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Esta edição dá as boas-vindas a 2020 e, como 
todos os anos, nós convidamos você a pla-
nejar e se organizar para o que está por vir. 
É o momento de analisar as finanças com 
mais cuidado neste período de gastos, de 

fazer planos e de refletir sobre o que se espera 
desse novo ciclo. E nosso papel também é infor-
mar para ajudar a trilhar estes passos.

O ano pode ter mudado, mas as práticas do 
Santander continuam as mesmas. A matéria 
principal (págs 4 e 5) desta edição contempla 
como o presidente do banco no Brasil, Sérgio 
Rial, montou novamente um espetáculo na fes-
ta de fim de ano, mas ao mesmo tempo cortou 
postos de trabalho de forma arbitrária. Outra 
“novidade” foi a campanha lançada pelo banco, 
propondo descontar 1% da remuneração variável 
(incluindo a PLR que chegará em fevereiro) dos 
funcionários para instituições de caridade. A do-
ação, porém, é compulsória. Dirigentes sindicais 
veem como constrangedora a prática.   

Lembramos que o Banesprev convocou os 
participantes a escolherem representantes para 

importantes colegiados (diretorias financeira e 
administrativa, Comitê de Investimentos e Con-
selhos Fiscal e Deliberativo) logo no início de fe-
vereiro - e você pode ler sobre o pleito na página 
7 - inclusive sobre a forma de votação que tem 
regra diferente neste ano. São as suas escolhas 
que farão diferença no futuro.

Ainda neste jornal, informações sobre o con-
vênio reciprocidade da Cabesp, dicas para não ter 
problemas durante suas viagens de férias (pág. 3), 
instruções sobre como funciona o saque-aniver-
sário do FGTS, já disponível pela Caixa Econômica 
Federal (pág. 6), entre outros assuntos.

A propósito, quem visitar a nossa sede irá re-
parar que o prédio está mais colorido: são duas 
obras dos lados antes vazios do edifício feitas 
por por artistas mulheres e inspiradas em Tar-
sila do Amaral (confira na página 8). De ânimo 
renovado, a Afubesp reitera que continua ao 
lado dos associados.

Boa leitura!
Diretoria da Afubesp

ENERGIAS RENOVADAS
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SERVIÇO 

VIAJE SEM PREOCUPAÇÃO  
E COM ATENDIMENTO  
DE SAÚDE GARANTIDO
Para não passar apuros nas férias,  
peça com antecedência autorização  
no Convênio Reciprocidade da Cabesp

V iajar em férias com a 
família no início do ano 
é uma prática comum  
e todo mundo aguarda 
ansioso por este mo-

mento. No entanto, é impor-
tante tomar algumas precau-
ções para não passar sufoco 
em casos de emergências mé-
dicas, por exemplo.

Embora ninguém espere ter 
imprevistos neste sentido em 
dias de folga, estar prevenido 
é muito importante. Uma das 
formas pra isso é, antes de em-
barcar na viagem, entrar em 
contato com a Cabesp, informar 
a cidade destino, e pegar auto-
rização para uso do Convênio 
Reciprocidade. Em dias úteis, o 
beneficiário pode também obter 
o documento para atendimento 
por meio do Fale Conosco no 
site da Caixa Beneficente.  

“Ás vezes numa emergência, 
as pessoas ficam desesperadas, 
não sabem onde aceita a Cabesp 
no lugar onde estão e acabam 
optando por pagar particular pra 
depois pedir reembolso, só que 
aí não recebem quase nada de 
volta”, comenta o diretor da Afu-
besp, Wagner Cabanal.

É um direito dos associados 
da Cabesp válido para as via-
gens realizadas para outros es-

tados.  Antes, eram usados os 
convênios de bancos estaduais, 
mas com a extinção da maior 
parte deles, outras empresas 
passaram a fazer este serviço. 
É o caso da Unimed Paraná, 
Norte Nordeste, Rio e Sul de 
Minas, por exemplo.

Mais informações podem 
ser obtidas no site da Caixa 
Beneficente no seguinte en-
dereço www.cabesp.com.br/
NossosPlanos/CabespConve-
nioReciprocidade

Outros cuidados 
Antes de viajar é bom tomar 

alguns cuidados básicos. Um 
deles é observar se o seu car-
tão do Plano Cabesp está den-
tro da validade e passe pelo seu 
médico para garantir que está 
saudável. Outros cuidados são 
colocar a carteirinha de vacina-
ção em dia, principalmente, se 
vai para áreas de risco de febre 
amarela. Também é indicado 
levar na mala repelentes para 
espantar o mosquito aedes ae-
gypti, que transmite outras do-
enças como dengue e zika vírus. 
As pessoas que usam medica-
mentos sob prescrição médica 
devem levá-los na bagagem na 
quantidade suficiente para todo 
o período da viagem.

CUIDADOS
PARA UMA VIAGEM PERFEITA

Antes de viajar  
observe se o 
seu cartão do 
Plano Cabesp 
está dentro da 

validade

Coloque a 
carteirinha de 

vacinação em dia, 
especialmente 

se vai para áreas 
com risco de febre 

amarela

Leve os 
medicamentos de 
uso contínuo para 

todo o período  
da viagem

Prefira 
ingerir água 

engarrafada da 
marca que já é 
do seu costume
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DIREITOS EM CHAMAS  

O TEATRO DE RIAL
Em encontro anual do Santander 
Brasil, “presidente showman” renova 
performances para mascarar retirada de 
direitos e grande número de demissões

“Eu sou chama! Vocês são 
chama?”. Foi com esta 
pergunta motivacional 
e alusão ao logotipo do 
banco Santander, que 

o presidente da filial brasileira, 
Sérgio Rial, deslizou por uma 
tirolesa e “sobrevoou” cerca de 
40 mil pessoas, entre funcioná-
rios e clientes, no encontro anu-
al da empresa, realizado no dia 
14 de dezembro, em São Paulo, 
que contou com shows de Mi-
chel Teló e Ivete Sangalo.

Com uma tocha nas mãos, 
vestido de roupa preta e capa-
cete com lâmpadas de led ver-
melhas, Rial bradava o amanhã 
– lucrar 16 bilhões em 2020, 
superando os 10,8 bilhões do 

ano passado (registrados até 
setembro).

Renovada desde a sua pri-
meira aparição excêntrica em 
2017, a perfumaria técnico-visu-
al, que ano passado fez lembrar 
o personagem Kevin Flynn, em 
Tron: O legado (2010) e suas vi-
sões fantásticas e fanáticas so-
bre o futuro; serviu mais uma 
vez para mascarar retirada de 
direitos e os números perversos 
de demissões.  

Caridade com chapéu  
dos bancários 

Durante seu espetáculo, o 
presidente showman “sugeriu” 
aos funcionários que doassem 
1% da remuneração variável 

para projetos sociais.  O discur-
so era a divulgação da campa-
nha “Sonhos que Transformam”.

Sem regras transparentes, 
a campanha propõe descontar 
1% da remuneração variável, 
incluindo o programa de Par-
ticipação dos Lucros e Resul-
tados (PLR), que será credi-
tada em fevereiro, para doar 
para instituições de caridade 
escolhidas pelos próprios ban-
cários. Quem não quiser doar, 
precisará entrar no site dispo-
nibilizado pelo banco e marcar 
a opção “não”. Caso contrá-
rio, a doação é feita de forma  
compulsória. Além disso, o 
Santander deixou de fora da 
“boa ação” os salários mais al-
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tos da entidade, e isso inclui o 
presidente.

Segundo a vice-presidente da 
Afubesp e dirigente do Sindicato 
dos Bancários, Rita Berlofa, a 
iniciativa é importante, mas a 
forma é arbitrária. “Chega a ser 
constrangedor o bancário ser 
obrigado a entrar em um site 
para não efetivar o desconto, 
que é ilegal. A legislação veda 
ao empregador a efetivação de 
descontos nos salários do em-
pregado. Além disso, é injustifi-
cável deixar de fora os altos exe-
cutivos, já que recebem ações e 
bônus diferidos como parte da 
renda variável,” explica.

E agora, José? A festa acabou... 
Rial não esperou as frases 

motivacionais cessarem em 
meio aos seus trabalhadores. 
Em comunicado interno divul-
gado alguns dias após a festa, 
anunciou a suspensão até abril 
de “movimentações e contra-
tações” da plataforma “Meu 
Lugar”. A justificativa foi a re-
dução da taxa básica de juros 
(Selic) para 4,5% ao ano, que 
segundo o executivo cria “ce-
nário que não está claramente 
definido no setor.” Essa decisão 
vem após inúmeras demissões 
nos meses de novembro e de-
zembro passados.

A diretora financeira da Afu-
besp e dirigente do Sindicato 
dos Bancários, Maria Rosani, 
relembra que esta prática se 
tornou comum no Santander. 
“De 2010 a 2018, o Santander 
cortou 6.394 empregos. Não 
há o mínimo de respeito. As 
demissões ano passado, por 
exemplo, ocorreram de forma 
arbitrária e sem justificativa. 
Agora, com a suspensão da 
plataforma e o número reduzi-
do de funcionários, serão ainda 

mais comuns acúmulos de fun-
ções, sobrecarga de trabalho e 
adoecimentos. Tudo em nome 
de lucros exorbitantes.”

A diretora ainda ressalta que 
não há motivos para as suspen-

sões e demissões. “Só com o 
que arrecada de tarifas e servi-
ços, o Santander cobre em 199% 
sua folha de pessoal. Sobraria 
para pagar o dobro de funcioná-
rios que tem hoje.”

O presidente 
do Santander 

faz sua entrada 
no encontro 

anual (ao lado) 
em trajes que 

lembravam 
os do filme de 

ficção científica 
“Tron” (abaixo)
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NOTAS 

PRA GANHAR E  
RECICLAR CONHECIMENTO

Início de ano não é apenas tempo de pagar contas, mas tam-
bém de pensar em aprimorar e reciclar conhecimentos para 
sua formação e crescimento profissional.

Para ajudar você e sua família nesta empreitada, a Afubesp 
possui parcerias com mais de 30 instituições educacionais, en-
tre universidades, escolas de idiomas e diversos cursos.

Os associados e seus dependentes que utilizam os convê-
nios recebem descontos nas mensalidades. A lista completa 
das empresas e as condições para aproveitar os benefícios po-
dem ser encontrados na seção convênios do site da Afubesp.

CORREÇÃO DA TABELA  
DO IR É URGENTE 

Desde 2016, os brasileiros só vêm os impostos subirem e 
sem a contrapartida da correção da tabela do IR (imposto do 
renda). Segundo o Sindifisco (Sindicato Nacional dos Auditores 
Fiscais da Receita Federal), de 1996 a 2018, o Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA, taxa oficial de infla-
ção no país) somou 309,74%, enquanto a tabela do Imposto de 
Renda foi corrigida em 109,63%. Com isso, ela já acumulava 
a defasagem de 95,46% em 2018. Lembrando que ainda deve 
ser somada à essa conta o valor do acumulado do ano de 2019, 
que registrou 4,31%, conforme divulgado em janeiro.

O que isso significa? Ao não atualizar a tabela, o governo se 
apropria da diferença entre o índice de correção e o da inflação, 
reduzindo a renda disponível de todos os contribuintes.

Os efeitos da não correção ocasiona o aumento do impos-
to descontado na fonte, diminui as deduções, sem contar que 
prejudica, em especial, os trabalhadores com menor renda 
que, certamente, estariam isentos de declarar se a tabela ti-
vesse sido corrigida anteriormente.

COMO 
FUNCIONA 
SAQUE-
ANIVERSÁRIO 
DO FGTS

Já está valendo o saque-
-aniversário, nova forma de 
retirada de dinheiro do FGTS 
(Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço), que permite sacar 
uma parte do seu saldo uma 
vez por ano.

Quem optar por essa mo-
dalidade, que é opcional, não 
poderá sacar o saldo total da 
conta se for demitido sem justa 
causa. Só receberá a multa de 
40% do FGTS, que não muda.

Os interessados neste novo 
modelo devem fazer a adesão 
na Caixa (mas o dinheiro pode 
ser recebido em outro banco) e 
poderão sacar uma parcela de 
5% a 50% do que tem na con-
ta do FGTS, mais um valor fixo 
todo ano, dependendo de quan-
to tem de saldo, que pode mu-
dar anualmente.

O trabalhador que optar pelo 
saque-aniversário poderá mu-
dar de ideia e voltar ao mode-
lo atual, mas terá que esperar 
dois anos. Veja mais informa-
ções sobre o assunto no www.
afubesp.org.br
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BANESPREV 

DE OLHO  
NO FUNDO  
DE PENSÃO
Eleição ocorre de 6 a 18 de fevereiro  
pela internet e pelo correio

Neste início de 2020, os 
participantes do Banes-
prev têm o compromisso 
de escolher os represen-
tantes para importantes 

colegiados do Banesprev (Co-
mitê de Investimentos, Con-
selho Deliberativo, Conselho 
Fiscal e diretorias Financeira e 
Administrativa) para o próximo 
triênio. A exemplo das eleições 
da Cabesp que ocorreram em 
novembro do ano passado, as 
três associações de represen-
tação dos banespianos (Afa-
besp, Afubesp e Abesprev) e 
sindicatos estão mais uma vez 
unidas contra os ataques per-
manentes do Santander ao pa-
trimônio dos banespianos. 

Fique atento ao prazo da vo-
tação, que vai de 6 a 18 de fe-
vereiro próximo. É primordial 
mostrar-se interessado e vo-
tar com coerência nos candi-
datos que irão tomar decisões 
importantes, atravessando o 
momento delicado que pas-
sa o sistema de previdência  
complementar.

Atenção na hora de votar
Neste ano, o Banesprev 

mudou o método de votação. 
Para quem nasceu até o dia 
31/12/1955,, há a opção de vo-
tar enviando a cédula assinala-

da pelo Correio. Apenas estes 
participantes receberão por 
correspondência o kit de vota-
ção contendo envelope carta-
-resposta, cédula padronizada 
para votação e instrução com a 
senha única para votação pela 
internet. Quem nasceu a par-
tir de 01/01/1956 votará exclu-

sivamente pela internet pelo 
portal do Banesprev (www.ba-
nesprev.com.br), com envio do 
kit por e-mail e SMS.

Por isso, é importante que 
os participantes mantenham 
seus dados atualizados no Ba-
nesprev, tal como endereço, e-
-mail e telefone/celular. 

Unidade pelo Banesprev 
A chapa Unidade pelo Ba-

nesprev reúne nomes que pos-
suem representatividade, com 
integrantes de quase todos os 
planos, aposentados e da ativa 
e com vasta experiência no fun-
do de pensão. E, principalmen-
te, disposição para lutar para 
frear as investidas do banco. 
Conheça os candidatos e leia 
mais sobre suas trajetórias no 
site www.afubesp.org.br. 

SÉRGIO AUGUSTO  
SOBRINHO 

DIRETORIA  
FINANCEIRA

ADRIANO TAKAKI MARIA AUXILIADORA  
ALVES DA SILVA

DIRETORIA  
ADMINISTRATIVA

CONSELHO 
FISCAL

ALDO ROSSINI

CONSELHO DELIBERATIVO

CLAUDANIR  
REGIANNI

JULIO  
HIGASHINO

COMITÊ DE INVESTIMENTOS

DIJALMA ALVES  
DE CARVALHO
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TARSILA INSPIRA

O ano de 2020 para o Cen-
tro de São Paulo chegou 
mais colorido. Cinco ruas 
ganharam painéis gigan-
tes em homenagem à 

artista modernista Tarsila do 
Amaral, pintados por artistas 
mulheres, que trabalham em 
múltiplas linguagens – Simo-
ne Siss, Hanna Lucatelli, Mag 
Magrela, Katia Lombardo, Lau 
Guimarães e Crica Monteiro.

Financiadas pela segunda 
edição do edital do Museu de 
Arte de Rua (MAR), as obras 
fazem parte do projeto “Tarsila 
Inspira”, parceria da Secretaria 
Municipal de Cultura com o “Em 
branco”, escritório de comuni-
cação criativa.

O prédio da sede da Afubesp 
foi um dos endereços contem-
plados. Na empena (espaço 
vazio), localizada na Rua Direi-
ta, “Preta Rainha”, da grafiteira 
Crica Monteiro, que se inspirou 
em “A Negra” (1923). O outro 
lado (Rua 15 de Novembro com 
Rua Direita) ficou a cargo da 
muralista Hanna Lucatelli, que 
discutiu a antropofagia como ato 
de atravessamento de corpos; 

além de enaltecer a vida tribal 
e coletiva, regida pelo feminino.

Para Hanna, é preciso ter 
muito cuidado com o que se 
“coloca na rua”.  “Você pode 
mudar o dia das pessoas sem 
que estejam preparadas para 
essa reflexão. Essa responsa-
bilidade do primeiro contato é 
fundamental”, explica.

A muralista destaca que as 
mulheres estão conquistando 
espaços na arte de rua, universo 
este dominado por homens.  “A 
arte de museus e galerias nos 
acolhe melhor. O grafite, por 
exemplo, é um ambiente fecha-
do e masculino, isso filtra e faz 
com que quase nenhuma mu-
lher chegue no topo deste movi-
mento. Quando se insere outras 
linguagens e técnicas, abre-se 
possibilidades para isso.”

O projeto contou também 
com o apoio do Masp (Museu 
de Arte de São Paulo), que ano 
passado bateu recorde de públi-
co com a exposição “Tarsila Po-
pular”, recebendo cerca de 400 
mil pessoas.

CENTRO DE SÃO PAULO GANHA 
PAINÉIS FEITOS POR MULHERES
Seis artistas 
participam  
de projeto em 
homenagem à 
pintora modernista. 
Prédio da sede 
da Afubesp é 
contemplado  
com duas obras

“A artista está na boca de 
muita gente. Não necessa-
riamente a pessoa que olhar 
os murais vai ver Tarsila do 
Amaral, mas ela está por trás,  
é o que possibilita que outras 
mulheres estejam neste pro-
jeto, que sejam reconhecidas, 
estejam aí na rua”, ressal-
ta Hanna, que ainda reforça 
que este apoio do Masp abre 
a possibilidade de entender 
que a arte de rua não é uma 
arte menor, “mas complemen-
tar, uma extensão e porta voz  
dos museus.”

CONFIRA OS  
ENDEREÇOS  
DOS MURAIS:
• Rua 15 de Novembro, 41
• Rua Direita, 32
• Rua da Quitanda esquina  

com a Praça do Patriarca, 139
• Rua 15 de Novembro  

com Rua Direita
• Rua José Bonifácio, 93
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