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SEPARADOS, MAS CONECTADOS

O s tempos de pandemia de Covid-19 pedem 
que as pessoas, os comércios, as empre-
sas e as organizações se reinventem, pro-
curem novas formas de manter-se ativo, 
vender seus produtos, prestar serviços. 

A saída para todos foi recorrer à internet, aos 
aplicativos de vídeoconferência, de entregas rá-
pidas de mercadorias. Quem não era afeito às 
novas tecnologias, ou não usuário do teletraba-
lho, teve que se adaptar, inclusive as empresas. 
Foi o que a Afubesp fez 

Com a sede de portas fechadas para o públi-
co, desde 23 de março, funcionários e diretores 
se desdobram para oferecer aos associados um 
serviço de qualidade, mesmo executando as ta-
refas à distância. 

E como a quarentena se prolonga, o jeito foi 
recorrer ao meio eletrônico para eleger a nova 
diretoria da entidade. Nesta edição, trazemos o 
passo a passo de como votar, legitimar o proces-
so e fortalecer a associação (veja na página 3).

Muitas reuniões por chamadas de vídeo com 
os representantes do Santander garantiram 
também que fossem concluídas as negociações 
sobre o aditivo à Convenção Coletiva dos Ban-
cários, que inclui as assinaturas dos termos de 
compromisso de manutenção do patrocínio do 
Banesprev e da Cabesp (nas página 4 e 5). 

A internet é ainda o nosso trunfo para se-

guir informando os associados sobre cada novo 
acontecimento de interesse dos segmentos que 
compõem a família Afubesp. Uma família que 
tem estado bem unida e trocando experiências 
durante as “lives” (vídeos ao vivo) realizadas no 
nosso Facebook, dentro do programa Qualidade 
de Vida na Quarentena. A iniciativa de sucesso 
leva cultura, atividade física, dicas de como ocu-
par-se e ter bem-estar no distanciamento social, 
em textos e vídeos disponibilizados no site e nas 
redes sociais - Facebook, Instagram e YouTube 
(saiba mais nas páginas 6 e 7). 

Para que possamos estar ainda mais conec-
tados neste momento, a Afubesp pede que os 
colegas curtam, compartilhem com os amigos e 
sigam nossas redes para que ninguém fique de 
fora deste programa, que só traz boas energias 
e bons conteúdos em um momento que isso é 
fundamental para seguir em frente e com saúde. 

Atualize também seu cadastro - e-mail e 
Whatsapp, principalmente - para continuar rece-
bendo todos os materiais produzidos e que, tem-
porariamente, só tem a versão eletrônica.

Enquanto nos reinventamos aqui, fique em 
casa, seguro e saudável, o tempo que for preciso 
até tudo isso terminar. Vai passar!

Abraços fraternos, 
Diretoria da Afubesp

Youtube: AfubespTV 
Instagram: @afubesp 
Facebook: @AAfubesp 
Recadastramento pelo e-mail  
afubesponline@afubesp.com.br,  
com dados de email e WhatsApp 
www.afubesp.org.br
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ELEIÇÕES

De 18 a 22 de maio, será 
realizada a eleição da 
Afubesp, que irá definir a 
diretoria da entidade pe-
los próximos quatro anos, 

por meio de votação eletrônica 
no site da associação.

Inicialmente, o pleito esta-
va marcado para ocorrer de 20 
a 26 de abril. No entanto, por 
conta da pandemia de Covid-19, 

VOTE PELO SITE E 
FORTALEÇA A AFUBESP
Votação eletrônica será realizada pela primeira 
vez, possibilitando que todos participem com 
segurança do processo eleitoral

a diretoria resolveu suspendê-
-lo por questão de segurança. 
O restante do processo – ins-
crições de chapas e homolo-
gação – foi realizado no prazo 
regulamentar.

Com a extensão do prazo 
da quarentena pelos órgãos de 
saúde oficiais, a diretoria da 
Afubesp deliberou por prorro-
gar o mandato atual por 90 dias 

e prosseguir com o rito eleito-
ral, tendo em vista que os as-
sociados não precisarão sair de 
casa para participar da eleição.

A única chapa inscrita – Afu-
besp Somos Nós, Sempre na 
Luta -, que é liderada pelo atu-
al presidente da associação, 
Camilo Fernandes, foi divul-
gada na edição 103 do Jornal  
da Afubesp.

Votação rápida e segura

1Os associados da Afubesp precisam de 
poucos minutos para votar. O primeiro passo 

é acessar www.afubesp.org.br pelo computador, 
celular ou tablet e clicar no link Eleições Afubesp 
2020-2024, localizado na página inicial do site.

2 Em seguida, o eleitor será encaminhado  
para uma tela que pedirá os dados de CPF 

e data de nascimento, para conferir se está 
habilitado a votar.

3 A próxima tela mostrará três nomes, clique  
no seu nome para prosseguir. A cédula 

aparecerá na sequência com três opções para 
votar: chapa Afubesp Somos Nós, Sempre na  
Luta; nulo ou branco.

4 Para finalizar, será necessário digitar e-mail 
e número de telefone (com ddd) para receber 

o comprovante de votação, sem comprometer o 
sigilo do seu voto.

5 Aguarde o comprovante, que trará a seguinte 
mensagem: Sucesso! O seu voto foi registrado 

com sucesso! Clique em ok para sair.
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SANTANDER 

É HORA DE PENSAR  
NAS PESSOAS
Além da pressão e assédio moral, banco 
agora adota medidas que colocam a vida 
de todos em risco na pandemia

Mesmo com todo o risco 
de contágio alertado 
por especialistas de 
saúde diariamente em 
veículos de comunica-

ção no mundo inteiro, o San-
tander mudou seu discurso e, 
agora, aposta em uma volta a 
uma realidade que não existe 
mais. Diretores e até mesmo 
o presidente do banco, Sergio 
Rial, gravaram vídeos institu-
cionais anunciando uma reto-
mada de atividades, na contra-
mão da realidade do país. Até 
o fechamento desta edição, o 
Brasil continuava registrando 
um triste recorde de contami-
nados e mortes.

Em vez de adotar medidas 
que resguardem vidas, o ban-

co espanhol alterou de modo 
arbitrário o procedimento nas 
agências em caso de traba-
lhadores com a Covid-19. Sem 
negociação com os sindicatos, 
foi determinado que, em casos 
suspeitos, o trabalhador deve 
entrar em contato com o tele-
atendimento do Hospital Sírio 
Libanês para o médico decidir 
se é preciso ou não o afasta-
mento. Antes, o trabalhador 
precisava somente comunicar 
o banco e era afastado.

Quando os casos de coro-
navírus eram confirmados, a 
agência ou departamento eram 
fechados imediatamente tal 
como o afastamento por 14 dias 
das pessoas que tiveram con-
tato próximo com o infectado. 

Agora, a agência será higieni-
zada e uma equipe médica irá 
avaliar se há ou não o risco de 
contágio. Sindicalistas conside-
ram essa postura irresponsá-
vel e um potencial risco para a 
vida de bancários e clientes.

De acordo com a diretora do 
dos Bancários de São Paulo, 
Lucimara Malaquias, ao pro-
mover as mudanças de forma 
unilateral apenas comunicando 
o movimento sindical quando já 
estavam implementadas sem 
qualquer debate, o Santander 
desrespeitou compromissos fir- 
mados pela Fenaban (Federa-
ção Nacional dos Bancos) em 
mesa de negociação com o Co-
mando Nacional dos Bancários 
logo no início da quarentena.

“Os números de mortes e 
contaminações por Covid-19, 
mesmo subnotificados, atin-
giram patamares alarmantes. 
Cidades e diversos especialis-
tas já debatem a necessidade 
de um rígido lockdown para 
frear a propagação do vírus. 
Justo neste momento, o San-
tander flexibiliza seus proce-
dimentos aumentando o ris-
co para clientes e bancários. 
Insistimos para que o banco 
reveja, com urgência, os seus 
procedimentos”, afirmou a di-
rigente. Os sindicatos aguar-
dam posicionamento da Fena-
ban em relação à postura do 
Santander, que desrespeitou  
o compromisso.

A preocupação do movi-
mento sindical não é por pou-
co. Em São Paulo, pelo menos 
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Agências do Santander da 
base do Sindicato de São 
Paulo se transformaram 

em focos do Covid-19

duas agências em Osasco e 
Barueri se transformaram em 
focos de contaminação do novo 
coronavírus. As unidades re-
gistraram cinco casos confir-
mados e outros seis suspeitos. 
O problema parece ser ainda 
maior: de acordo com denún-
cias dos funcionários, muitas 
outras agências também tive-
ram confirmação de Covid-19.

Na agência Marechal Ron-
don, no centro de Osasco, a 
mobilização surtiu efeito: após 
denúncia, a unidade foi isolada 
para higienização e os traba-
lhadores foram afastados por 
14 dias.

No dia 7 de maio, a Comis-
são de Organização dos Em-
pregados (COE) do Santander 
se reuniu por videoconferência 
para discutir ações de enfren-
tamento às medidas contradi-
tórias do banco. Na avaliação 
do grupo, é um contrassenso a 
adoção de medidas que levem 
os trabalhadores e clientes ao 
adoecimento. No final de abril, o 
banco espanhol anunciou lucro 
trimestral de R$ 3,85 bilhões, 
com crescimento de 10,5%. Re-
tomar as atividades e chamar 
clientes para as agências po-
derá acarretar a repetição dos 
erros cometidos na Europa.

“Estas questões serão de-
batidas no comitê de crise for-
mado pelo Comando Nacional 
dos Bancários e pela Fenaban”, 
disse a dirigente da Afubesp, do 
Sindicato dos Bancários de São 
Paulo e coordenadora da COE 
do Santander, Maria Rosani.

EM ASSEMBLEIA VIRTUAL, BANCÁRIOS DO  
SANTANDER APROVAM RENOVAÇÃO DO ADITIVO
A pandemia remodelou até mesmo a maneira de os trabalhadores deliberarem 
sobre suas pautas. Pela internet, os bancários do Santander da ativa e os 
aposentados aprovaram a renovação do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) 
aditivo à CCT da categoria, e também a renovação do acordo de PPRS e dos 
termos de compromisso Banesprev e Cabesp. A votação foi realizada nos 
dias 13 e 14 de maio. Agora, segue para assinatura dos representantes dos 
trabalhadores e do banco.
A renovação foi garantida em mesa de negociação entre o banco e os 
representantes dos trabalhadores. “A aprovação desses acordos é importante 
porque prevêem uma série de direitos aos trabalhadores do Santander. E 
nesse momento de pandemia e de retirada de direitos, eles são ainda mais 
relevantes”, destaca a vice-presidente da Afubesp e diretora executiva do 
Sindicato dos Bancários de São Paulo, Rita Berlofa.

ALGUMAS CONQUISTAS DO ACORDO: 
• 2,5 MIL BOLSAS DE ESTUDO, SENDO 100 DE MBA
• LICENÇA DE 30 DIAS NÃO REMUNERADA  

PARAR CUIDAR DE PARENTE DE 1º GRAU
• PPRS: PAGAMENTO DE R$ 2.800 PARA TODOS  

OS BANCÁRIOS, ALÉM DA PLR DA CATEGORIA
• RENOVAÇÃO DOS TERMOS DE COMPROMISSO COM A  

CABESP E O BANESPREV, E TERMO DE RELAÇÕES LABORAIS
• NOVA CLÁUSULA: EXTENSÃO DA ESTABILIDADE  

PRÉ-APOSENTADORIA EM ATÉ 1 ANO (EXCLUSIVAMENTE  
PARA TRABALHADORES QUE JÁ ESTAVAM NA ESTABILIDADE,  
MAS TIVERAM ALTERAÇÕES NO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO  
APÓS REFORMA DE PREVIDÊNCIA).

Mais informações no site www.afubesp.org.br.
Com informações do SP Bancários e Contraf-CUT
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#QVNAQUARENTENA
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São inegáveis os efeitos que 
a quarentena e o distan-
ciamento social têm sobre 
nós. A pandemia afetou 
a rotina de todos, fechou 

estabelecimentos e nos forçou 
a reinventar um novo estilo de 
vida dentro de casa. Como diz 
um provérbio chinês, não é pre-
ciso ter medo de caminhar len-
tamente, e sim de ficar parado. 
Pensando nisso, a Afubesp por 
meio do programa Qualidade de 
Vida lançou uma programação 
de atividades online para as-
sociados e público em geral, o 
“#QVNaQuarentena”.

As atividades presenciais 
desse ano seriam retomadas 
em março, mas não puderam 
ser realizadas em virtude das 
medidas de contenção da Co-
vid-19. Então, foram repensa-
das para o ambiente virtual. 
Desde abril, já foram realiza-
das lives pelo Facebook com 
as tradicionais aulas de Tai Chi 
Chuan e Yoga, vídeos no canal 
da Afubesp no YouTube de gi-

nástica para a maturidade até 
tutoriais de trabalhos manu-
ais (como fazer a sua própria 
máscara de proteção em casa) 
e artesanato.

“Vivemos um momento atí-
pico com o Coronavírus e a 
melhor forma de prevenção é 
ficar dentro de casa. Mas pre-
cisamos manter a cabeça e o 
corpo saudáveis neste período. 
Estamos então nos reinventan-
do para oferecer suporte para 
nossos associados”, ressalta o 
presidente da Afubesp, Camilo 
Fernandes.

Além dos eventos em audio-
visual, foram produzidas maté-
rias para o site com dicas de coi-
sas que você pode fazer para se 
divertir na sua casa. Para quem 
gosta de jardinagem, procure 
pelo texto sobre cultivo de tem-
peros e hortaliças em vasos. Se 
você sente falta de ir ao cinema 
ou está testando novas formas 
de entrar em contato com as 
pessoas queridas, confira tam-
bém nossas dicas no site sobre 

QUALIDADE DE  
VIDA NA SUA CASA
Pensando no bem-estar dos associados, 
Afubesp disponibiliza atividades para 
que todos se mantenham ativos mesmo 
à distância

canais de streaming e aplicati-
vos de chamadas de vídeo. 

Não fique parado 
Nos dias 23 de abril e 11 de 
maio, a instrutora Iracema Sil-
va guiou dezenas de colegas 
na aula de Yoga, uma ativida-
de que requer concentração 
e disciplina. Em 29 de abril, 
o instrutor e sensei de Aikidô 
e Judô, Luiz Carlos Freitas, 
também reservou aos parti-
cipantes alguns minutos de 
equilíbrio e tranquilidade. A 
prática dessas atividades fí-

Camilo Fernandes explicou em vídeo 
como funcionam as atividades virtuais

COMO PARTICIPAR? 
FIQUE SEMPRE LIGADO NA PROGRAMAÇÃO DIVULGADA PELO SITE WWW.AFUBESP.ORG.BR E NAS REDES SOCIAIS. 
CONVIDE OS AMIGOS PARA PARTICIPAREM TAMBÉM! 
Para acompanhar os vídeos lançados pela Afubesp, inscreva-se no canal no YouTube: www.youtube.com/AfubespTV  
e acompanhe as atividades ao vivo pela página do Facebook: www. facebook.com/AAfubesp. Todas as atividades ficam  
disponíveis na página mesmo após o término do evento.
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No dia 6 de maio, o #QVNaQua-
rentena realizou uma necessária live 
sobre saúde mental com a psicóloga 
e psicanalista Mônica Rosa, com me-
diação da jornalista Érika Soares. Com 
um público interessado, o bate-papo 
teve o envolvimento de mais de mil 
pessoas, e os colegas participaram 
em peso nos comentários e enviando 
dúvidas para enriquecer a conversa.

Um tema recorrente é como lidar 
com os sentimentos gerados pelo 
isolamento social. Questionada so-
bre isso, a psicóloga ressaltou que 
é importante dar atenção aos sinais. 
“Aqueles que já tinham um diagnós-
tico (de transtornos psicológicos) e 
que não procuraram tratamento tive-
ram diante do afastamento um agra-
vamento dos sintomas”, destacou. O 
medo do desconhecido desempenha 
um papel decisivo no psicológico de 
todos em um momento de pandemia. 
“Quem não tinha nenhum grau de 
sofrimento, provavelmente hoje está 
sentindo as consequências dessa 
quarentena. Não só disso, mas tam-
bém das notícias que mudam a cada 

sicas traz inúmeros benefí-
cios, inclusive psicológicos.

O Yoga controla a ansiedade, 
previne a depressão, aumenta 
a produtividade do cérebro e 
combate a insônia. Já o Tai Chi, 
além de ser uma arte marcial 
que não possui restrições para 
quem quiser praticar, evita a 
perda de força muscular, faz 
bem para os ossos e exercita a 
flexibilidade e o equilíbrio. 

A personal trainer Tabatha 
Conte também ensinou, seja por 
vídeo no YouTube ou em live do 
dia 13 de maio pelo Facebook, a 
praticar em um pequeno espa-
ço em casa exercícios que se-
riam feitos em academia utili-

Psicóloga e 
psicanalista 
Mônica Rosa 
respondeu a 
perguntas dos 
associados em  
live realizada  
no último dia 6

Todos os conteúdos do QV na 
Quarentena seguem disponíveis no 
site e nas redes sociais

COMO VAI A SUA SAÚDE MENTAL?
momento. Não temos uma resposta 
em relação à cura (do coronavírus). 
Tudo isso gera ansiedade.”

A colega Rita Silva relatou durante 
a live que usa o tempo em casa para 
refletir. “Acho que é um momento 
para olharmos para nós. Melhorei 
muito quando passei a não assistir 
mais as notícias. Nos momentos de 
tristeza, procuro vivê-la e não fugir do 
que estou sentindo”, disse.

A especialista alerta que se a pes-
soa perceber que vem sofrendo com 
sintomas de ansiedade (taquicardia, 
dor no peito, sensação de que vai des-
maiar), de depressão (sentimento de 
infelicidade, apatia, falta de vontade 
para fazer suas tarefas), problemas 

de alteração do apetite, (para mais ou 
para menos), insônia, pensamentos 
perturbadores entre outros sintomas, 
é preciso procurar um psicoterapeuta.

Já que passamos por um momento 
de distanciamento físico, Mônica re-
comenda que haja uma aproximação 
afetiva com as pessoas que se gosta. 
“Lembre-se de que a crise vai passar, 
ainda que leve algum tempo, e permi-
ta que esse pensamento seja um com-
bustível psíquico de qualidade para 
manter-se saudável. Apesar da crise, 
permita-se ser feliz, da maneira que 
for possível, no aqui e agora.”

Para assistir a gravação, acesse a 
seção “vídeos” na página da Afubesp  
no Facebook.

zando materiais simples. Todos 
podem fazer, sem desculpas!

Trabalho artesanal
Outra atividade que exerce 

enorme benefício nesse pe-
ríodo em que o ócio pode se 
tornar um problema é dedicar-
-se a trabalhos manuais. Mir-
tes Silva compartilhou com o 
Qualidade de Vida na Quaren-
tena um pouco de seus conhe-
cimentos em artesanato. Em 
vídeo, ensina uma forma prá-
tica de fazer uma guirlanda de 
decoração com feltro e sem 
costura com materiais simples 
como papelão. Confira no ca-
nal do YouTube da Afubesp.
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JURÍDICO 

Os funcionários da ativa, 
participantes do Plano II 
do Banesprev, já notaram 
no holerite de abril o be-
nefício conquistado pela 

Afubesp com a decisão judicial 
a respeito da dedutibilidade na 
apuração do Imposto de Renda 
Pessoa Física (IRPF) das con-
tribuições extraordinárias. Os 
aposentados do Plano II recon-
quistaram o direito, em 2018, 
também com o auxílio de ação 
coletiva ajuizada pela entidade.

Para os ativos, a sentença fa-
vorável foi proferida no início de 
abril confirmando a liminar ob-
tida um ano antes pela associa-
ção. A decisão ainda reconhece 
a legitimidade da Afubesp em 
representar associados nes-
ta demanda e estende o direito 
para novos integrantes do qua-
dro de filiados.

Além de afastar a aplica-
ção da Solução de Consulta no. 
354/2017, a decisão judicial au-
toriza a restituição dos valores 
pagos através da apresentação 
de declaração retificadora.

Declarações de IR  
com prazo estendido

Por conta da pandemia de 
Covid-19, a Receita Federal es-
tendeu o prazo para entrega 
das declarações do Imposto de 
Renda Pessoa Física para 30 

VITÓRIA PARA FUNCIONÁRIOS 
DA ATIVA DO PLANO II
Afubesp conquista dedução no 
Imposto de Renda para valores 
pagos a título de contribuição 
extraordinária para o Banesprev 

de junho. A prorrogação levou 
em consideração os relatos de 
contribuintes confinados em 
casa, que relatavam a falta de 
documentos ou porque não po-
dem pegá-los por estarem na 
empresa, no escritório, etc.

Para quem já entregou a 
declaração e espera pelo re-
cebimento de restituição, o 
cronograma foi mantido. O pri-
meiro lote de pagamentos, que 
contempla idosos a partir de 60 
anos, pessoas com deficiência 
e professores, desde que a fon-
te principal de renda tenha sido 
o magistério, será liberado no 
dia 29 de maio.

Prazos processuais
A pandemia também oca-

sionou mudanças nos prazos 
de processos judiciais físicos. 

Resolução editada no início de 
maio pelo Conselho Nacional de 
Justiça prorrogou a suspensão 
deles para dia 31 deste mês. Já 
os prazos dos processos virtu-
ais foram retomados no dia 4 e 
seguem normalmente, exceto 
em localidades que tenham sido 
decretadas medidas restritivas 
à circulação de pessoas (“lo-
ckdown”). Também está man-
tida a possibilidade de a parte 
informar em petição sobre a im-
possibilidade de prática do ato, 
pela necessidade de coleta pré-
via de meios de prova.

Apesar dos prazos terem 
sido estendidos, a equipe de 
advogados do Departamento 
Jurídico da Afubesp segue res-
pondendo às dúvidas dos sócios 
por meio do endereço jurídico@
afubesp.com.br.

FREEPIK


