
Está chegando o processo eleitoral 
que define a diretoria da Afubesp no 
quadriênio 2020/2024. Sua participação  

é muito importante! A votação será de 18 
a 22 de maio e, pela primeira vez, realizada 
via sistema eletrônico, isto é, pela internet – 
meio seguro, rápido e cômodo, além de mais 
econômico (saiba como votar na página 2). 

A chapa única na eleição, Afubesp Somos 
Nós, Sempre na Luta, é encabeçada pelo atual 
presidente da associação, Camilo Fernandes, 
e conta com nomes que contemplam 
funcionários da ativa e aposentados. São  
eles 35 nomes para a Diretoria Executiva,  
60 representantes regionais, seis conselheiros 
fiscais e oito conselheiros consultivos.

Ao longo dos últimos anos, a Afubesp vem 
consolidando ainda mais a sua posição de 
defesa dos seus direitos. Confira alguns dos 
principais marcos da gestão:

sempre na luta
somos nós

Maio de 2020

Acordo Aditivo do Santander

A luta da Afubesp e sindicatos garante  
aos trabalhadores do banco bolsas de estudo  
para graduação e pós-graduação, Programa 
Próprio de Resultados (PPRS), o compromisso  
da patrocinadora com a Cabesp e o Banesprev,  
entre outras conquistas.

Programa Qualidade de Vida 

Há 13 anos, o programa proporciona 
lazer, entretenimento, cultura e conhecimento 
sobre os mais variados temas por meio de 
oficinas, palestras, passeios e concursos culturais, 
sempre agregando a comunidade banespiana..

Conquistas para os pré-75

Em 2019, a Afubesp conquistou para os 
pré-75 que recebem pela Fazenda os valores 
retroativos relacionados ao reajuste de 2018 
firmado na Convenção Coletiva dos Bancários 
2018/2019.

Defesa da Cabesp  
e do Banesprev 

Ao longo da atual gestão, a Afubesp conseguiu 
brecar investidas do Santander no Banesprev 
e Cabesp com a histórica unidade entre as 
associações durante as eleições do fundo de 
pensão e da Caixa Beneficente. Além disso, 
conquistamos por meio judicial a dedutibilidade 
do IR das contribuições extraordinárias do fundo 
de previdência em favor dos participantes do 
Plano II que ainda estão na ativa.

Mais convênios

No último triênio, diversas parcerias 
foram firmadas setores de lazer e cultura 
(pousadas, hotéis, resorts, agências de turismo, 
teatro, cinema e parques temáticos), Educação 
(escolas de idiomas, universidades e colégios), 
Consumo, Saúde e Beleza. Este ano, foi lançado 
o Guia de Convênios Digital (acesse em www.
afubesp.org.br). O Departamento Jurídico está 
cada vez mais dinâmico, atendendo nas áreas 
cível, trabalhista e previdenciária.

Canais de comunicação 

A Afubesp possui canais de 
comunicação para divulgar informações 
atualizadas e manter relacionamento direto  
com os banespianos e funcionários do Santander 
- site renovado e mais interativo, redes sociais, 
jornal impresso mensal e e-mail marketing para 
agilizar a distribuição de conteúdo relevante  
aos associados.

Mais conforto e lazer  
na Colônia de Barbosa 

A Colônia de Férias de Barbosa recebe 
constante manutenção com o objetivo de deixar 
o espaço com infraestrutura cada vez melhor, 
visando preservar o meio ambiente, como o 
desassoreamento da lagoa, um dos cartões-
postais da colônia, para receber os associados  
da entidade e seus dependentes com conforto.



Mais luta e mais representação

Foram muitos os desafios postos nos últimos 
anos, e a Afubesp não se furtou nem por 
um segundo em ir ao enfrentamento. As 

costumeiras investidas do Santander em minar as 
joias dos banespianos (a Cabesp e o Banesprev) 
se intensificaram, tal como o enfrentamento da 
entidade para garantir que nenhum direito seja 
retirado dos colegas. 

E foi justamente em nome da manutenção dos 
direitos que as associações de representação 
construíram uma unidade, uma das grandes 
marcas dessa gestão. Seja em reuniões, atos 
e assembleias, o trabalho não pára. Todas as 
questões são divulgadas pela Afubesp, e as 
dúvidas sobre como as decisões tomadas 
repercutem em sua vida são sanadas pelos 
dirigentes, sempre próximos dos associados.

Motivos de ações judiciais impetradas na gestão, 
a governança do Banesprev e a preservação do 
atendimento e qualidade da Cabesp continuarão 
sendo temas sensíveis nos próximos anos, e a 
união de forças da comunidade banespiana se 
torna cada vez mais necessária para defender 
seus direitos. “Precisamos estar atentos a qualquer 
tentativa de diminuir a participação dos reais 

donos do patrimônio, e o diálogo é essencial.  
A luta é diária”, pontua o presidente da Afubesp  
e candidato Camilo Fernandes.

Presente também nas campanhas salariais, a 
Afubesp junto dos sindicatos batalha por ganhos 
econômicos e sociais para os bancários. A defesa 
dos interesses dos associados está presente 
em todos os movimentos feitos pela Afubesp, 
colocando à disposição inclusive o departamento 
jurídico para atender as necessidades e ampliando 
serviços e convênios. Vote de 18 a 22 de maio e 
fortaleça sua associação!

VOTE DA SUA CASA:

1.  A votação eletrônica não  
precisará de usuário e senha

2.  Acesse o site  
www.afubesp.org.br

3.  Click no link Eleições  
Afubesp 2020-2024.

4.  Digite nos campos seus  
dados pessoais – CPF  
e data de nascimento

5.  Confirme o seu nome 
completo para prosseguir

6.  Vote na chapa Afubesp  
Somos Nós, Sempre  
na Luta ou nulo/branco

7.  Digite seu e-mail e  
número de telefone  
(com ddd) para receber o 
comprovante de votação


