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

PLANO CD: AFUBESP ENTRA COM REPRESENTAÇÃO NO MINISTÉRIO PÚBLICO 
PARA ACABAR COM O ASSÉDIO DO BANESPREV. NÃO À MIGRAÇÃO. PÁGS 4 E 5

CADA UM NA SUA CASA 
PELA SAÚDE DE TODOS

O ANO É NOVO, MAS OS CUIDADOS CONTRA COVID-19 SÃO OS MESMOS:  
DISTANCIAMENTO SOCIAL E AGUARDAR A VACINA. NESTA EDIÇÃO, CONFIRA  

AS LUTAS E INICIATIVAS PELO BEM DOS BANCÁRIOS E CONTRA A SEGUNDA ONDA
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AINDA SOB A SOMBRA DA PANDEMIA

Um novo ano começa cheio de esperança 
por dias melhores, mas ainda temerosos 
por conta da pandemia de covid-19, que 
volta a ter números ascendentes nos casos 
de contágio e mortes.

A segunda onda é real e os números divulga-
dos diariamente pela imprensa falam por si só. 
Por este motivo, a edição deste mês, diferente dos 
outros anos, traz em suas páginas matérias mais 
densas do que costumamos publicar em janei-
ro. Seria irresponsável de nossa parte, não avi-
sar que é preciso manter o distanciamento social 
e usar todos os equipamentos de segurança nos 
casos de necessidade de sair de casa.

Na página 3, falamos sobre a luta para que o 
Santander volte a adotar o home office para seus 
funcionários. Na página 7, o assunto é imunização. 
Já deixamos aqui o alerta: não caia na desinfor-
mação! As vacinas são seguras e é preciso que to-
dos sejam vacinados pelo bem geral da população.

Para se ter noção da gravidade do momen-
to, até o fechamento desta edição, o Brasil era o 
segundo país com mais óbitos registrados pelo 
novo coronavírus, atrás apenas dos Estados Uni-
dos. Já são quase 206 mil brasileiros que perde-
ram suas vidas para este vírus cruel.

Muitos deles conhecidos nossos, dirigentes 
sindicais, inclusive. Infelizmente, foi o que ocor-
reu com Ivani Baptistão, uma das guerreiras da 
luta contra privatização do Banespa, referência 
dos banespianos em Campinas, onde era lotada, 

mas também em São Paulo, onde passou anos a 
fio colaborando com as batalhas diárias em de-
fesa dos direitos dos funcionários do banco.

Conhecida no meio sindical como Chefinha, 
Ivani integrou a diretoria executiva da Afubesp 
de 1996 a 2011, e desde então figurava no Con-
selho de Eméritos. Era uma mulher justa, agre-
gadora, uma verdadeira mãezona de todos. Uma 
perda irreparável.

Não podemos deixar que mais nenhuma vida 
se perca! Cada um deve fazer a sua parte para 
mudar este quadro. A nossa é comunicar adequa-
damente e evitar qualquer tipo de aglomeração 
em nossos espaços. Por este motivo, a Colônia de 
Férias em Barbosa foi fechada, novamente, por 
tempo indeterminado (leia mais na pag 8).

O que não pode mais ocorrer também é o as-
sédio desenfreado do Banesprev para que os par-
ticipantes migrem para o Plano CD. Para isso, re-
corremos ao Ministério Público, assunto tratado 
na matéria das páginas 4 e 5 desta edição.

Apesar da conjuntura não ser das mais favorá-
veis e animadoras, a Afubesp reafirma seu com-
promisso de seguir cumprindo seu papel nas lu-
tas, na prestação de serviços e pela disseminação 
de informações verdadeiras e de qualidade dos 
assuntos de interesse de seus associados.

É o que faremos em 2021! Não migrem  
para o Plano CD e fiquem em casa!

Diretoria da Afubesp

A AFUBESP PRESTA HOMENAGEM  
A IVANI BAPTISTÃO POR MEIO DAS 
PALAVRAS DA POETISA CORA CORALINA: 
“AQUELA MULHER A QUEM O TEMPO 
MUITO ENSINOU. ENSINOU A AMAR  
A VIDA E NÃO DESISTIR DA LUTA, 
RECOMEÇAR NA DERROTA, RENUNCIAR  
A PALAVRAS E PENSAMENTOS 
NEGATIVOS. ACREDITAR NOS VALORES 
HUMANOS E SER OTIMISTA”.  
IVANI, PRESENTE!

ÉR
IK

A 
SO

AR
ES



 AFUBESP | JANEIRO DE 2020

3

PANDEMIA

A luta não para em defesa 
dos bancários. No dia 21 
de dezembro, o Comando 
Nacional, que represen-
ta a categoria, se reuniu 

com a Fenaban para reivindicar 
o retorno de medidas de prote-
ção diante do agravamento da 
pandemia de covid-19, como o 
home office (teletrabalho) e a 
inclusão dos bancários que tra-
balham no atendimento direto 
com o público nos grupos prio-
ritários para vacina.

Como resposta, a Fenaban 
disse que a atual situação per-
manece: quem está em casa, 
fica em teletrabalho, quem está 
no presencial, continua. O Co-
mando solicitou a revisão dessa 
posição. Os representantes dos 
bancos responderam que leva-
rão a proposta para discussão.

Retorno ao Home Office e  
prioridade na vacina foram temas  
de negociação com a Fenaban

“O Santander, por exem-
plo, chamou para o trabalho 
presencial 70% dos emprega-
dos que estavam em casa por 
conta da pandemia. Isso é um 
absurdo! As medidas são mais 
que necessárias diante do au-
mento de casos e mortes por 
coronavírus no país”, ressalta 
Lucimara Malaquias, dirigente 
da Afubesp e do Sindicato dos 
Bancários de São Paulo.

Ela lembra que o Santander 
foi o único dos grandes bancos 
que não se interessou em ne-
gociar acordo de teletrabalho 
em novembro passado. “A pos-
tura do banco é inadmissível, 
que joga prejuízos econômi-
cos nas costas do trabalhador, 
além de colocar a saúde deles 
e de suas famílias em risco”, 
acrescenta.

Grupo prioritário
No dia 15 de dezembro, o 

deputado federal Ricardo Silva 
(PSB/SP) protocolou a Indica-
ção ao Poder Executivo (Minis-
tério da Saúde) 1222/2020, soli-
citando que os bancários sejam 
incluídos como prioridade no 
Plano Nacional de Vacinação 
contra a covid-19. No documen-
to, o parlamentar defende que a 
medida irá preservar a vida não 
só dos bancários e seus fami-
liares, mas também dos clien-
tes que entram em contato com 
estes trabalhadores em atendi-
mentos presenciais.

O aumento no número de in-
ternações e mortes já é uma re-
alidade no país. Até o fechamen-
to desta edição, o Brasil já tinha 
ultrapassado 205 mil mortes. O 
Estado de São Paulo estava com 
62% de ocupação dos leitos de 
UTI (Unidade de Terapia Intensi-
va) voltados para o tratamento 
de pacientes com covid-19. Na 
capital paulista, já há hospitais 
com 100% de lotação. 

Banco de horas negativas 
O Comando Nacional tam-

bém colocou na pauta da reunião 
a continuidade do acordo sobre 
o banco de horas negativas, 
para que as pessoas que estão 
em casa não tenham que voltar 
a trabalhar presencialmente em 
janeiro. Pelos acordos fechados 
com alguns bancos, incluindo o 
Santander, essas horas seriam 
acumuladas até 31 de dezembro 
deste ano, para compensação 
até 31 de dezembro de 2021.

Os representantes da Fena-
ban informaram que cada ins-
tituição financeira vai procurar 
as entidades sindicais para ne-
gociar. Garantiram que as horas 
negativas “não serão usadas 
como artifício para o retorno ao 
trabalho” e que “a discussão é 
para renovar os acordos. ”

PELA SEGURANÇA 
DOS BANCÁRIOS
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PLANO CD

Afubesp ingressa com representação 
no Ministério Público do Idoso para 
frear Banesprev, que tem atormentado 
a vida dos participantes usando os 
meios de comunicação

UM BASTA  
AO ASSÉDIO

O assédio desenfreado do 
Banesprev sobre seus 
participantes para tentar 
convencê-los a migrar 
para o Novo Plano CD, que 

sequer foi autorizado pela Pre-
vic (Superintendência Nacional 
de Previdência Complementar), 
esteve no “Top 5” das ações que 

mais incomodaram os aposen-
tados do Santander, em 2020.

Uma enxurrada de ligações, 
emails e comentários nas redes 
sociais chegaram à Afubesp fa-
zendo-a buscar uma forma de 
barrar essa iniciativa desres-
peitosa com as pessoas, cuja 
idade é avançada, sem contar 

que muitas delas têm proble-
mas cognitivos e a insistência 
as deixaram confusas.

Foi com o intuito de defendê-
-las, que o Departamento Jurí-
dico da Afubesp montou uma 
representação, apresentada no 
dia 9 de dezembro, ao Ministério 
Público de São Paulo, que está 
em análise pela Promotoria de 
Justiça de Direitos Humanos do 
Idoso. Ela é composta por 31 
páginas, onde constam relatos 
de associados pedindo provi-
dências para barrar o assédio.

“Acho um despropósito a 
Banesprev contratar, com o 
nosso dinheiro, empresa para 
ficar nos telefonando a fim de 
informar sobre um plano que 
nem aprovado está. Um plano 
que irá nos prejudicar e favore-
cer em muito o Santander. Te-
nho 61 anos e como idosa sinto-
-me incomodada com essas 
abordagens”, disse uma banes-
piana, cujo relato foi anexado à 
representação.
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O documento requer, entre 
outras coisas, a suspensão 
das ligações e o envio de men-
sagens para convencimento 
da troca de planos com a pre-
tendida migração, bem como a 
manutenção do Estatuto Social 
do Banesprev sem as altera-
ções ilegais encaminhadas 
para registro.

Por conta do recesso de final 
de ano no Ministério Público, 
ainda não há novidades sobre o 
processo.

A representação foi ingres-
sada pela Afubesp, mas a me-
dida foi tomada em conjunto 
com as demais associações de 
banespianos e sindicatos, que 
estão unidos contra a migração 
para o Novo Plano CD.

A orientação aos colegas é 
manterem-se antenados nos 
canais de comunicação da Afu-
besp para não perderem nenhu-
ma novidade sobre o assunto.

Mais uma liminar 
O SindBancários (Sindicato 

dos Bancários de Porto Alegre 
e Região) conquistou liminar 
que determina a retirada da 
proposta de criação do Plano 
CD e que nenhuma outra pro-
posta de reestruturação do Ba-
nesprev seja apresentada pelo 
Santander até o julgamento da 
Ação Civil Pública também ajui-
zada pelo sindicato. 

O Mandado de Segurança 
apresentado pela entidade foi 
acolhido pela 1ª Seção de Dis-
sídios Individuais do Tribunal 
Regional do Trabalho da 4ª Re-
gião e noticiado na última se-
mana de dezembro de 2020.

Essa decisão favorável aos 
participantes se junta a outras 
liminares obtidas pelas entida-
des sindicais em todo o país, 
com o apoio da Afubesp, Afa-
besp e Abesprev, com coorde-
nação da Fetec-SP e Contraf.

UNIÃO EM LIVE PARA REFORÇAR #NÃOÀMIGRAÇÃO
Para encerrar 2020, as associações se reuniram para debater sobre Banesprev e 
os perigos do Novo Plano CD. A live, transmitida pelas redes sociais da Afubesp, 
contou com a participação de Eros Almeida representando a Afabesp, Marcos 
Aurélio, da Abesprev, Walter Oliveira (ex-diretor Administrativo e Financeiro 
Eleito do Banesprev) e Maria Auxiliadora (Diretora Administrativa eleita do 
Banesprev). A mediação foi do presidente da Afubesp, Camilo Fernandes.
Os debatedores falaram sobre os impactos da migração para o Plano II e 
também conversaram sobre o Plano V e Pré-75. As mudanças no Estatuto 
e a batalha judicial para que o Banesprev se mantenha da maneira que foi 
concebida foi outro tópico importante. A orientação das associações continua 
sendo a da não migração.
Colegas de todo o país acompanharam a transmissão e, preocupados com 
a situação da migração, fizeram as suas perguntas e interagiram com os 
dirigentes. “Será que há chance de a Previc não aprovar este plano?”, questionou 
uma participante. Outra pergunta dizia “O Novo Plano CD vai depender das 
aplicações financeiras de mercado. Como poderemos acreditar na boa atuação 
dos responsáveis do Banesprev para obter bons negócios se eles não terão 
benefício algum?”. E muitas outras dúvidas do tipo continuam a surgir.
Durante a live, Camilo Fernandes firmou compromisso em realizar outros 
debates online em 2021 - abordando também a Cabesp em específico -, tal como 
a publicação de materiais de esclarecimento para que a maior parte dos colegas 
se sinta amparada com informação. No ano passado foram oito lives ao todo, 
todas com público expressivo.
O vídeo está disponível na íntegra no canal da associação no YouTube (/AfubespTV).

Live de encerramento do ano contou com representantes  
das três associações dos banespianos

Aponte com a câmera aberta 
do seu celular para acessar 
o vídeo completo da live, 
disponível no Afubesp TV
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RETROCESSO 

Com nova medida, apenas os veículos 
adaptados possuem benefício; 
Afubesp pede para quem foi afetado 
que envie seu relato

LEI LIMITA ISENÇÃO  
DE IPVA PARA PCDS

Uma medida em meio a 
muitas que atingiram as 
pessoas com deficiência 
no ano passado afeta di-
retamente o bolso da po-

pulação neste início de 2021. 
Aprovado no último outubro, o 
Projeto de Lei 529 – enviado à 
Alesp pelo governador João Do-
ria – promoveu um desmonte 
significativo sob a justificativa de 
um ajuste fiscal como forma de 
atenuar o impacto econômico da 
pandemia. Entre os retrocessos, 
a agora Lei 17.293/20 concede 
a isenção do IPVA apenas a ve-
ículos adaptados, restringindo o 
benefício a quem possui defici-
ências mais severas e que ne-
cessitam dessas customizações.

O dirigente da Afubesp José 
Roberto exemplifica como a 

Lei discrimina os tipos de defi-
ciência, além de ser controver-
sa. “Se tiver uma pessoa am-
putada da perna esquerda, ela 
não terá direito à isenção. Po-
rém, uma pessoa sem a perna 
direita teria o benefício pois o 
carro precisaria de adaptação 
por conta da inversão do pedal 
de aceleração. É totalmente 
contraditória”, ilustra.

A Lei também cria uma 
nova burocracia, que é a obri-
gatoriedade de comparecer ao 
Detran para uma revisão anual 
nos veículos isentos, gerando 
mais uma dificuldade na vida 
dos PCDs. A redução do ICMS 
para veículos também sofreu 
alteração: o limite agora é de 
18%, alíquota que antes chega-
va a 21%.

“É preciso deixar claro que 
esse benefício decorre do fato 
das dificuldades de locomoção 
das Pessoas com Deficiência”, 
pontua José Roberto.

Boa Notícia 
O Ministério Público do Es-

tado de São Paulo (MP-SP) ajui-
zou, no último dia 13, com tutela 
de urgência, pedido de isenção 
de IPVA para os PCDs que usu-
fruíram do benefício em 2020.

A promotoria considera que 
a mudança é inconstitucional e 
discriminatória, pois cria cate-
gorias distintas de pessoas com 
deficiência.

Foi afetado? Mande o seu relato!
Com o objetivo de reunir o 

máximo de informações sobre 
PCDs que possam estar so-
frendo com a limitação da isen-
ção do IPVA, a Afubesp pede 
para que enviem seus relatos 
o quanto antes para o email 
ipva@afubesp.org.br. “A asso-
ciação está ao lado dos traba-
lhadores para orientá-los sem-
pre que preciso”, diz o dirigente 
José Roberto.

Camilo Fernandes, presiden-
te da Afubesp, reforça o pedido: 
“Quem estiver sendo afetado 
por essa medida do governador 
pode procurar a associação para 
que possamos tomar as medi-
das cabíveis para preservar os 
direitos dos PCDs”, reitera.

Importante: se você possui 
alguma deficiência e quer sa-
ber a sua situação, consulte o 
site do Detran-SP (www.detran.
sp.gov.br) informando o número 
do Renavam.
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A ESPERA DA VACINA 

Chegada da vacina contra 
a covid-19. Sem medo de 
errar, este foi o maior de-
sejo de ano novo da po-
pulação mundial. Essa 

esperança já pode ser sentida 
em mais de 40 países, como 
EUA, China, Reino Unido, Israel 
e, até mesmo, em nossa vizi-
nha Argentina. Mas, e o Brasil? 
Quando será iniciado o Plano 
de Vacinação Nacional?

Já no início do ano, o Minis-
tério da Saúde jogou balde de 
água fria nos brasileiros, ao de-
cidir pela suspensão da compra 
de seringas, no dia 6 de janeiro, 
“até que os preços voltem ao 
normal”. Problema que pas-
sa insegurança, afinal, não há 
material suficiente para toda a 
população.

Para que a confiança no 
governo não fique ainda mais 
abalada, o Ministro da Saúde, 
Eduardo Pazuello, tem dado co-
letivas e falado em cadeia nacio-
nal de rádio e TV, que a vacina-
ção em massa começará “no dia 
D, na hora H” com agulhas e se-

População brasileira anseia por 
imunização e tempos melhores em  
2021, mas Governo traz insegurança

ringas suficientes. Porém, sem 
apresentar calendário preciso. 

Estado de São Paulo 
Na contramão do federal, o 

governo de São Paulo apresen-
tou o plano estadual de imuni-
zação com 5000 pontos, sendo 
3000 deles na capital; as serin-
gas serão oferecidas pelo Esta-
do. Além disso, já pediu a auto-
rização para o uso emergencial 
da CoronaVac, produzida pelo 
Instituto Butantan e pelo labora-
tório Sinovac Biotech, à Anvisa 
(Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária), que possui eficácia 
geral de 50,4%, acima dos 50% 
requeridos universalmente para 
considerar um imunizante viá-
vel. A previsão do início da va-
cinação no Estado de São Paulo 
é dia 25 de janeiro, priorizando 
profissionais da área da saúde, 
indígenas, quilombolas e pesso-
as acima dos 60 anos.

Para manter essa data, São 
Paulo precisará vencer o cabo 
de guerra contra o governo fe-
deral, que editou MP (Medida 

Provisória) que determina que 
a vacinação ocorra de forma si-
multânea em todo o país.

Vacinas candidatas 
Além da CoronaVac em SP, 

a da Universidade de Oxford 
(Reino Unido) em parceria com 
a AstraZeneca é uma aposta no 
Brasil; e será produzida pela 
Fiocruz. O país também é sig-
natário do consórcio da OMS 
(Organização Mundial de Saú-
de), o Covax Facility, que ofe-
rece vacinas para até 10% da 
população de países em desen-
volvimento, com 42 milhões de 
doses garantidas.

Ações tardias, que deixam o 
país atrás na corrida pela pro-
teção da população. Só os Esta-
dos Unidos trabalham com seis 
imunizantes e já são mais de 5 
milhões de pessoas vacinadas.

Cuidados devem ser mantidos 
De acordo com a OMS e es-

pecialistas precauções contra 
transmissão da covid devem 
ser mantidas mesmo por quem 
já estiver vacinado – higiene 
pessoal, evitar aglomerações 
e uso de máscara – isso por-
que o vírus não vai embora e há 
um período para que o sistema 
imunológico esteja preparado 
para combatê-lo.

Outro motivo é que toda a 
população não receberá a va-
cina ao mesmo tempo. As pes-
soas vacinadas poderão trans-
mitir para aquelas que ainda 
não foram.

Até o fechamento desta edi-
ção, cerca de 200 mil vidas fo-
ram perdidas devido ao novo 
coronavírus e 7.810.400 estão 
contaminadas. 
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LAZER

ATRAÇÕES 
CULTURAIS  
PARA CURTIR  
EM CASA
Mais de 20 atrações digitais 
para entreter a família toda 
com segurança

A vacinação está logo aí, 
mas ainda será necessá-
rio manter os protocolos 
de segurança contra o 
coronavírus por um tem-

po. Entre os meses de janeiro e 
março, instituições da Secre-
taria de Cultura e Economia 
Criativa do Estado de São Paulo 
disponibilizaram programação 
virtual para quem está à procu-
ra de entretenimento de quali-
dade, gratuito e com seguran-
ça. Serão mais de 20 atrações 
digitais como concertos, cur-
sos, palestras e acesso a expo-
sições e ao acervo de museus.

Para quem gosta de música, 
a Orquestra do Estado de São 
Paulo continuará a transmitir 
durante todo o mês de janeiro 
concertos ao vivo da Sala São 

Paulo. Já o site Literatura Bra-
sileira no XXI (https://www.lbx-
xi.org.br/) traz além de textos, 
dissertações, críticas, entrevis-
tas e podcasts sobre literatura, 
material sobre oficina “O que 
tem de música na poesia?”, mi-
nistrada pelo professor Pedro 
Marques. O conteúdo faz parte 
das programações culturais da 
Biblioteca de São Paulo (BSP) 
e da Biblioteca Parque Villa-
-Lobos (BVL).

Os museus também estão 
com o seu acervo com acesso 
virtual. A Pinacoteca de São 
Paulo oferece tour da exposi-
ção “Arte no Brasil: uma histó-
ria na Pinacoteca de São Pau-
lo”. A mostra, composta por 
mais de 500 obras, traz pintu-
ras, esculturas, desenhos, gra-

vuras e fotografias de nomes 
fundamentais para a história da 
arte brasileira, como Debret, 
Taunay, Facchinetti, Candido 
Portinari, Lasar Segall, entre 
outros. O Memorial da Améri-
ca Latina disponibiliza um tour 
pelo seu acervo permanente 
e pela galeria virtual conhe-
cida como Uma Janela para a 
América Latina, que apresen-
ta, mensalmente, dois artistas 
latino-americanos com repre-
sentatividade no circuito das 
artes, contando sempre com 
um convidado brasileiro.

O Museu de Arte Sacra de 
São Paulo fez parceria com o 
Google Arts & Culture para o 
lançamento da primeira co-
leção dedicada à arte sacra e 
barroca em ambiente virtual do 
Brasil. Estão disponíveis mais 
de 200 peças.

Confira a programação com-
pleta e locais de cada atração 
em http://www.cultura.sp.gov.
br/. Algumas atividades exigem 
inscrição antecipada e algumas 
cobram pela participação.

COLÔNIA DE 
BARBOSA: 
FECHADA POR TEMPO 
INDETERMINADO 
Com a chegada da segunda 
onda das contaminações por 
covid-19, a Colônia de Férias de 
Barbosa ficará fechada por tempo 
indeterminado. As reservas do mês 
de janeiro foram canceladas. A 
Afubesp agradece a compreensão 
dos associados e entende que 
o momento é de preservação à 
saúde. Para mais informações, 
entre em contato com o setor de 
convênios por email convenios@
afubesp.com.br ou pelo telefone 
(11) 3292-1744.
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