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UM MAL INVISÍVEL QUE 
MUDOU A AGENDA DE TODOS

A pandemia de Coronavírus tomou conta da 
pauta do mundo inteiro. Os assuntos que 
hoje são comentados na imprensa, nas 
mensagens de Whatsapp e nas redes so-
ciais, se não são exatamente sobre o vírus, 

tem algo a ver com ele. 
E não é pra menos, até o fechamento desta 

edição, já eram 939.036 infectados e  47.101 mor-
tos pelo novo coronavírus no planeta. No Brasil, 
segundo o Ministério da Saúde, o número de óbi-
tos chegou a 250, com 7.011  infectados em todos 
os estados.

Foram 25 dias do primeiro contágio confirmado 
até completar 1.000 casos (de 26 de fevereiro a 21 
de março). Daí pra frente, o crescimento acelerou: 
outras 2.000 confirmações na semana seguinte, e 
quase 4.000 casos de 27 de março a 2º de abril.. 
Ao mesmo tempo, debates intensos sobre como 
fica a economia, se os governos estão certos ou 
não sobre decretar quarentena nas cidades, esta-
dos ou no território brasileiro como um todo. 

O fato é que a doença é de facílima transmis-
são e o histórico na Europa mos-
tra que devem ser levados muito a 
sério os procedimentos para blo-
quear a disseminação do Covid, 
em busca de evitar um colapso no 
sistema de saúde brasileiro. 

A Afubesp vem fazendo sua 
parte para isso. Todos os eventos 
marcados para serem realizados 
na entidade durante os meses de 
março e abril foram adiados (leia 
mais na página 3). Seus diretores 
e funcionários estão trabalhando 
de casa e a comunicação da enti-
dade busca orientar os trabalha-
dores da ativa do Santander so-
bre os cuidados necessários, bem 

como alertar os aposentados sobre o perigo que 
a doença representa para idosos e pessoas com 
doenças crônicas.  

Os jornais foram substituídos exclusivamente 
para versão digital, pelo menos enquanto durar 
pandemia. Isso porque, a produção e expedição 
de jornais físicos envolvem muitas pessoas (grá-
fica, transporte, Correios, por exemplo) e evitar 
aglomerações e outro qualquer contato próximo 
com pessoas está entre as recomendações para 
brecar o vírus. 

Ao mesmo tempo, segue na defesa pelos di-
reitos dos seus associados, travando batalhas 
para barrar ataques do Santander contra Cabesp 
e Banesprev, exigindo do banco uma postura 
adequada de preservação de empregos nestes 
tempos sombrios. 

Mas sabemos que vai passar, basta todos fa-
zerem sua parte. Estamos aqui para o que preci-
sar. Conte com a Afubesp em todas as ocasiões. 

Diretoria da Afubesp
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ADIAMENTOS 

Banespiano Ediloy, que morava em São Paulo, morreu no dia 28 de março,  
cerca de uma semana de ser diagnosticado com o novo coronavírus

REPROD
U

ÇÃO

AFUBESP FECHA POR 
TEMPO INDETERMINADO
Pelo bem de todos, entidade mantém 
sede e Colônia de Férias sem 
funcionamento até que pandemia acabe

Março e abril prometiam 
ser meses de agitação 
na Afubesp. Na agenda, 
eleições e assembleia 
de prestação de con-

tas da associação, com rece-
bimento de procurações para 
as da Cabesp e do Banesprev, 
que movimentam o cotidiano da 
entidade, promoção de Páscoa, 
plantão de Imposto de Renda. 

No entanto, a pandemia de 
Covid-19, que o Brasil acompa-
nhava desde janeiro à distância 
e chegou a ser abordado pelo 
Jornal da Afubesp na edição 
de fevereiro, desembarcou no 
Brasil, justamente em São Pau-
lo, onde está a sede da associa-
ção. A luz vermelha foi acesa 
quando o número de casos con-
firmados começou a aumentar. 
Primeiramente, por medida de 
segurança, a diretoria liberou 
os funcionários no grupo de 
risco e os que poderiam traba-
lhar de casa e empregou um 
revezamento nos setores. Dias 
depois, veio a decisão de fechar 
a sede e também a Colônia de 
Férias em Barbosa. 

“O distanciamento social é a 
alternativa para conter a pande-
mia, por isso decidimos manter 
a Afubesp fechada por tem-
po indeterminado”, comenta o 
presidente da entidade, Camilo 
Fernandes. “Resolvemos adiar 

nossa assembleia de prestação 
de contas, que seria no dia 17 de 
abril, e também nosso processo 
eleitoral”. A decisão foi toma-
da seguindo às orientações da 
Organização Mundial de Saúde 
e do decreto municipal de São 
Paulo (Lei nº 13.979, de 2020) 
para evitar aglomerações. Tão 
logo a situação se normalize, 
serão comunicadas as novas 
datas para a realização desses 
dois compromissos tão impor-
tantes para a entidade.

Vírus letal
As medidas de segurança 

são de extrema importância e 
podem salvar muitas vidas. In-
felizmente, isso não foi possível 

com Ediloy Antonio Carlos Fer-
raro, colega muito querido pela 
comunidade banespiana, que 
contaminou-se pelo coronavírus 
e uma semana depois de hospi-
talizado partiu com apenas 62 
anos, deixando dois filhos.

A Afubesp presta sua home-
nagem ao colega que foi con-
selheiro eleito no Corep e dire-
tor da Secom da gestão Direp 
(1993-1994). Um amante das 
letras, Ediloy chegou a publicar 
mais de 60 poesias em livros e 
divulgou mais de 850 em sites 
de literatura na internet. “Foi 
uma pessoa muito decente, hu-
mana e respeitosa, preocupado 
sempre com os direitos traba-
lhistas e acima de tudo, os hu-
manos”, comenta com tristeza 
o diretor da associação e inte-
grante da CNAB, Oliver Simio-
ni. “Que sua passagem sirva de 
alerta para todos redobrarem 
os cuidados contra o vírus”.
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Foram adiadas as eleições 
da Afubesp, que estavam 
marcadas para ocorrer de 
20 a 26 de abril, por conta 
do Covid-19. No entanto, o 

restante do processo - inscri-
ções de chapas e homologação, 
foram realizadas no prazo re-
gulamentar.

Desta forma, o Jornal da 
Afubesp traz para conheci-
mento dos associados os no-
mes que compõem a única 
chapa inscrita no pleito: Afu-
besp Somos Nós, Sempre na 
Luta. Liderada pelo atual pre-
sidente da associação, Camilo 

DIRETORIA EXECUTIVA
CAMILO FERNANDES DOS SANTOS
PRESIDENTE
RITA DE CASSIA BERLOFA
1º VICE PRESIDENTE
PAULO ROBERTO SALVADOR
2º VICE PRESIDENTE
WALTER ANTONIO ALVES OLIVEIRA
3° VICE PRESIDENTE
VERA LUCIA MARCHIONI
4° VICE PRESIDENTE
LUIZ CESAR DE FREITAS (ALEMÃO)
5º VICE PRESIDENTE
MARIO LUIZ RAIA
SECRETÁRIO GERAL
MARCELO PEREIRA DE SÁ
1º SECRETÁRIO GERAL
ISAIAS DIAS
2º SECRETARIO GERAL
MARIA ROSANI G. A. HASHIZUMI
TESOUREIRO GERAL
LUCIMARA VENERANDO MALAQUIAS
1º TESOUREIRO
WAGNER CABANAL MENDES
2º TESOUREIRO
CASSIO TOSHIAKI MURAKAMI
DIRETOR DIVULGAÇÃO
WANESSA DE QUEIROZ
DIRETOR ADMINISTRATIVO
MARIA OLIVIA DE ARAÚJO
DIRETOR CULTURAL
VERA LUCIA DE MELO MOURA
DIRETOR SOCIAL

CONHEÇA A ÚNICA CHAPA INSCRITA 
NAS ELEIÇÕES DA ASSOCIAÇÃO
Encabeçada pelo atual 
presidente da entidade, 
chapa possui nomes da 
ativa e aposentados

Fernandes, ela conta com pes-
soas que representam funcio-
nários da ativa e aposentados, 
que permanecerão no cargo 
por quatro anos.

A novidade nas eleições 
deste ano é que a votação será  
eletrônica pelo site www.afu-
besp.org.br. Para votar, será 
preciso apenas clicar no link 
Eleições Afubesp 2020-2024, 
digitar nos campos seus da-

dos pessoais – CPF e data de 
nascimento. Em seguida, será 
preciso confirmar o seu nome 
completo para prosseguir. Vote 
na chapa Afubesp Somos Nós, 
Sempre na Luta ou nulo/bran-
co. Para finalizar, digite seu 
e-mail e número de telefone 
(com ddd) para receber o com-
provante de votação.

Confira a chapa completa:

MARLY DOS SANTOS
DIR. ASSUNTOS SAUDE E COND. TRABALHO
ROBERTO PAULINO DA SILVA
DIR. SOCIO ECONOMICO
ALBERTO GOMES MARANHO
DIR. ASSUNTOS JURIDICOS
MARIA SELMA DO NASCIMENTO
DIRETOR MEIO AMBIENTE
GILBERTO CAMPOS PINTO
DIR. ORGANIZAÇÃO E MÉTODOS
CARLOS GOMES MARTINS
DIR. RELAÇÕES COM ENTIDADES
MARCELO GONÇALVES
DIR. PATRIMÔNIO
MARIA DO CARMO FERREIRA LELLIS
DIR. CONVENIOS
SILVIO TAKASHI ARAGUSUKU
DIR. FORMAÇÃO
MARCIA CAMPOS
DIR. APOSENTADOS
OLIVER SIMIONI
DIR. APOSENTADOS
JOSE OSMAR BOLDO
DIR. APOSENTADOS
ALEXANDRE CASO
DIR. COLÔNIA DE FÉRIAS
SHISUKA SAMESHIMA
DIR. COLONIA DE FÉRIAS
EDÉSIO ALVES BASTOS
DIR. COLÔNIA DE FÉRIAS
FRANCISCO A. C. BELÍSSIMO (CHICO BELO)
DIR. COLÔNIA DE FÉRIAS

IRINEU GOMES REZENDE FILHO (PIAU)
DIR. COLÔNIA DE FÉRIAS
JOSE APARECIDO DA SILVA (CHOCOLATE) 
DIR. COLÔNIA DE FÉRIAS
JOSE ROBERTO SANTANA DA SILVA
DIR. COLÔNIA DE FÉRIAS
WALDEMIR APARECIDO FRANCISQUETI
DIR. COLÔNIA DE FÉRIAS

DIRETORIA REGIONAL
FERNANDO FERREIRA MATTOS
REG. I – CAMPINAS E JUNDIAI
ANTONIO CORTEZANI
REG. I – CAMPINAS E JUNDIAI
BEATRIZ FUGANTI DE AMORIM
REG. I – CAMPINAS E JUNDIAI
IRINEU ROMERO FILHO (TACÃO)
REG. I – CAMPINAS E JUNDIAI
THIAGO ALESSANDRO DA CRUZ MOREIRA
REG. I – CAMPINAS E JUNDIAI
WALQUIRIA LOPES DA SILVA
REG. II – S. J. CAMPOS E GUARATINGUETA
MARIA CLEMILDA MONTEIRO ( MEMI)
REG. II – S. J. CAMPOS E GUARATINGUETA
VALDIR DE AGUIAR SANTOS
REG. II – S. J. CAMPOS E GUARATINGUETA
LUIZ ANTÔNIO DE TOLEDO (ALEMÃO)
REG. II – S. J. CAMPOS E GUARATINGUETA
ELIANE APARECIDA DE SANTANA LIMA
REG. III BAIXADA SANTISTA E REGISTRO
NILO CÍCERO DE ALMEIDA
REG. III BAIXADA SANTISTA E REGISTRO

Camilo 
Fernandes 

lidera a chapa 
Afubesp Somos 

Nós, Sempre  
na Luta 

JU
N

IOR SILVA
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ESTANISLAU FERNANDO DE MATTOS (PANÇA)
REG. III BAIXADA SANTISTA E REGISTRO
ESTEVAM WILLIANS DE SOUZA
REG. III BAIXADA SANTISTA E REGISTRO
ANA MARTA LIMA
REG. IV SOROCABA E ITAPEVA
MARIA CARMEN DO NASCIMENTO MEIRELES
REG. IV SOROCABA E ITAPEVA
JOÃO ANTONIO PIRES
REG. IV SOROCABA E ITAPEVA
FATIMA MARINA CELIN
REG. V – PIRACICABA E LIMEIRA
NICOLINO ARATO NETO
REG. V – PIRACICABA E LIMEIRA
ODILON ANTONIO MENEGUSSO (GU)
REG. V – PIRACICABA E LIMEIRA
DEONICE CLINIO DA SILVA MARTINS
REG. V – PIRACICABA E LIMEIRA
EUCLIDES LUIS PUIA
REG. VI S. J. BOA VISTA E MOGI GUAÇU
FERNANDO ANTONIO BIASSETO JUNIOR
REG. VI S. J. BOA VISTA E MOGI GUAÇU
IVAN TAVARES COIMBRA
REG. VI S. J. BOA VISTA E MOGI GUAÇU
CARMEM VALERIA DE ALMEIDA
REG. VII – RIBEIRÃO PRETO E ARARAQUARA
GILBERTO PAULILLO
REG. VII – RIBEIRÃO PRETO E ARARAQUARA
JOSE CARLOS GARCIA
REG. VII – RIBEIRÃO PRETO E ARARAQUARA
ANDRE BEZERRA PEREIRA
REG. VII – RIBEIRÃO PRETO E ARARAQUARA
ROGERIO DA SILVA
REG. VII – RIBEIRÃO PRETO E ARARAQUARA
KELLI TALISSA ARANTES
REG. VIII – FRANCA E BARRETOS
MARCELO MARTINS DA SILVA
REG. VIII – FRANCA E BARRETOS
LUIZ ROBERTO ALVES MARTINS (PIQUIRA)
REG. VIII – FRANCA E BARRETOS
SERGIO AUGUSTO SOBRINHO
REG. VIII – FRANCA E BARRETOS
JORGE GANIMI FILHO
REG. IX – BAURU, BOTUCATU E MARILIA
LUIZ FRANCISCO BOIGUES
REG. IX – BAURU, BOTUCATU E MARILIA
WELINGTON PRADO CORREA
REG. IX – BAURU, BOTUCATU E MARILIA
RENATO RIBEIRO
REG. IX – BAURU, BOTUCATU E MARILIA
ANDRE CAMAROZANO FELIX
REG. IX – BAURU, BOTUCATU E MARILIA
APARECIDO AUGUSTO MARCELO
REG. X – S. J. RIO PRETO E FERNANDÓPOLIS
JOSE MARCOS MILITAO
REG. X – S. J. RIO PRETO E FERNANDÓPOLIS
EUCLIDES DE ALMEIDA PRADO
REG. X – S. J. RIO PRETO E FERNANDÓPOLIS
ALCEU ROBERTO PEREIRA
REG. X – S. J. RIO PRETO E FERNANDÓPOLIS
MARIA CLEIDEMAR QUEIROZ DA CRUZ
REG. X – S. J. RIO PRETO E FERNANDÓPOLIS
FERNANDO GARBELLINI
REG. XI – ARAÇATUBA E ADAMANTINA
HUMBERTO DONIZETE GOMES
REG. XI – ARAÇATUBA E ADAMANTINA
ANTONIO BUGIGA
REG. XI – ARAÇATUBA E ADAMANTINA
JOSE EDUARDO DE ALMEIDA FERREIRA
REG. XII -PRESIDENTE PRUDENTE E ASSIS
NILTON HIROYUKI UENO
REG. XII -PRESIDENTE PRUDENTE E ASSIS
ANDERSON DA CUNHA PIROTA
REG. XII – PRESIDENTE PRUDENTE E ASSIS
PAULO SERGIO FRAZON
REG. XII – PRESIDENTE PRUDENTE E ASSIS
DENNER FRANCISCO HALAMA
REG. PARANÁ
HELIO PRADO
REG. SANTA CATARINA

DELVINO RIGO SIMION
REG. RIO GRANDE DO SUL
GENTIL NOGUEIRA RAMOS
REG. RIO DE JANEIRO
PERICLES NONATO RIOS LAMEIRA (CABRAL)
REG. RIO DE JANEIRO
MARCOS ANTONIO DE SOUZA VICENTE
REG. RIO DE JANEIRO
ANICETO CARLOS DE ANDRADE
REG. MINAS GERAIS E ESPÍRITO SANTO
JOÃO PAULO RODRIGUES FILHO
REG. NORDESTE I
ARNALDO MALAQUIAS DO NASCIMENTO
REG. NORDESTE II
JORGE KOTANI
REG. CENTRO OESTE
MANOEL GOMES DE SOUSA (MANOLO)
REG. NORTE

CONSELHO CONSULTIVO
AGEU RIBEIRO MOREIRA
ERIC NILSON LOPES FRANCISCO
ANTONIO SERGIO FERREIRA GODINHO
JOSE CASSIO DE BIAGGIO
CELIA MASSAKO KITAYAMA
JOSE ROBERTO VIEIRA BARBOZA
DALVA RADESCHI
RAFAEL FELIX LARA

CONSELHO FISCAL 
Efetivos
ITAMAR JOSE BATISTA
MAURICIO NOBUITI DANNO
SILMARA ANTONIA DA SILVA
Suplentes
AMELIA ASSIS ANDRADE SANTOS
JOÃO ROBERTO DE ALMEIDA
RAIMUNDO NONATO DANTAS OLIVEIRA

CONSELHO DE EMÉRITOS
ADAURI MACHADO PACHECO
ADELINO FERREIRA
ADEMILDE SIEBRA COELHO
ADEMIR JOSÉ WIEDERKEHR
ADRIANO SILVEIRA ARAUJO
AGOSTINHO SIMILI
AGUINALDO MALDONADO AMARAL
AIRTON AMARAL DE ANDRADE
ALBERTINA WELLICHAN RAMOS
ANA PAULA DE ARAUJO SPIS
ANGELO CESAR MALACRIDA
ANTONIO AUGUSTO DE CAMPOS
ANTONIO CARLOS VALÉRIO
ANTONIO JOSE SOUTO DE SOUZA
ANTONIO MARCELO MENDES RIBEIRO
ARACY DUTRA
CELIA REGINA NOCERA ALVES
CELIO VICTAL DE CARVALHO FERREIRA
CELSO ISMAEL DE SOUZA
CIRO DE CARVALHO ALMADA
CLAUDIO JOSÉ DA SILVA
CLEYDE REIS MAGNO
DARCI APARECIDA DE PAULA RUANO
DARLI PAULO FORNAZIERI
DEIVISON DA COSTA CAMPOS
DEOCLECIO APARECIDO DA SILVA
DOMINGOS GALATTE FILHO
EDIVALDO POLI
EDUARDO GUERINO RONDINO
ELVIRA CALISTI
ENILSON DEDIMO MONACO
EUDES LEITE BEZERRA
FABIO COSTA SILVA

FRANCISCO CARLOS  
SELVAGGI REZENDE LEITE
FRANCISCO FERREIRA DE ANDRADE
GERALDO CAVALCANTE LEITE
HERBERT VIANA MONIZ JUNIOR
ISANE PEREIRA DA SILVA
IVANI BAPTISTÃO
IVETE JARDIM ROCA  OJALVO
JANIDES REIS JOCKNER – JANE
JANUARIO DE BRITTO
JOSÉ CASSIO TEIXEIRA
JOSE CLAUDIO LIMA
JOSE NAZARETH RAGAZZINI
JOSE PITANGA PALMEIRA
JURANDIR THEODORO FONSECA
KATSUHIKO SEO
LENI APARECIDA OLIVEIRA RODRIGUES
LIDIANA APPOSTOLO MESQUITA
LUCIA MARIA LOPES
LUIS OTAVIO ANHESINI (PINTADO)
LUIZ ANTONIO MORETI
LUIZ CARLOS DE GOIS
LUIZ ROBERTO COGO
LUIZ SERGIO LEMELA DUARTE
MARCO ANTONIO QUIRINO DOS SANTOS
MARCOS ANTONIO DE GODOI
MARIA APARECIDA DA SILVA FONSECA
MARIA APARECIDA DOS SANTOS
MARIA APARECIDA PAULA  
RODRIGUES DO VALLE
MARIA AUXILIADORA ALVES DA SILVA
MARIA CRISTINA DA SILVA AMORIM
MARIA DE FATIMA DOS SANTOS ALMEIDA
MARIA ELVIRA SANTIN MANARIM
MARIA JOÃO JORGE SCHAEFER
MARIA TERESINHA ZAIA CORREA
MARICILLA REGINA GARCIA SÃO JOSE
MARILIA MAGALHAES POPPE
MARIO ANGELO ALTAFIN
MARLENE MENEGAGLIA DE MELO ARRUDA
MAURICIO HONORATO
MILTON MARCOS DUCATTI
MIRIAN GLORIA AMARAL DIAZ
MURILO EDUARDO NASCIMENTO
NELSON DE SOUZA II
NELSON LADEIRA
NIVALDO HERMINIO CARVALHO
OMAR JULIO BARBANTE NEUBERN
OSMAN FERREIRA GUTIERREZ FILHO
OSVALDO DIAS LARANJEIRA
PAULO ALVARENGA
PAULO CARDOSO
PAULO GIL DE OLIVEIRA
PAULO RUBENS VAZ DE SEELIG
RAIMUNDO ALVES BASTOS
RAIMUNDO NONATO LIMA FILHO
SALIME MARIA COUTO
SERGIO ROBERTO ZANCOPÉ
SILVANA FETTI PERESI
SONIA BEATRIZ SARTORI
SONIA MARIA TEIXEIRA KICH TEMPERANI
TELMA APARECIDA GUELPA CLEMENTE
TELMA DE AQUINO E  
SAGLIETTI MEIRA BARROS
TOBIAS REVOREDO RABELO
VALTER MARCO LUPI
VICENTE MELO IZAIAS (IZAIAS)
WANDA SALVADOR PICOLO
WEBER MUALEM DE MORAES
WILSON ALVES COSTA
WILSON FRANCA DOS SANTOS
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CABESP 

Diretoria da Caixa Beneficente queria 
realizar prestação de contas online, o  
que abriria grave precedente para o futuro

PRESSÃO DAS ENTIDADES  
FAZ ASSEMBLEIA SER ADIADA

Mesmo em tempos de 
crise de saúde pública 
como o que o mundo 
passa neste momento, 
é preciso ficar atento 

com as artimanhas do Santan-
der e de seus representantes 
na Cabesp e no Banesprev. 

Mesmo tendo a maioria de 
associados já na faixa etária de 
risco para o Covid-19 - muitos 
já tem mais de 65 anos e mi-
lhares estão entre 70 e 80 anos 
-  a diretoria da Cabesp relutou 
para suspender a realização 

da assembleia de prestação 
de contas, que estava marcada 
para 25 de março. 

A preocupação justificada 
com a saúde dos banespianos 
fez com as entidades de repre-
sentação se unissem, mais uma 
vez, para solicitar o adiamen-
to do evento, o que ocorreu em 
carta encaminhada à presidente 
da Cabesp, no dia 16 de março. 

No entanto,  a resposta ini-
cial deixou as entidades e os 
banespianos indignados, tendo 
em vista que a ideia era realizar 

assembleia de forma eletrô-
nica, contrariando o estatuto, 
pois não há previsão para esse 
tipo de assembleia. 

Outro motivo para não acei-
tar o método proposto foi a 
existência da possibilidade de 
boa parte das pessoas não te-
rem condições técnicas de fa-
zer o acompanhamento online.

Além disso, deixar a Cabesp 
fazer dessa forma seria como 
abrir um precedente para que 
todas as assembleias - daí pra 
frente - passassem a ser vir-

SUSPENSA

AM
AN

DA FLOR
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Fac-símile da carta enviada no dia 16 de março pela Afubesp 
solicitando o adiamento da assembleia de prestação de contas da 

Cabesp, por medida de segurança à saúde dos associados

tuais, alegando qualquer outro 
motivo para não convocar mais 
assembleia presencial.

Porém, a diretoria da Ca-
besp cedeu à pressão das en-
tidades e voltou atrás na deci-

são. Em comunicado publicado 
no site, a Caixa Beneficente 
informou a suspensão da as-
sembleia por tempo indeter-
minado. Ela será realizada 
apenas quando a situação da 

saúde pública estiver normali-
zada e for seguro reunir pes-
soas em um local fechado.

Que seja em um sábado!
Já que a Cabesp adiou a data, 

a Afubesp já registra uma reivin-
dicação para quando a assem-
bleia for chamada novamente: 
que seja realizada em um sába-
do, como sempre ocorreu.

Historicamente, elas sempre 
foram realizadas aos finais de 
semana para garantir a presen-
ça de grande número de partici-
pantes. Desta vez, contrariando 
a vontade de seus associados, 
e sem considerar a dificuldade 
dos que moram em outras ci-
dades, estados e aqueles que 
ainda trabalham, a Cabesp ha-
via tomado decisão de realizar 
a AGO em uma quarta-feira, no 
período da tarde.

Outros adiamentos
Por conta da pandemia, 

também não irá ocorrer as-
sembleia do Banesprev, que 
sequer chegou a anunciar o dia 
de sua realização. 

Além disso, a eleição do 
SantanderPrevi, fundo de pen-
são dos participantes e assis-
tidos do antigo HolandaPrevi 
(oriundos do Banco Real), que 
estava marcada para ocorrer 
de 30 de março a 3 de abril, 
também foi adiada.

De acordo com comu-
nicado divulgado no dia 27  
de março, a instauração de 
novo processo eleitoral não 
tem data definida e ocorrerá 
tão logo superado o estado de 
calamidade pública.
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BANESPREV 

Após reivindicação das entidades sindicais e de representação, 
banco suspende apresentação de uma proposta que mexeria 
nos direitos dos participantes e assistidos

REPRESENTAÇÃO BRECA 
IMPLANTAÇÃO DE PLANO CD

Em meados de março, quan-
do já fervilhava o assunto 
pandemia e as pessoas 
ainda se organizavam para 
a quarentena, o Santander 

mostrou suas garras novamen-
te por meio do Banesprev. 

Veio à tona uma proposta 
antiga do banco, que atingiria 
em cheio os direitos dos par-
ticipantes e assistidos dos pla-
nos Banesprev I, II, V, Pré-75, 
Sanprev I, DAB, DCA e Caci-
ban. A ideia era criar um plano 
CD, ou seja, de Contribuição 
Definida, para que esse públi-
co, exclusivamente, migrasse 
para lá deixando seus planos, 

que são estruturados como 
Benefício Definido (BD).

Sem discussão, sem trans-
parência e com pressa exage-
rada, o banco tentou se apro-
veitar das dificuldades atuais 
na realização de reuniões e en-
contros para esclarecimentos. 
Mas, ao tomar conhecimento 
das intenções do Santander, a 
representação dos funcionários 
da ativa e dos aposentados, en-
tidades sindicais e associações, 
unidas, enviaram carta no dia 
19 de março à Superintenden-
te de RH da empresa, deixando 
claro que não era o momento 
para inserir um assunto de ta-

manha relevância, pois mexe 
com a vida de todos.

“Reivindicamos que o Ban-
co Santander suspenda ime-
diatamente todas as reuniões 
e medidas unilaterais tomadas 
até agora para criar esse plano 
CD e que só voltemos a debater 
esse tema após o fim dessa pan-
demia. A exemplo do que foi fei-
to no episódio da suspensão da 
AGO da Cabesp por tempo inde-
terminado, em comum acordo 
entre a Direção da Cabesp, Sin-
dicatos e as Associações. Reite-
rando o compromisso assinado 
pelo Banco e Sindicatos de que 
qualquer alteração do Banes-

ATENÇÃO: CD NÃO!!!
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prev e Cabesp deve transitar por 
Grupo de Trabalho específico”, 
dizia o documento assinado pelo 
Sindicato dos Bancários de São 
Paulo, pela Afubesp, Afabesp, 
Abesprev, Contraf e Fetec-SP.

A mobilização rendeu fru-
tos, dois dias depois, e o San-
tander suspendeu a criação do 
referido plano. A informação 
foi encaminhada pela presi-
dente do Conselho Deliberativo 
do Banesprev.

“Seguimos atentos nes-
ta demanda. É importante se 
manter informado sobre este 
e outros assuntos de interesse 
da categoria no site das asso-
ciações e sindicatos”, comenta 
o secretário-geral da Afubesp, 
Walter Oliveira.

Ele explica que a expressiva 
maioria dos participantes a se-
rem atingidos pela eventual al-
teração possui idade avançada 
(são mais de 30 centenários). 

Banco não dá ponto sem nó
No dia 11 de março, foi reali-

zada uma reunião do Conselho 
Deliberativo do Banesprev para 
informar a proposta do Santan-
der que altera toda a realidade 
da previdência de seus planos 
de Beneficio Definido. 

Na oportunidade, os con-
selheiros eleitos levantaram 
diversos questionamentos que 
foram incluídos na ata da reu-
nião, após intenso debate com 
os conselheiros indicados do 
patrocinador, que se recusa-
vam a registrá-los.

É importante atentar para 
o fato de que, para operacio-
nalizar tal proposta, há neces-
sidade de liquidez dos ativos, 
explicando a pressa em alterar 
a sua contabilização, que foi fei-
ta sem transparência e a toque 
de caixa no final de 2019, com 
voto contrário dos eleitos.  A 

decisão contrariou a legislação 
pela ausência de uma exposi-
ção de motivos, com um único 
argumento de que “esta é uma 
janela de oportunidades”.

Apesar de ter sido suspensa 
(ou seja pode ser retomada a 
qualquer momento), a Afubesp 
esclarece que o recado do San-
tander com a proposta de um 
plano CD é: “o seu direito adqui-
rido no momento de sua apo-
sentadoria, está sendo alterado. 
O benefício de complementação 
salarial que lhe era garantido 
até o último dia de sua vida e de 
seu pensionista, pode acabar se 
você viver mais tempo que o cál-
culo atuarial prevê”.

Por fim, as entidades sindi-
cais e de representação ressal-
tam que, para debater tema tão 

complexo que poderá mudar 
radicalmente a vida de milha-
res de pessoas, é preciso dar 
amplo acesso à base de dados 
para  que  atuários  indepen-
dentes  possam  confrontar  os  
valores  apresentados  pelo pa-
trocinador, bem como é neces-
sário tempo para esclarecer 
todos os assistidos.

“Reforçamos que o banco 
deve criar o Grupo Técnico de 
Trabalho, onde todos os estudos 
técnicos deverão ser elabora-
dos com o apoio de assessorias 
atuarial, financeira e jurídica es-
colhidas pelas partes. Os resul-
tados deverão ser amplamente 
divulgados aos interessados 
com total transparência”, reivin-
dica o documento assinado pe-
las entidades.

ASSOCIADOS DELIBERAM POR AJUIZAMENTO DE AÇÃO 
No dia 5 de março, os associados da 
Afubesp presentes na Assembleia 
Extraordinária deliberaram pelo 
ajuizamento de ação coletiva contra 
o Banesprev, no que diz respeito à 
mudança que o Fundo de Pensão fez 
na forma de contabilização dos seus 

ativos financeiros. Antes da votação, os dirigentes da Afubesp, Walter Oliveira 
e Márcia Campos, tiraram dúvidas das pessoas em relação ao assunto.
Importante lembrar que, em dezembro do ano passado, a alteração foi feita 
sem consulta aos representantes dos participantes e sem apresentar estudos 
técnicos que a justificasse. A marcação mais conservadora e estável passa 
agora a depender das oscilações do mercado, assumindo maior risco de 
perdas. Tal ação justificou uma denúncia à Previc feita pelos conselheiros 
deliberativos eleitos.
Quando foi feita a mudança de contabilização, o Patrimônio Líquido do 
Banesprev cresceu quase R$ 8 bilhões. Só no Plano II, cerca de R$ 2 bilhões. 
Ou seja, cresceu sem incluir um ativo sequer e, da mesma forma que cresceu, 
pode cair e gerar um enorme déficit.
Tudo agora passa a depender do “mercado”, o que neste momento de crise 
é preocupante. Importante mencionar que, no Plano II, mesmo com esta 
alteração contábil, a contribuição extraordinária continuará sendo paga 
conforme o contrato.
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NOTAS 

ALERTA PARA 
DIVERSOS 
GOLPES EM 
TEMPOS DE 
COVID-19 

Todo cuidado é pouco em 
tempo de isolamento social. 
Histórias sobre golpes se es-
palham pelas redes sociais 
- assaltantes se passam por 
profissionais da saúde para 
roubar casas e prédios. 

Na capital paulista, houve 
casos de criminosos se pas-
sarem por profissionais do 
Hospital Albert Einstein para 
cometer assaltos. Em Brasília, 
dois homens se passaram por 
“agentes de combate ao coro-
navírus” e tentaram entrar em 
um apartamento.

A Secretaria de Saúde de 
São Paulo orienta a popula-
ção que utilize apenas canais 
oficiais das instituições para 
solicitarem qualquer tipo de 
serviço. No Distrito Federal, a 
Secretaria de Saúde em nota 
informou que não tem ação de 
visita às residências no com-
bate ao coronavírus. A pasta 
disse que agentes da Vigilância 
Sanitária fiscalizam o comér-
cio, mas eles estão sempre 
identificados com crachá.

Cuidado também com gol-
pes virtuais. Há registros de 
invasões ao sistema do Minis-
tério da Saúde, mensagens no 
WhatsApp oferecendo aumen-
to no Bolsa Família, além de 
Netflix grátis. O objetivo é bai-
xar no computador das vítimas 
vírus virtuais capazes de invia-
bilizar o sistema, roubar dados 
pessoais e financeiros e obter 
as senhas de acesso.

SEEB-SP

BANCÁRIAS VÍTIMAS DE 
VIOLÊNCIA CONTAM COM 
CANAL DE ATENDIMENTO 

A grande conquista para as bancárias de todo o país no 
mês das mulheres foi a assinatura de acordo que prevê a cria-
ção de um canal de atendimento às vítimas de violência, que 
ocorreu no dia 11 de março. O acordo foi fruto de negociação 
entre o Comando Nacional dos Bancários e a Federação Na-
cional dos bancos (Fenaban). O prazo de implementação do 
canal, além de orientação dos gestores para o acolhimento às 
vítimas, vence no dia 8 de abril.

Entre as medidas que poderão ser adotadas pelos bancos 
estão a transferência da trabalhadora com garantia de sigi-
lo sobre o local de destino; a flexibilização de seu horário de 
trabalho para protegê-la do agressor, e a concessão de linha 
de crédito especial à elas. Também é assegurada à bancária a 
confidencialidade, se necessário, sobre a denúncia.

RESULTADO DAS  
ELEIÇÕES DO BANESPREV 

A chapa Unidade pelo Banesprev saiu vitoriosa nas eleições 
estatutárias do fundo. No dia 3 de março, foram conhecidos os 
eleitos para as diretorias financeira e administrativa (Adriano 
Takaki e Maria Auxiliadora, respectivamente), Comitê de In-
vestimentos (Dijalma Alves de Carvalho e Sergio Sobrinho), 
Conselho Deliberativo (Julio Higashino e Claudanir Reggiani) 
e Conselho Fiscal (Aldo Rossini).

Segundo o presidente da Afubesp, Camilo Fernandes, o re-
sultado reforça a decisão acertada das entidades e sindicatos 
de se unirem contra os ataques permanentes do Santander. 
“Isso demonstra que estamos no caminho certo para conti-
nuar a lutar, de maneira sempre transparente, em defesa dos 
direitos dos participantes e assistidos. Agora, todos devem 
acompanhar a gestão dos eleitos que estarão mais próximos 
dos participantes”, ressalta.
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RETROCESSO 

Diretores da Afubesp participaram 
do debate sobre o decreto 10.177/19, 

que modifica a composição do 
Conade e seu funcionamento 

FREEPIK
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Baixar a guarda não é op-
ção nos dias de hoje. De 
2 a 4 de março, o Con-
selho Nacional dos Di-
reitos das Pessoas com 

Deficiência (Conade) debateu o 
decreto 10.177/19, editado pelo 
governo com objetivo de modi-
ficar a composição do conse-
lho e seu funcionamento, além 
de outros temas como índices 
para avaliação de deficiência 
no país e a educação especial. 
Dirigentes da Afubesp estive-
ram na reunião.

A avaliação dos represen-
tantes é que, com a MP, a mi-
nistra Damares Alves (Ministé-
rio da Mulher, da Família e dos 
Direitos Humanos) demonstra 
a falta de compromisso do go-
verno com o controle social. 
Na modificação, a AMPID (As-
sociação Nacional dos Mem-
bros do Ministério Público de 
Defesa dos Direitos dos Idosos 
e Pessoas com Deficiência)  
foi retirada do conselho, e a 
Comissão de Atos Normativos 
foi extinta. 

Além disso, mudou o pro-
cesso eleitoral de forma que o 
Ministério tenha controle total 
sobre o processo. Alterou, in-
clusive, o nome de eleição para 
“processo seletivo”. “Ou seja, 

DIREITOS 
EM RISCO
Pessoas com deficiência 
enfrentam investidas do 
governo em extinguir 
representação no Conade

Damares irá escolher quem 
vai fazer parte do Conselho, 
pois todos os critérios serão 
ditados pelo ministério”, pon-
tua o diretor da Afubesp Isaías 
Dias, presente na reunião.

O Conade deliberou tam-
bém sobre o Índice Brasileiro 
de Funcionalidade Modificado 
(IFBR-M) em contraponto ao 
criticado Protocolo Brasilei-
ro de Avaliação da Deficiência 
(Probad), utilizado pelo INSS. 
O IFBR-M foi aprovado como o 
instrumento ideal para avaliar 
a deficiência no Brasil, e a re-
solução do conselho já foi pu-
blicada no dia 5 de março. 

No fechamento dos debates, 
houve a preocupação com o 
direcionamento que está sen-
do dado à política de educação 
para a criança com deficiência.

No mesmo dia, ocorreu reu-
nião com os assessores das de-
putadas Erika Kokay - que faz 

parte da Comissão de Defesa 
dos Direitos da Pessoa com De-
ficiência da Câmara Federal - e 
Natália Bonavides para discu-
tir ações para barrar o decre-
to que atinge o funcionamento 
do Conade, propondo audiência 
pública e formulação de decre-
to legislativo com o objetivo de 
sustar o efeito do presidencial.

 AFUBESP | ABRIL DE 2020
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SANTANDER

Embora os tempos sejam di-
fíceis e inspirem temor pelo 
futuro, as reivindicações dos 
bancários surtiram efeito 

e dão alguma paz à categoria. 
Tão logo os casos de corona-
vírus avançaram pelo Brasil, 
representantes dos bancários 
cobraram dos bancos medidas 
de prevenção contra a Covid-19, 
a fim de proteger funcionários, 
familiares e clientes, além de 
seguir a recomendação de iso-
lamento social da OMS.

No início da segunda quinze-
na do mês, o Santander anun-
ciou a licença remunerada dos 
funcionários com mais de 60 
anos e com doenças crônicas 
(como diabetes, hipertensão, 
cardiopatias e doenças respi-
ratórias) e o trabalho em casa 
para algumas funções e o fe-
chamento e rodízio nas agên-
cias para reduzir o número de 
bancários nos locais. 

Anunciou, também, o paga-
mento adiantado do valor inte-

gral do 13º salário, que ocorre-
ria no fim do ano, para o dia 30 de 
abril, além de criar um canal de 
comunicação com os funcioná-
rios que estão com suspeita de 
contaminação para serem mo-
nitorados por médicos. Quem 
testar positivo será afastado por 
14 dias, e os que tiveram contato 
com ele por sete dias. 

Entretanto, somente estas 
medidas não foram suficientes 
na avaliação dos sindicalistas. 
No último dia 23, representantes 
do Sindicato dos Bancários e a 
Federação Nacional dos Bancos 
(Fenaban) se reuniram por vide-
oconferência para debater sobre 
o contingenciamento da entrada 
de clientes nas agência bancá-
rias e agendamento de atendi-
mento presencial somente para 
casos de extrema necessidade. 
Exigiram o atendimento apenas 

MOBILIZAÇÃO 
QUE SALVA  
VIDAS 
Luta dos sindicatos garante 
liberação de trabalhadores 
para home office e garantia 
de que não demitirá 
durante pandemia

de serviços essenciais, redu-
ção de jornada dos bancários 
que precisarem ir ao trabalho, e  
cobraram a suspensão das me-
tas e a manutenção do aten-
dimento não presencial como 
compensação bancária, redes 
de cartões de crédito e débito, 
caixas bancários eletrônicos e 
outros serviços.

Em resposta, o Santander 
anunciou em nota que não irá 
demitir no país durante o perí-
odo mais crítico da pandemia, 
e se houver demissão será 

Limitação do número de  
pessoas nas agências foi uma  

das medidas para reduzir risco  
de contágio por Covid-19
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NEGOCIAÇÕES DO ACORDO ADITIVO
O andamento das negociações sobre a renovação do acordo específico de 
trabalho do Santander também foi impactado pela pandemia de coronavírus. O 
representantes dos funcionários do Santander entregaram no dia 3 de março 
a minuta ao RH do banco com as reivindicações coletadas em consulta com 
os funcionários e, no mesmo dia, as cláusulas do novo acordo começaram a 
ser debatidas. Durante os dois primeiros dias de negociação, os dirigentes 
sindicais cobraram a isenção de tarifas e linhas de crédito com condições 
diferenciadas para os bancários, pauta que é discutida há anos.
Além da isenção de tarifas, os bancários cobraram também a preservação 
de direitos já garantidos no acordo atual, assim como a ampliação de novas 
garantias. No entanto, o entrave na negociação foi o reajuste do Programa 
de Participação dos Resultados do Santander (PPRS). Os trabalhadores 
propuseram que a correção precisa refletir o mesmo aumento do lucro do 
banco, que cresceu mais de 100% nos últimos 5 anos, enquanto que a PPRS 
teve reajuste de apenas 20%.
O banco ficou de redigir proposta e marcar nova data de negociação - o 
que até o fechamento deste jornal ainda não havia ocorrido. Os dirigentes 
destacam que estão aguardando uma resposta que dialogue com os anseios 
dos trabalhadores. É bom lembrar que, em 2019, o banco lucrou R$ 18 bilhões 
apenas com tarifas – valor equivalente a duas vezes a folha de pagamento, 
incluindo a Participação de Lucros e Resultados (PLR).
Maria Rosani, diretora da Afubesp e coordenadora da Comissão de Organização 
dos Empregados (COE) do Santander, explica que tratam-se de reivindicações 
que o banco não teria dificuldades em atender. “Em outras indústrias 
menos rentáveis, como a automobilística, por exemplo, é comum que os 
trabalhadores tenham condições vantajosas para acessar linhas de crédito. 
Ainda que a operação brasileira do Santander seja responsável por 28% do 
lucro global, os funcionários 
responsáveis por este resultado 
não têm qualquer tipo de 
vantagem”, explica. 
A quarentena dificulta trâmites 
necessários para a aprovação 
da proposta do banco pelos 
funcionários, como a realização 
de uma assembleia. O Comando 
Nacional dos Bancários já solicitou 
à Fenaban a ultratividade dos 
acordos coletivos, o que resguarda 
a validade do aditivo em vigor.

apenas por justa causa ou por 
violação do Código de Ética da 
instituição. “A medida é neces-
sária para evitar a apreensão 
que existe entre os funcioná-
rios, que temiam a demissão 
pelo não cumprimento de me-
tas, ou por deixar de trabalhar 
em virtude das medidas toma-
das contra o contágio e a pro-
pagação da doença”, disse o 
dirigente da Afubesp e da Con-
traf, Mario Raia.

O banco informou também 
que ampliará o modelo de te-
letrabalho sempre que possí-
vel, priorizando os bancários 
que fazem parte de grupos de 
risco, além de estar “sensível” 
aos que, por ventura, tiverem 
de cuidar de filhos e filhas que 
estiverem em casa por conta 
do fechamento das escolas.

A dirigente sindical Lucimara 
Malaquias destaca que as me-
didas anunciadas não vieram 
de graça, mas são resultado da 
pressão do movimento sindical. 
“Elas são dever de um banco 
que lucra bilhões para com a 
sociedade brasileira e que pre-
cisa ter responsabilidade com 
seus funcionários, clientes e 
com a população”, diz.

Denúncias
Algumas denúncias dão con-

ta de que gestores do banco 
ameaçaram os trabalhadores 
na Barra Funda (na capital pau-
lista) por e-mail dizendo que, se 
não atingissem as metas para 
home office, teriam de voltar a 
trabalhar in loco. Na regional 
Norte, segundo o sindicato,  as 
cobranças são para que produ-
tos sejam vendidos aos montes a 
clientes, mesmo diante da crise.

As mensagens recebidas por 
bancários falam de “questão de 
salvação de nossos clientes e 
nosso resultado futuro”, além 
de dizerem que não podem pa-

rar. Já houve gerente regional 
que contrariou as recomen-
dações do próprio banco, que 
postergou o pagamento da par-
cela para contratos de crédito 
pessoal para 60 dias.

Os bancários que estiverem 
com problemas no local de tra-
balho ou detectarem não cum-
primento do acordo por parte 
do Santander devem denunciar 
aos sindicatos.

As negociações sobre aditivo  
foram iniciadas antes da quarentena
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A melhor maneira de barrar 
o coronavírus e proteger 
as pessoas deste mal é 
a quarentena, período de 

reclusão por tempo indetermi-
nado, sem sair de casa. Mas o 
que fazer com o tempo livre já 
que estabelecimentos de entre-
tenimento estão fechados?  

Algumas grandes empre-
sas de streaming (tecnologia de 
transmissão de conteúdo online 
que permite consumir filmes, 
séries e músicas) têm oferecido 
serviços gratuitos para ajudar 
as pessoas a passar o tempo. 
Além disso, operadoras de TV 
por assinatura, museus, plata-
formas educacionais, de exer-
cícios físicos e meditação têm 
disponibilizado conteúdo para 
consumo livre.

Serviço de streaming
Para quem não é assinan-

tes de empresas que oferecem 
este tipo de serviço, algumas 
delas disponibilizaram seu ca-
tálogo de filmes completo ou 
parte dele de graça para quem 
não tem assinatura. É o caso da 
Globoplay – https://globoplay.
globo.com/ (conteúdo grátis até 

#FIQUEEMCASA

O QUE FAZER EM  
TEMPOS DE QUARENTENA? 
Confira algumas atividades para se 
distrair em tempos de isolamento social

o dia 16/4); Amazon Prime Video 
- https://www.primevideo.com/ 
(conteúdo grátis por 30 dias) 
e SPCine – https://www.spci-
neplay.com.br/ (liberou todo o 
seu catálogo gratuitamente até 
o dia 17/4). Para quem tem a 
possibilidade de assinatura, há 
também outras opções como 
NetFlix, HBO Go e Mubi.

TV por assinatura
Os assinantes de canais pa-

gos também têm opções a mais 
em seus pacotes contratados. 
Sky, Claro/NET, Vivo e Oi TV 
disponibilizaram mais de 70 
emissoras sem custo para to-
dos os assinantes.

Curso online

energia, desenho arquitetônico, 
educação ambiental). A Ude-
my – https://www.udemy.com/, 
plataforma de conteúdo sobre 
programação e tecnologia, li-
berou mais de 100.

Meditação
Calm, Headspace, Mindful-

ness App, Medite-se são al-
gumas opções para manter a 
mente sã em tempos de iso-
lamento. Disponíveis para An-
droid e Iphone.

Museus 
Com o fechamento das visita-

ções, museus de todo o mundo 
disponibilizaram seus acervos 
para visitação virtual. Museu 
do Vaticano, Museu do Prado na 
Espanha, Museu do Louvre, Mu-
seu Britânico e nosso MASP são 
algumas opções de tour.

Exercícios físicos
Para exercitar o físico, o app 

Exercício Aptidão Sênior é uma 
opção, mas lembre-se: res-
peite o seu limite. Disponível  
em Android. 

Para quem quer começar 
um curso novo, há gratuitos 
em várias instituições educa-
cionais – A Fundação Getúlio 
Vargas – https://www5.fgv.br/
fgvonline/ oferece 56 deles; já 
o Senai – http://www.eadse-
nai.com.br/virtual/ms/ – está 
com 12 cursos sobre diversos 
temas (consumo consciente de 


