Jornal da Associação dos Funcionários
do Grupo Santander, Cabesp e Banesprev

Ed. no 106| 24 de julho de 2020

MESMO
DURANTE A
PANDEMIA
ASSOCIAÇÃO LEVA INFORMAÇÃO SOBRE OS PERIGOS DO PLANO CD DO
BANESPREV POR MEIO DE LIVES, JORNAL ESPECIAL E NOTÍCIAS NO SITE
PRESTAÇÃO DE CONTAS DA AFUBESP OCORRE DIA 29/7; CONFIRA
BALANÇO DO EXERCÍCIO DE 2019

LUTA
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PARAR NÃO É PERMITIDO!

H

á mais de 4 meses em quarentena por
conta de uma pandemia, que parece que
nunca vai acabar (mas vai passar), a Afubesp segue trabalhando sem tréguas em
favor dos direitos dos funcionários da ativa
e aposentados do Santander.
Todo dia é uma luta, não é permitido parar ou
esmorecer, porque a vontade do banco é lucrar
cada vez mais e tirar de seus ombros todas as
obrigações que tem, agora especialmente no Banesprev. Desde o início de julho, a Afubesp realiza
programas ao vivo pelo Facebook e pelo Youtube
para escancarar a proposta indecorosa do banco
oferecer para aposentados a migração para um
plano de contribuição definida que, em resumo,
vai tirar direitos adquiridos. A campanha pela
Não Migração é conjunta da Afubesp com as associações de banespianos e entidades sindicais.
Mas o assunto principal deste jornal é interno:
a realização da nossa assembleia de prestação
de contas, que será virtual - assim como foi o da
Cabesp (veja na página 3). Inicialmente, ela ocor-

reria no mês de abril, no auditório da entidade,
mas precisou ser adiada por conta da pandemia.
Os números e informes sobre como votar estão disponíveis nas páginas principais desta publicação, assim como edital localizado abaixo.
E seguindo a nossa política de preservação
de direitos e do bem-estar dos nossos associados, continuamos orientando a todos ficarem em
casa e cuidar da saúde. Para ajudar, o programa
Qualidade de Vida na Quarentena realizou uma
live com nutricionista que trouxe dicas de como
melhorar a imunidade por meio da alimentação
(leia na página 8).
Para finalizar, lembramos da importância de
manter-se informado. Além de navegar periodicamente pelo site www.afubesp.org.br, curta a nossa página do Facebook AAfubesp, siga
@afubesp no Instagram e no Twitter, inscreva-se e ative o sininho no Afubesp TV, nosso canal
no Youtube.
Cuide-se e boa leitura!
Diretoria da Afubesp

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA VIRTUAL
A ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO SANTANDER BANESPA, BANESPREV E CABESP – AFUBESP inscrita no CNPJ
sob o no. 53.102.208/0001-88, por seu presidente CAMILO FERNANDES DOS SANTOS ao final assinado, no uso das atribuições que lhe
são conferidas nos exatos termos do Estatuto Social, CONVOCA todos os seus associados com direito à voto para participarem da
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, que será realizada de forma virtual das 18h até 20h do dia 29 de julho de 2020, considerando
como primeira convocação se a apuração superar um terço dos associados quites e, caso não atinja este quorum, em ato contínuo
e considerando como segunda convocação com qualquer número de associados quites, e suas deliberações se darão por maioria
simples dos presentes que votarão virtualmente no link (https://afubesp.votabem.com.br), endereço este no qual estão disponíveis
todas as informações necessárias para apreciação e aprovação da seguinte ordem do dia, a saber:
1) Deliberação e aprovação da prestação de contas do exercício de 2019;
2) Deliberação e aprovação da previsão orçamentária do exercício de 2020.
Ressalte-se que para garantir a publicidade e lisura da votação, as Demonstrações Contábeis ficarão disponíveis a partir do dia
27 de julho de 2020 até o dia da assembleia no site da AFUBESP (https://afubesp.org.br), bem como, importante destacar que a
referida assembleia será realizada de forma virtual em decorrência do Estado de Calamidade Pública conforme Decreto Legislativo
nº 6 de 20.03.2020 e da impossibilidade de aglomeração de pessoas ante o risco de contágio pelo vírus COVID-19, sendo autorizada
a assembleia por meio eletrônico nos termos do artigo 5º da Lei 14010/2020.
São Paulo, 16 de julho de 2020
Camilo Fernandes dos Santos,
Diretor Presidente da Associação dos Func. do Grupo Santander Banespa, Banesprev e Cabesp – AFUBESP.
Publicação da Associação dos Funcionários do Grupo Santander e Cabesp. Rua Direita, 32, 2º andar, São Paulo, SP, CEP
01002-000. Telefone: 11 3292-1744. Fax: 11 3107-9268. Presidente: Camilo Fernandes. Diretor de Divulgação: Cassio
Toshiaki Murakami. Redação: Érika Soares, Letícia Cruz e Mariana Valadares. Edição: Érika Soares. Colaboração: Junior Silva. Capa: Freepik.
Projeto Gráfico: Thiago Balbi. Diagramação: Thiago Balbi/Publisher Brasil. Tiragem: 23 Mil.
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CONTAS APROVADAS
EM ASSEMBLEIA VIRTUAL

A

prestação de contas de
2019 e a dotação orçamentária para 2020 da
Cabesp foram aprovadas
em assembleia virtual realizada pela primeira vez, e de
caráter excepcional, por conta
da pandemia de Covid-19.
Foram registrados os votos
de 3.823 banespianos durante
a semana (das 15h do dia 20 até
14h do dia 24 de julho). A divulgação dos resultados foi feita
ao vivo pela presidente da Cabesp, Maria Lucia Ettore, no site
da caixa beneficente. As contas
foram aprovadas por 95% dos
associados votantes (3.615 sim,
208 não) e a previsão orçamentária teve 94% de aprovação
(3.598 votos para o sim, 225 não).
O processo virtual ocorreu
com a concordância das associações e das entidades sindicais, que levaram em consideração a segurança dos
associados que estão, em grande maioria, no grupo de risco de
ser infectado pelo coronavírus.
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Realizada pela
internet em caráter
de exceção, por
conta da pandemia,
prestação de
contas teve
participação de
3.823 associados

No entanto, é preciso fazer
observações sobre o andamento do processo, que são condenáveis. Por exemplo, abrir
a votação antes responder as
perguntas no chat, nos leva de
volta aos tempos das trevas
nas assembleias presenciais. O
correto seria prestar esclarecimentos, sanar dúvidas para só
então abrir a votação.
Outra questão: exigir justificativa, com pelo menos 20 caracteres, para voto não é um
absurdo, uma forma de coação.
Além disso, muitos associados relataram que tiveram problemas na hora da votação, outros disseram não ter recebido
respostas de forma transparente
e satisfatória às suas perguntas.
Pra finalizar, a Caixa tem
mais de 20 mil sócios, boa parte deles aptos a votar, mas apenas 3.823 participaram da AGO.
Dessa forma, a afirmação da
presidente da Cabesp de que
assembleia foi um sucesso não
é verídica.

SANTANDER NÃO
PODE MEXER COM
CABESP E BANESPREV
SEM NEGOCIAR
Um assunto importante que
sempre vale lembrar é que este
ano foi renovado, mais uma vez,
por dois anos, os termos de
compromisso Cabesp e Banesprev,
que integra o Acordo Aditivo à
Convenção Coletiva de Trabalho.
Uma das clásulas presentes
nos dois documentos é a
criação de um Grupo Técnico de
Trabalho, de natureza consultiva
e de composição paritária representantes do banco e dos
trabalhadores - para realização de
reestruturação da Cabesp ou do
Banesprev.
Para conferir os termos acesse
o site da Afubesp pelo caminho
Institucional> Acordos Coletivos.
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NÚMEROS

AFUBESP CONVOCA
PARA PRESTAÇÃO
DE CONTAS
Assembleia será virtual em razão
da pandemia; sócios votam em
plataforma no site da associação

M

esmo com a distância física que a pandemia de Covid-19 exige,
a Afubesp mantém a
sua tradição de prezar
pela transparência em um dos
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momentos mais importantes
na vida da associação - que é
prestar contas e expor o resultado das lutas e a aplicação do
patrimônio dos associados. Por
isso, a assembleia de presta-

ção de contas neste ano ocorre
com votação pela internet no
dia 29 de julho, das 18h às 20h,
conforme edital (página 2).
Divulgamos nesta edição
o balanço do exercício 2019 e
previsão orçamentária do ano
atual para a apreciação prévia
dos associados. Para Maria
Rosani, diretora financeira da
entidade, os números refletem a responsabilidade nos
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investimentos, fruto de uma
administração séria. “Prezamos sempre pela transparência com nossos associados,
para que possamos juntos definir os rumos do patrimônio
e das nossas lutas”, destaca
a dirigente.
Quem acompanha no dia a
dia sabe que as atividades da
associação não cessaram - ao
contrário - só se intensificaram
durante este período de quarentena. A Afubesp se uniu aos
sindicatos em resistência aos
ataques que o Santander faz
aos trabalhadores em meio a
maior crise sanitária do século.
A campanha #SantanderRespeiteOBrasil busca brecar as
demissões e a pressão injusta

por metas que o banco impõe
aos seus funcionários.
Em conjunto com os sindicatos e as associações de representação, a entidade também está em plena campanha
de esclarecimento via transmissões pela internet e jornal
especial quanto a criação do
plano de contribuição definida
do Banesprev - que ameaça as
aposentadorias e é bom só para
o banco (leia mais na página 7).
A associação ainda continua
a luta em defesa da Cabesp
para que ela continue prestando um serviço de qualidade e, principalmente, pela sua
perenidade.
Além da luta, também é necessário ter qualidade de vida.

Logo que a quarentena se fez
necessária, a associação buscou maneiras de se manter
próxima dos associados. Há
quatro meses que o projeto
#QVnaQuarentena dá opções
de entretenimento e informação por meio das redes sociais.
Camilo Fernandes, presidente da Afubesp, convoca os
associados para a assembleia.
“É preciso que nos mantenhamos unidos neste momento em
especial, e isso significa participar ativamente de todas as
atividades da entidade”, frisa.
O link www.afubesp.votabem.
com.br ficará disponível somente durante o período de votação. Para votar, basta informar CPF e data de nascimento.

ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO SANTANDER BANESPA, BANESPREV E CABESP - AFUBESP

BALANÇO PATRIMONIAL- EXERCÍCIO 2019 (EM R$)

ATIVO

2019

ATIVO CIRCULANTE
Caixa e Bancos Conta Movimento
327.059,96
Aplicação Liq. Imediata
7.151.609,54
Créditos
178.325,63
Contas a Receber Associados
95.490,80
Provisão para devedores duvidosos
(45.125,17)
Outros Créditos
111.839,63
Despesas antecipadas
16.120,37
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE
Realizável a Longo Prazo
Contrato de Mútuo
(-)Provisão Perda

ATIVO NÃO CIRCULANTE
2.000.000,00
2.000.000,00
-

Investimentos
Investimentos em Ações
Imobilizado
Em Operação
Bens Imóveis
Bens Móveis
(-) Depreciação Acumulada
Em Andamento
Reforma de Imóveis
Intangível
Direito de Uso Software
(-) Amortização Acumulada
TOTAL DO ATIVO
NÃO CIRCULANTE
TOTAL DO ATIVO

7.656.995,13

2018
188.720,07
6.529.440,53
104.091,77
84.470,00
(45.125,17)
49.411,59
15.335,35
6.822.252,37
2.000.000,00
2.000.000,00
-

373.306,61

373.306,61

373.306,61
1.794.321,66
1.670.991,79
2.737.848,67
1.341.826,36
(2.408.683,24)
123.329,87
123.329,87
7.900,71

373.306,61
1.939.595,30
1.816.265,43
2.737.848,67
1.280.203,80
(2.201.787,04)
123.329,87
123.329,87
23.214,93

104.995,69

104.995,69

(97.094,98)

(81.780,76)

4.175.528,98

4.336.116,84

11.832.524,11

11.158.369,21

PASSIVO

2019

PASSIVO CIRCULANTE
Fornecedores
75.485,80
Encargos Sociais a Recolher
47.236,95
Impostos e Taxas a Recolher
13.998,87
Outras Obrigações a Pagar
10.264,95
Provisão para Férias e Encargos
174.773,86

TOTAL DO PASSIVO
321.760,43
CIRCULANTE
PASSIVO NÃO CIRCULANTE
Exigível a Longo Prazo
1.757.512,25
Empréstimos
1.757.512,25
TOTAL DO PASSIVO
NÃO CIRCULANTE

2018
84.110,63
47.432,38
14.922,45
74.154,78
172.660,41

393.280,65
1.757.512,25
1.757.512,25

1.757.512,25

1.757.512,25

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Patrimônio Social

5.309.269,19

5.309.269,19

Superávit ou déficit do exercício

3.682.484,90

2.697.811,95

761.497,34

1.000.495,17

TOTAL DO
PATRIMÔNIO LÍQUIDO

9.753.251,43

9.007.576,31

PATRIMÔNIO

11.832.524,11

11.158.369,21

Superávit do Exercício
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DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT
EXERCÍCIO 2019 (EM R$)

2019

2018

7.360.057,63

7.211.772,41

Receita Social

6.915.762,97

6.798.766,00

Renda Extraordinárias

198.254,47

206.361,76

Assistência Jurídica

78.668,28

95.959,85

Receita de Convênio

49.607,91

52.368,35

Renda Eventual

69.978,28

58.033,56

246.040,19

206.644,65

RECEITA DAS OPERAÇÕES SOCIAIS BRUTA

Renda Patrimonial
(excluída receitas financeiras)
Ganhos na Alienação Imobilizado

13.028,60

4.907,57

Dividendos Recebidos

233.011,59

201.737,08

Deduções das Receitas
(-) Devolução de Mensalidade

(4.639,30)

(938,05)

(-) Repasse de Taxa Administrativa Jurídico

(31.944,30)

(39.390,36)

Receita das Operações Sociais Líquida

7.323.474,03

7.171.444,00

RESULTADO OPERACIONAL
(DESPESAS) RECEITAS DAS OPERAÇÕES SOCIAIS
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS

(5.830.989,37)

(5.479.528,43)

(-) DESPESAS COM ATIVIDADES

(895.170,31)

(804.172,46)

(-) DESPESAS FINANCEIRAS

(216.895,53)

(220.312,55)

(250,06)

(2.284,22)

(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS
RENDA PATRIMONIAL FINANCEIRA

381.328,58

335.348,83

RESULTADO DAS OPERAÇÕES SOCIAIS

761.497,34

1.000.495,17

SUPERÁVIT OU
DÉFICIT DO EXERCÍCIO

761.497,34

1.000.495,17

ORÇAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2020 E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2019
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2019

DOTAÇÕES

ORÇAMENTO
ORIGINAL 2019

RECEITAS

ORÇAMENTO REALIZADO
(ORÇADO + AJUSTES)

TOTAL

RECEITAS CORRENTES
Renda Social

PROPOSTA
ORÇAMENTÁRIA
2020

TOTAL

6.798.766,00

6.915.762,97

6.915.762,97

Renda Extraordinária

166.971,40

166.310,17

166.310,17

Renda Patrimonial

560.181,71

627.368,77

614.340,17

(-) Deduções das Receitas

(938,05)

(4.639,30)

(4.639,30)

TOTAL DAS RECEITAS

7.524.981,06

7.704.802,61

7.691.774,01

DESPESAS CORRENTES - ADMINISTRATIVAS

5.774.823,74

5.830.989,37

6.078.043,46

DESPESAS CORRENTES - ATIVIDADES

1.022.930,46

895.170,31

1.079.308,33

DESPESAS

DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS

229.675,83

217.395,65

222.791,38

7.027.430,03

6.943.555,33

7.380.143,17

(+) APLICAÇÃO DE CAPITAL

228.232,02

101.662,49

330.000,00

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

269.319,01

659.584,79

(18.369,16)

7.524.981,06

7.704.802,61

7.691.774,01

TOTAL DO CUSTEIO

TOTAL DAS DESPESAS

Camilo Fernandes dos Santos
Presidente
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Maria Rosani G. A.Hashizumi
Tesoureira Geral

Gabriel Cardoso Costa

Contador - CRCSP 317506/O-9

NOTAS

Não à migração. Esse é o mote da tradicional série de lives
da Afubesp sobre os perigos do novo Plano CD, criado pelo Santander dentro do Banesprev. Foram cerca de 27.000 visualizações somando os números das quatro atividades realizadas até
o fechamento desta edição nas plataformas Facebook e Youtube.
A atuação online da Afubesp vem sendo fundamental para informar os associados que, sabendo do papel da tecnologia durante a pandemia de Covid-19, contribuiu para que a associação
alcançasse mais de mil inscritos em seu canal de vídeos para
que fosse liberada a transmissão ao vivo também por lá.
Conduzidas pelo Secretário-geral da Afubesp, Mario Raia, as
lives acontecem todas sextas-feiras, às 19h, na página do Facebook da Afubesp (@AAfubesp) e pela AfubespTV, no Youtube; e
contam com a participação dos ex-conselheiros do Banesprev
Maria Auxiliadora e Walter Oliveira. Os conteúdos anteriores estão disponíveis nos mesmos canais e no site da associação para
quem não conseguiu assistir ao vivo.

BANCÁRIOS APROVAM
MOÇÃO CONTRA DEMISSÕES
DO SANTANDER
Durante a 22ª Conferência Nacional, realizada nos dias 17 e
18 de julho, bancários aprovaram moção de repúdio ao Santander Brasil que, desrespeitando compromisso estabelecido com
os trabalhadores na mesa de negociação, está demitindo durante a pandemia do novo coronavírus.
Segundo Maria Rosani, dirigente da Afubesp e do Sindicato
dos Bancários de São Paulo, a filial brasileira já demitiu mais
de 560 trabalhadores, atitude não adotada por nenhum banco no mundo e nem mesmo pela empresa em outros países
onde atua. Além disso, afirma que o número de demitidos não
é expressivo e não reconhece que tenha descumprindo compromisso, justificando que as demissões são apenas “ajustes”
que estão pautados “na performance” desses bancários, e que
inclusive, segundo os representantes do banco, estariam “ocorrendo contratações”.
Mesmo com o Acordo Aditivo assinado, representantes da categoria tem negociado com o Santander outras questões específicas que assombram o dia a dia do bancário e pedido ao banco
mais transparência de suas ações, como no caso da cobrança de
metas por meio do Motor de Vendas.

LEI PROÍBE
DEMISSÃO
DE PCDS NA
PANDEMIA
Entrou em vigor no dia 7 de
julho a Lei nº 14.020 que, em
seu artigo 17- Inciso V, proíbe
a dispensa sem justa causa de
pessoas com deficiência (PCD)
durante a pandemia, inclusive nas empresas não sujeitas
à cota legal. A lei é oriunda da
controversa Medida Provisória
nº 936, que cria o Programa
Emergencial de Manutenção do
Emprego e da Renda e possibilita a redução de jornada e salários durante este período e o
fim da ultratividade.
Caso haja a dispensa, o trabalhador com deficiência poderá impetrar pedido judicial
de reintegração. O diretor da
Afubesp José Roberto Santana
destaca que, apesar do dispositivo ser uma vitória, todos deveriam ter seus direitos assegurados. “Essa lei deveria ser
ampliada para todos, e não ficar
restrita aos trabalhadores com
deficiência. Neste momento de
calamidade, todos deveriam ter
garantia”, defende.
FREEPIK

BANESPREV: LIVES ALERTAM
PARA OS PERIGOS DO NOVO
PLANO CD
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TIMOLINA (FREEPIK)

ALIMENTAÇÃO
SAUDÁVEL,
UMA ALIADA
DO SISTEMA
IMUNOLÓGICO
Nutricionista
destaca a
importância da
alimentação
balanceada para
o fortalecimento
da imunidade

E

m meio à pandemia da Covid-19 e, mesmo com notícias boas vindas da ciência,
não é sabido quando haverá vacina ou remédios para
prevenção da doença. Com isso,
muitas pessoas estão preocupadas em manter a imunidade
alta e a alimentação é uma das
maiores aliadas para o fortalecimento do organismo. Em live
promovida pelo programa Qualidade de Vida na Quarentena,
no dia 22 de julho, a nutricionista Juliana Machado alertou sobre o papel de uma alimentação
balanceada para a saúde.
Segundo a profissional, comer alimentos saudáveis faz
com que todas as células desempenhem suas funções de
modo positivo, inclusive aquelas
do sistema imunológico. “É importante lembrarmos que uma
alimentação inadequada, rica
em alimentos ultraprocessados,
pode levar ao desenvolvimento
de doenças crônicas não transmissíveis como hipertensão,
diabetes mellitus tipo 2, ateros-
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“Ingerir carnes em sua forma
moída ou desfiada e enriquecer
frutas e vitaminas com leite em
pó nos lanches intermediários,
são boas alternativas para melhorar o consumo de proteínas,
nutriente essencial para o estímulo de anticorpos.”
Juliana Machado participou de live
no Qualidade de Vida na Quarentena

clerose e até mesmo câncer,
aumentando o risco de complicações caso haja contaminação
pelo novo coronavírus.”
A variedade de alimentos,
destaca Juliana, garante um
bom aporte de vitaminas e minerais. “Outra orientação é dar
preferência a alimentos in natura ou minimamente processados, ou seja, aqueles que sofrem
poucos processos ao deixar a
natureza como: frutas, legumes,
grãos integrais, ovos, carnes,
feijões e leite. Descascar mais
e desembalar menos é um ato
muito positivo. Além disso, é importante não passarmos longos
períodos sem nos alimentar.”
A nutricionista ainda explica
que alguns idosos possuem dificuldade em ingerir fontes de
proteína como carnes, peixes,
frango e ovos, por problemas
na dentição e/ou deglutição.

Higienização
A pandemia do coronavírus
aumentou também a preocupação com a higiene dos alimentos e a desinfecção dos produtos para garantir a segurança
de si próprio e da família.
Juliana ensina que para limpar as embalagens antes de
abrir ou guardar é necessário
usar água e sabão ou higienizá-las com álcool 70%. Sobre as
frutas, legumes e verduras,
deixe-as em molho por 15 minutos em solução sanitária, de
acordo com as recomendações
do fabricante. “E claro, sempre
lave as mãos,” completa.
Para quem perdeu o bate-papo com a nutricionista, o vídeo está disponível na página
do Facebook, no Youtube e no
afubesp.org.br. Neste último,
também está a tabela completa
sobre as principais vitaminas e
minerais para fortalecer o sistema imunológico e em quais alimentos podemos encontrá-los.

