência abonada para PCDs, 
para aquisição e reparo de seus 
equipamentos, entre outros.

Histórico dos ataques aos PCDs
Em abril, o Conselho Nacio-

nal dos Direitos das Pessoas 
com Deficiência (Conade) esteve 
ameaçado após decreto assi-
nado pelo atual presidente, que 
colocava fim aos conselhos so-
ciais que integravam a Política 
Nacional de Participação Social 
(PNPS). A extinção foi impedida 
após pressão de entidades e so-
ciedade civil; e decisão do STF.

Depois veio a Reforma da 
Previdência que continha artigos 
que penalizavam os trabalhado-
res como o aumento da contri-
buição da mulher com deficiên-
cia leve e a perda de pensão de 
filhos com down, esquizofrenia 
ou autismo, por exemplo, em 
caso de morte dos pais. A pres-
são das entidades de represen-
tação fez todos caírem.



4

CABESP  

UNIDADE DAS ENTIDADES 
FEZ A DIFERENÇA 
Eleições foram marcadas por atitudes 
antidemocráticas da diretoria da Caixa 
Beneficente; chapa das entidades 
venceu mesmo assim

Os banespianos demons-
traram união e força 
durante as eleições da 
Cabesp. Mesmo com 
um processo confuso, 

marcado pelo autoritarismo da 
presidente da Caixa – que pas-
sou como um rolo compressor 
sobre a Comissão Eleitoral, im-
pugnando arbitrariamente um 
candidato das associações e dos 
sindicatos – entre outros pontos 
falhos, os associados acessa-
ram seus celulares e compu-
tadores e votaram nos nomes 
indicados pela chapa Unidade 

pela Cabesp. Ela foi montada 
em um momento histórico de 
união das entidades pelo bem 
deste importante patrimônio.

Para diretor financeiro foi 
eleito Sergio Kiyoshi Hirata, com 
José Roberto Cardoso como su-
plente, que também é apoiado 
pelas entidades. Os dois eleitos 
para o Conselho Fiscal são Julio 
Higashino e Mario Luiz Raia.

Para a vaga de diretor ad-
ministrativo foi eleito Maurí-
cio Nobuiti Danno. No entanto, 
por estar sub judice, deverá 
ser aguardado o julgamento do 

mérito da ação movida pela Co-
missão Eleitoral.

“O resultado final mostrou 
claramente à diretoria da Ca-
besp que os banespianos estão 
unidos e que não aceitam pes-
soas não comprometidas com a 
perenidade da Caixa nas direto-
rias que são eletivas”, comenta 
o presidente da Afubesp, Ca-
milo Fernandes, que completa: 
“Só temos a agradecer à comu-
nidade banespiana que seguiu 
as orientações das entidades 
a fim de manter segura nos-
sa Cabesp. Aproveitamos para 
avisar que somos intolerantes 
ao autoritarismo e que vamos 
seguir defendendo os direitos 
dos banespianos”.

Autoritarismo do começo ao fim
Os primeiros sinais de au-
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toritarismo ocorreram ainda 
no início do processo quando  
a Cabesp apresentou o mode-
lo das eleições aos integran-
tes da Comissão Eleitoral sem 
consultá-los.

Depois, passou por cima da 
decisão da Comissão de apro-
var a candidatura de Wagner 
Cabanal, à vaga de diretor ad-
ministrativo. Justo ele, que já 
esteve no cargo por uma ges-
tão e concorreu outras vezes 
sem empecilhos. Um golpe 
claro, pois além de não ser 
atribuição da diretoria da Ca-
besp, o ato ocorreu fora do 
prazo determinado pelo regu-
lamento eleitoral.

Por este motivo, a Comissão 

Eleitoral ingressou com ação 
judicial para barrar o pleito e 
conquistou concessão judicial 
de Tutela de Urgência suspen-
dendo os efeitos da votação 
para o referido cargo.

Além disso, a presidente da 
Cabesp também não levou em 
consideração a posição da Co-
missão referente ao sistema de 
votação. De forma unânime, ele 
não foi validado.

Na apuração, ocorrida em 
2 de dezembro, mais uma vez 
agiram de forma nada demo-
crática e usurparam novamen-
te as atribuições da Comissão 
Eleitoral. Neste dia, a presi-
dente da Caixa exigiu a reti-
rada da sala do presidente da 

Afubesp. Importante registrar 
que nunca antes na história da 
Cabesp foi vista tal truculên-
cia, destoando por completo 
de seus antecessores, quando 
os embates existiam, mas com 
devido respeito que nutre a re-
lação entre pessoas maduras, 
adultas e responsáveis.

“As entidades repudiam a 
atitude da presidente, que de-
monstra não ter a menor em-
patia para a função que exerce, 
principalmente tratando-se de 
uma Associação cujo contrato 
reza direitos e obrigações equâ-
nimes entre as partes (Banco e 
Associados)”, diz a nota conjunta 
das associações de banespianos 
sobre o caso.

Na tentativa de registrar seu 
posicionamento sobre a apu-
ração, a Comissão encontrou 
negativas para o fornecimen-
to até de papel. Depois, seus 
componentes viram ser negado 
o protocolo desta ata em diver-
sas instâncias, o qual somente 
foi possível quando os diretores 
eleitos entraram em cena. 

O levantamento feito pela Afubesp dos números de 
votantes das últimas sete eleições (de 2007 a 2019) 
aponta que esta foi a menor participação dos eleitores da 
Cabesp. Foi a primeira utilização de sistema de  votação 
via internet para este fim, bem como a primeiro pleito 
comandado pela atual presidente.
Apenas 10.445 associados participaram do pleito dos 
21.030 aptos a votar. O número representa 49,66% dos 
eleitores, evidenciando que a posição das Associações, 
que era pelo sistema misto de votação (eletrônico e 
correio) era o melhor. O quórum, que a cada eleição 
fica menor, dessa vez teve a contribuição de um 
sistema falho, que impediu que inúmeras pessoas 
conseguissem votar. As Associações receberam dezenas 
de reclamações neste sentido durante todo o processo.
Enviar as senhas via SMS para os associados se mostrou 

uma estratégia equivocada. Teve quem recebeu mais de 
uma vez (senhas diferentes, inclusive) antes de votar e 
quem recebeu novamente depois de já ter votado. Os que 
não tiveram acesso à senha se viram obrigados a tentar 
incessantemente atendimento pelo Disk Cabesp, ouvindo a 
gravação de que todos os atendentes estavam ocupados.
Sem contar que o sistema de votação não permitia que 
os associados saíssem da tela em caso de dúvidas, 
gerando muitos votos nulos e brancos, em especial para 
a diretoria administrativa, até porque era o primeiro 
cargo a ser votado.
Muitos relatos enviados por e-mail ou publicados em 
grupos nas redes sociais confirmam que o processo 
gerou insegurança pela sequência amadora e desastrada 
de ocorrências propiciadas pela diretoria da Cabesp, que 
excluiu a Comissão Eleitoral.

FALHAS NO PROCESSO X MENOR PARTICIPAÇÃO DA HISTÓRIA 
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SANTANDER 

DESUMANIDADES  
DE FIM DE ANO
Banco segue a tradição de demitir às 
vésperas do Natal e mantém sua gestão 
desumana de pressão e sobrecarga de 
trabalho que adoece seus funcionários

E ntra ano, sai ano e o San-
tander segue dando “pre-
sentes de grego” para 
seus funcionários nas 
vésperas do Natal.  De-

missões, desrespeito à saúde 
ocupacional e às condições de 
trabalho, além de problemas no 
plano de saúde, no vale alimen-
tação e exposição dos trabalha-
dores a riscos de segurança no 
exercício de suas atividades são 
alguns deles.

Sem contar a pressão, que 
vem até por coisas inimagi-
náveis, como a adesão a uma 
campanha que desestimula o 
uso de descartáveis. Um comu-
nicado encaminhado aos cola-
boradores foi enfático: “o uso 
ou posse de utensílios plásticos 
descartáveis, em 100% de nos-
sos prédios administrativos, 
será considerado falta grave e, 
para isto, já revimos nossa po-
lítica interna”. Pra quê isso?

As ocorrências são pontuais 
em cada localidade, mas ocor-
rem em todos os lugares onde 
o Santander atua. Para exi-
gir respeito aos trabalhadores 
brasileiros, reivindicar a valori-
zação da mesa de negociações 
e cumprimento do que nela é 
acordado, bancários de diver-
sas partes do país realizaram 
um Dia Nacional de Luta, em 28 
de novembro.

Em São Paulo, a manifes-
tação ocorreu no dia seguin-
te em frente ao Radar, antigo 
CASA 1, com participação de 
dirigentes da Afubesp, do Sin-
dicato dos Bancários da São 
Paulo e da Contraf.  “O objetivo 
das atividades foi alertar a so-
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ciedade e reivindicar ao banco 
que estabeleça um processo 
de negociações sobre os pro-
blemas apontados”, comenta a 
coordenadora da Comissão de 
Organização dos Empregados 
(COE) do Santander, Maria Ro-
sani, que também é dirigente 
da associação.

Gestão desumana
As demissões, em especial, 

são desumanas e não apre-
sentam qualquer justificativa. 
Nada impede uma dispensa no 
Santander, nem mesmo boas 
performances. A exemplo dis-
so, oito trabalhadores da Di-
retoria de Riscos, alocada na 
Torre Santander, em São Paulo, 
receberam a trágica notícia no 
dia 18 de novembro. Todos es-
tavam nos quadrantes A e B de 
produtividade, sendo que um 
deles, inclusive, venceu todas 
as campanhas propostas pelo 
banco neste ano.

Para piorar, os que ficam 
sentem a pressão velada e o 
medo de ser o próximo. “Depois 
que tudo aconteceu, o meu ex-
-chefe chamou a equipe e falou 
que não queria nem mais um 
piu sobre o assunto. Disse que 
tinham mais era que produzir 
para garantir o deles. Ou seja, 

produzir para não ser o próxi-
mo. Algo que acontece em toda 
a demissão”, revela um dos tra-
balhadores demitidos.

Para a dirigente do Sindica-
to dos Bancários de São Paulo, 
Lucimara Malaquias, a injustiça 
da gestão da direção do San-
tander ultrapassa qualquer li-
mite. “Não tem cabimento que 
um banco com lucro de R$ 10,8 
bilhões até setembro, resulta-
do 20,4% maior em relação ao 
mesmo período do ano passado, 
demita - sem qualquer justifica-
tiva - trabalhadores de forma 
recorrente, em agências e de-
partamentos, alegando apenas 
que são cortes. São pais e mães 
que dificilmente conseguirão ter 
um final de ano feliz com suas 
famílias. Porém, para o banco 
são apenas números. São des-
cartáveis”, indigna-se.

A situação se repete nas 
agências. O banco encontrou 
na falta de CPA-10 justificativa 
para demissões, mesmo que o 
trabalhador apresente boa pro-
dutividade. “Há casos de ban-
cários que foram desligados na 
mesma semana em que obti-
veram a certificação e, mesmo 
assim, o banco não teve a ini-
ciativa de rever as demissões”, 
acrescenta a dirigente.

VERDADE SOBRE 
PRÉDIO DA  
CABESP APARECE
Santander segue à risca o plano de 
acabar com todas as referências ao 
conglomerado Banespa. Há alguns 
meses o Santander transferiu a 
sede da Cabesp para um edifício 
no bairro da Liberdade, em São 
Paulo, alegando que o atual prédio 
– histórico, amplo e localizado 
no Centro da cidade – não podia 
ser modernizado, era inseguro e 
desconfortável para os associados. 
Antes disso, demitiu dezenas de 
funcionários da Caixa Beneficente, 
deixando os setores com poucos 
profissionais, sobretudo no de 
atendimento aos associados.
Porém, o Santander não dá 
ponto sem nó e a verdade sobre 
a transferência veio à tona.  O 
prédio agora abriga a divisão de 
investimentos do banco, que vai 
chegar a ter 1000 funcionários 
em média. Para isso ocorrer, 
modernizou o espaço em tempo 
recorde, o que disse anteriormente 
não ser possível fazer.
Tudo isso pensando única e 
simplesmente em seu desempenho. 
Segundo matéria da Revista Época 
do dia 11 de dezembro, o endereço 
oferece algumas vantagens ao 
banco, como a grande oferta de 
transporte público, a infraestrutura 
já que a região tem uma das redes 
mais modernas de telecomunicações 
da cidade e é uma das regiões onde 
menos falta energia no Brasil, e com 
custo acessível.
Enquanto isso, os funcionários 
da Cabesp ficaram espremidos 
em um único andar, junto com os 
que trabalham no Banesprev, que 
perderam há anos seus andares no 
Banespão, agora Farol Santander.

Manifestação em São Paulo ocorreu no Radar, antigo CASA 1
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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 31/01/2020 ou até o final do estoque.
Confirmar disponibilidade de cores no momento do pedido.

Promoção de Natal é com a AFUBESP e a Open Comercial

01 ANO DE GARANTIA

01 ANO DE GARANTIA 01 ANO DE GARANTIA

GALAXY A30 GALAXY A10

NAS CORES PRETO, 
BRANCO OU AZUL

NAS CORES PRETO,
VERMELHO OU AZUL

10xR$159,00
Total R$1.590,00

sem
juros

FRETE 
GRÁTIS

• Android 9.0 • Dual Chip • Processador 
Octa Core 1.8 GHz • Câmera Dupla 16 
+ 5 MP e Frontal 16 MP • Tela 6.4“ • 
Memória 64 GB e Expansível até 512GB 
• RAM 4GB • Rede 4G + WiFi 

• Android 9.0, Dual Chip • Processador 
Octa Core 1.6 GHz • Câmera traseira 
13 MP e Frontal 5 MP • Tela 6.2“ • 
Memória 32 GB e Expansível até 512GB 
• RAM 2GB • Rede 4G + WiFi

DÉBITO 
EM CONTA

9.09.0

FRETE 
GRÁTIS

FRETE 
GRÁTIS

DÉBITO 
EM CONTA

DÉBITO 
EM CONTA

8xR$123,50
Total R$988,00

sem
juros

Cada

MOTO G8 PLAY
01 ANO DE GARANTIA
CORES VERMELHO MAGENTA E PRETO ONIX

FRETE 
GRÁTIS

• Tela Max Vision HD+ de 6,2” • Resolução 
Full HD • 2GB de RAM • 32GB de memória 
interna • Processador Octa-Core • Câmera 
traseira tripla de 13MP + 8MP + 2MP • 
Câmera frontal de 8MP

DÉBITO 
EM CONTA

8xR$173,75
Total R$1.390,00

sem
juros

01 ANO DE GARANTIA

Smartphone 
K40S 

NA COR PRETO

8xR$136,25
Total R$1.090,00

sem
juros

FRETE 
GRÁTIS

• Câmera dupla com Inteligência Artificial 
• Câmera Grande Angular • Tela de 6.1” 
HD + V Notch Display • Selfie 13MP com 
Inteligência Artificial • Resistência Militar • 
Botão Google Assistente • 3GB de RAM • 
32GB de memória interna

DÉBITO 
EM CONTA

9.0

01 ANO DE GARANTIA
01 ANO DE GARANTIA

NAS CORES AZUL, 
CHUMBO OU DOURADO

NAS CORES AZUL, 
CHUMBO OU DOURADO

4xR$62,25
Total R$249,00

sem
juros

FRETE 
GRÁTIS

FRETE 
GRÁTIS

DÉBITO 
EM CONTA

DÉBITO 
EM CONTA

HEADSET 
GLAM

SPEAKER 
FLOAT

CAIXA DE 
SOM LED

•Conexão Bluetooth (versão 5.0) 
• Alcance máximo de 10m do 
dispositivo pareado • Entrada para 
cartão Micro SD de até 32GB • 
Atendimento de chamada • Tempo 
de reprodução de até 4h • 
Potência: 35mW • Plugue 
P2 de 3.5mm para uso fora 
da bateria

Painel com 5 opções com temas 
de diferentes cores vibrantes 
que interagem com a música • 
Entrada USB, AUX, SD CARD 
• BLUETOOTH - Potencia 10W 
RMS• Hands-free atenda ou 
encerre ligações • Tempo tocando 
3-4 horas • Dimensões AL 21cm X 
LARG. 10cm X COMP. 10 cm

Bluetooth • Potência: 10W 
RMS • À prova d’água: 
speaker opera flutuando 
e pode ser submerso 
(certificado IP67) • Alcance 
de até 10m • Textura 
emborrachada • Micro SD 
64GB • Atendimento de 
chamadas • Reproduz até 
6h • Dimensões: 9,5 x 9,5 x 
4,5cm • Peso: 205g

9.0

4xR$72,50
Total R$290,00

sem
juros 4xR$62,25

Total R$249,00

sem
juros
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VITÓRIA 

PAGOS OS  
RETROATIVOS  
AOS PRÉ-75
Afubesp abraçou a luta e conquistou 
pagamento para os colegas que 
recebem pela Secretaria da Fazenda

Depois de muitas idas e 
vindas à Secretaria da 
Fazenda, protocolos de 
cartas e conversas, os 
aposentados e pensio-

nistas pré-75, que recebem 
parte de suas complementa-
ções pela autarquia, finalmen-
te viram o dinheiro que faltava 
dos meses após os reajustes 
de 2018 e 2019 entrar em suas 
contas correntes.

O pagamento foi feito em fo-
lha suplementar, no dia 20 de 
dezembro, e trouxe os valores 
retroativos relacionados aos 
reajustes acordados na Con-
venção Coletiva dos Bancários 
2018/2019 (entre setembro de 
2018 e 31 de agosto de 2019), 
além de setembro e outubro 
últimos, depois da aplicação do 
reajuste de 4,31%.

A Afubesp, a Comissão Na-
cional dos Aposentados do Ba-
nespa (CNAB) e a Contraf lide-
raram esta luta vitoriosa.

Para Vera Moura, diretora 
da associação, o dinheiro, que é 
direito dos aposentados e pen-
sionistas, chegou em boa hora 
para que possa ser usufruído 
para compras de presentes e 
festas de final de ano.

Entenda 
A diretora da Afubesp e inte-

grante da CNAB, Cristina Amo-
rim, foi uma das responsáveis 
por alertar a presidência da as-
sociação sobre a demanda dos 
pré-75. As iniciativas para resol-
ver a questão começaram já no 
início de 2019, com telefonemas 
e idas à Secretaria da Fazenda, 
com protocolos de documentos 

no setor de Complementação de 
Aposentadorias e Pensões.

O problema ocorreu por con-
ta de alterações no e-Social e a 
extinção do Ministério do Tra-
balho – que teve suas funções 
subordinadas ao Ministério da 
Economia. O registro no sistema 
mediador, que requer cadastra-
mento de cidade por cidade (são 
mais 3.500) das bases territo-
riais dos sindicatos represen-
tados pela Contraf, colaborou 
muito para que a questão demo-
rasse a ser solucionada.

Em agosto, finalmente o 
segmento teve o reajuste de 
2018 aplicado nas pensões e 
aposentadorias, mas os retro-
ativos não foram pagos.

Foi quando os dirigentes da 
Afubesp e da Contraf voltaram 
à Secretaria da Fazenda, lem-
brando que também já deve-
riam ser pagos o novo reajus-
te, referente a 2019, firmado no 
acordo de dois anos com a Fe-
naban ( composição de inflação 
mais aumento real de 1%).

Para reforçar a luta, no dia 22 
de outubro, a demanda foi leva-
da para a Alesp. “Acreditamos 
que este resultado positivo ainda 
em 2019 tem relação com a co-
laboração da Secretaria-Geral 
da Alesp, na pessoa do deputado 
estadual Enio Tatto, que pleiteou 
uma audiência com o Secretário 
da Fazenda, Henrique Meirel-
les”, comenta o diretor da Afu-
besp e da Contraf, Mario Raia. 
Ele destaca ainda a colabora-
ção de Luiz Claudio Marcolino 
durante a visita na Assembleia 
Legislativa de São Paulo.

“Valeu muito nossa persis-
tência para resolver a ques-
tão, que é direito dos colegas. 
Sempre estaremos aqui para 
apoiar os banespianos”, co-
menta o presidente da Afu-
besp, Camilo Fernandes.



10

MATA ATLÂNTICA

QUALIDADE DE 
VIDA VISITA PARQUE 
ECOLÓGICO IMIGRANTES

Inaugurado há cerca de um ano, o parque  
reúne conceito de sustentabilidade, 
acessibilidade e educação ambiental

Caminhar no coração da 
Mata Atlântica em cima de 
uma passarela elevada. 
Este foi o passeio do mês 
de novembro do progra-

ma Qualidade de Vida ao Par-
que Ecológico Imigrantes (PEI), 
inaugurado há cerca de um ano, 
às margens da Rodovia dos Imi-
grantes, no ABC Paulista.

O PEI foi realização da Fun-
dação Kunito Miyasaka, que tem 
por objetivo preservar e educar 
por meio do conceito de de-
senvolvimento sustentável e da  
filosofia japonesa do Mottainai, 
isto é, contrária ao desperdí-
cio. O local reúne conceitos  
de sustentabilidade, acessibi-

lidade para pessoas com defi-
ciência e mobilidade reduzida, 
ecoturismo, educação ambien-
tal, entre outros.

O passeio 
Os associados foram dividi-

dos em cinco grupos, cada um 
com seu agente ambiental (mo-
nitores) capacitados e atencio-
sos. O passeio iniciou pela pas-
sarela feita de madeira plástica 
com garrafas pet, passando 
pela Trilha das Samambaias, 
onde puderam ter contato com 
várias espécies em extinção, 
como trepadeiras e xaxins. A 
Trilha dos Macacos, a mais lon-
ga, foi o quarto caminho per-

corrido, seguida da Trilha Sen-
sorial e da Trilha das Antas.

A Trilha Sensorial merece 
destaque, por proporcionar 
experiências e inclusão de de-
ficientes visuais, cadeirantes 
e deficientes auditivos. Lá é 
possível sentir cheiro da vege-
tação, além de tocá-la; e ouvir 
os sons da fauna.

“O cuidado, a preocupação 
com o meio ambiente, preser-
vação, a separação do lixo, a 
preparação dos monitores, a 
acessibilidade. Isso tudo tão 
perto da rodovia. É lindo!!! Fi-
quei super feliz em ter partici-
pado, ” conta a associada Girlei 
De Marchi Huerta.

AGENDAMENTO
As visitas ao Parque Imigrantes só 
ocorrem durante a semana para 
não sobrecarregar a natureza com 
impacto humano, e podem ser de 
três maneiras – Individual, Escola 
ou Empresa. A duração é de três a 
quatro horas de passeio.
SERVIÇO
Endereço: km 34,5 da rodovia  
dos Imigrantes
Visitas: gratuitas, devem 
ser agendadas em www.
parqueecologicoimigrantes.org.br

Visita fechou o ciclo de passeios 
de 2019. Programa realizou 11 
atividades bastante concorridas 
neste ano
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Divididos em cinco grupos, os colegas conheceram  
o novo parque, que além de belo e preservado é acessível  
às pessoas com deficiência

EM FESTA!
O Qualidade de Vida encerrou 2019 
com muita música e dança em sua 
confraternização de final de ano. 
Realizado no Café dos Bancários, 
o evento contou com banda ao 
vivo tocando clássicos da MPB e 
apresentação de dança cigana, 
além de pequena amostra dos 
trabalhos realizados pelo grupo 
“Pontos que nos Unem”, criado em 
2017, a partir das aulas de bordado, 
oferecidas pelo programa.
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TURISMO

SAIA DO  
FLUXO!
Indicamos alguns destinos à prova  
de tumulto para visitar nestas férias

Final de ano é sinônimo de 
calor, praia, confraterni-
zação – mas também de 
lugares cheios, trânsito e 

corre-corre. Por outro lado, 
há muitos outros ótimos des-
tinos não tão óbvios para levar 
a família e curtir as férias na 
tranquilidade. Confira a seguir 
algumas dicas:

1. CAMPOS DO JORDÃO (SP)
A famosa cidade situada na 

Serra da Mantiqueira recebe 
muitos turistas na época de 
frio entre junho e setembro por 
ser uma estância climática. No 
entanto, é um destino para o 
ano inteiro por conta do ver-

de e clima mais ameno. Para 
se divertir, passeios de bonde, 
tirolesas, restaurantes, fazen-
das e museus. Se você não faz 
questão de calor, é uma alter-
nativa. E, além de tudo, fora de 
temporada os preços de hotéis 
e restaurantes ficam muito 
mais convidativos.

2. TIRADENTES (MG)
Rica em história e com uma 

atmosfera especial, a cidade 
de Tiradentes (MG) conquista 
pela conservação do centro 
histórico e das casas de fecha-
da branca do período colonial. 
Se perca pelas ladeiras crave-
jadas de pedras irregulares e 

explore a cidade a pé, com um 
calçado confortável. Aprecie 
o artesanato local, a comida 
típica mineira e também co-
nheça a produção de cervejas 
artesanais da cidade. Tam-
bém é possível fazer roteiros 
de bicicleta pela Estrada da 
Caixa D’água, beirando a li-
nha de trem que ia até a cidade  
de Prados. No trajeto, cacho-
eiras e trilhas para quem se 
arrisca a explorar um pouco 
mais a região.

3. BRASÍLIA (DF)
Talvez o mais improvável des-

tino, a capital do país vai muito 
além das famosas construções 
de Oscar Niemeyer e da política. 
Sabia que a apenas uma hora 
de Brasília você encontra as in-
críveis cachoeiras de águas cor 
esmeralda na Reserva Ecológi-
ca Chapada Imperial? Por ser 
uma reserva particular, é pre-
ciso planejar com certa antece-
dência. No mais, a cidade é rica 
em museus e diversão - sim - à 
beira da Lagoa Paranoá. Outras 
atrações para refrescar do calor 
são as piscinas do Parque Eco-
lógico Água Mineral e o verde do 
Parque Olhos D’Água.

Aproveite o Club de Férias! 
Parceiro da Afubesp, o Club 

de Férias (www.clubdeferias.
com.br) oferece hospedagem 
em hotéis, pousadas e chalés 
em dezenas de destinos com 
descontos para associados. 
Entre no site e consulte os seus 
locais preferidos! Basta o asso-
ciado da Afubesp entrar em con-
tato com a central e informar 
o local escolhido. As reservas 
(vouchers) serão encaminha-
das via e-mail ou fax. É preciso 
comprovar vínculo associativo. 
Telefones: (11) 3101-0002/3101-
4002/3101-5855/3104/5644.

Usando o Convênio com  
o Club de Férias é possível  
fazer viagens diferentes com 
desconto na hospedagem3
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