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ASSOCIAÇÃO ESTÁ EM PLENA CAMPANHA DE RECADASTRAMENTO DE SEUS
ASSOCIADOS E CONTA COM A PARTICIPAÇÃO DE TODOS. págs. 4 e 5
ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS SERÁ NO DIA 26 COM VOTAÇÃO
PELA INTERNET. VEJA NESTA EDIÇÃO OS NÚMEROS DO BALANÇO DE 2020 E
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ESTE ANO. págs. 6 e 7

PRA COMEÇAR
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MOMENTO DE OLHAR PRA DENTRO

O

s acontecimentos são acelerados do lado
de fora, no Brasil e no mundo, mas é hora
de olhar pra dentro. É tempo de cuidar da
casa, de organizar os dados e mostrar os
números aos nossos associados.
Na verdade, sempre foi assim no mês de abril,
exceto em 2020 quando tudo virou de cabeça pra
baixo por conta da pandemia do novo coronavírus
pouco tempo antes.
Mas este ano, já adaptados às reuniões e votações pela internet, a Afubesp segue o cronograma e convoca para assembleia geral ordinária.
Nas páginas 6 e 7, estão dispostos os principais
números da entidade do ano passado e o resumo
da previsão orçamentária para 2021.

Outro tema interno na pauta desta edição é o
recadastramento dos dados dos nossos sócios,
que foi iniciado no dia 9 de abril, pela internet.
Todos os detalhes desta iniciativa estão esclarecidos nas páginas 4 e 5.
Além disso, tratamos de assuntos importantes como a Cabesp, e mais uma liminar conquistada em Jundiaí, além de atualizar a luta em defesa dos funcionários da ativa do Santander.
Pra fechar, um último chamado! Contamos
com a participação de todos os associados no
recadastramento e na assembleia!
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 26 de
abril de 2021, 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 2020;
2) Deliberação e aprovação da previsão orçamentária do exercício de 2021.
Ressalte-se que para garantir a publicidade
e lisura da votação, as Demonstrações Contábeis ficarão disponíveis 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, tendo em vista o público e notório quadro
sanitário vivenciado no País e a consequente
necessidade de distanciamento social ante
o real risco de contágio pelo vírus COVID-19,
sendo imperioso este formato de assembleia.
.
São Paulo, 15 de abril de 2021
Camilo Fernandes dos Santos,
Diretor Presidente da Associação dos
Func. do Grupo Santander Banespa,
Banesprev e Cabesp – AFUBESP.
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SANTANDER
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FREEPIK

BANCÁRIOS
QUEREM
RESPEITO
E PROTEÇÃO
Sem fornecimento
de equipamentos
de proteção pelo
banco, funcionários
são obrigados a
comprar suas
próprias máscaras
para trabalhar

O

que o Santander pode fazer por seus funcionários
que estão nas agências
em plena pandemia de
Covid-19? No mínimo,
oferecer os equipamentos de
proteção necessários para enfrentar a crise. Mas não é o que
ocorre, de acordo com denúncia
feita pelo Sindicato dos Bancários de Jundiaí. O banco não tem
fornecido máscaras para seus
trabalhadores, que as providenciam com recursos próprios.
A postura do banco vai contra a Lei Nº 14.019/2020, que
dispõe sobre a obrigatoriedade
do uso de máscaras de proteção individual para circulação
em espaços públicos e privados
como as agências bancárias,
sob pena de multa. O dispositivo
determina ainda que os estabelecimentos em funcionamento
durante a pandemia da covid-19
são obrigados a fornecer a seus

funcionários e colaboradores
máscaras de proteção individual, ainda que de fabricação
artesanal.
No início da crise sanitária,
o banco distribuiu algumas
máscaras aproveitando para
divulgar sua campanha interna
do Pix - ação esta que, com o
tempo, parou. Neste momento

mais crítico, em que o Brasil
registra uma média diária de
mortes em decorrência do vírus – número superior a 3 mil,
até o fechamento desta edição
–, o Santander se mostra negligente com a saúde dos bancários. O sindicato de Jundiaí busca medidas cabíveis para que o
Santander cumpra a lei.

SANTANDER RESPONDE SOBRE PAUTAS DE SAÚDE
Foram respondidas pelo Santander algumas reivindicações dos funcionários
sobre saúde em reunião dia 5 de abril, como os atrasos na emissão de CAT.
De acordo com o banco, o próprio trabalhador pode solicitar a emissão
através do Portal RH externo ou via App. É necessário encaminhar atestado
médico, de preferência com indicação de médico assistente para a emissão
da CAT, e também preencher o formulário disponível no portal.
Sobre a convocação para exame de retorno, o banco informou que
este procedimento foi realizado em 2020 por conta dos atrasos do
INSS decorrentes da pandemia, mas que a situação já foi regularizada.
Entretanto, é dever do funcionário manter o banco informado e com
atestados em dia, assim como das datas de agendamento no INSS.
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AFUBESP

RECADASTRAR-SE É
FORTALECER A ASSOCIAÇÃO

UNSPLASH

Todos devem atualizar seus dados para
manter o status de associado, e garantir
o uso dos serviços e permanência nas
ações coletivas, por exemplo

A

Afubesp iniciou o mês de
abril com uma campanha importante e necessária: o recadastramento de todos os associados
da entidade. Diretores e funcionários estão trabalhando nesta
empreitada de contatar cada
uma das pessoas e orientá-las
a conferir seus dados e corrigi-los caso seja necessário.
Para isso, foi disponibilizado
um sistema pela internet (com
acesso por computador, tablet
ou smartphone), que é muito
simples, seguro e que respeita a Lei Geral de Proteção de
Dados (LGPD), ou seja, não há
risco de vazamento das informações. O acesso se dá pela
página inicial do site da Afubesp
(afubesp.org.br) e basta clicar
no banner (igual a imagem que
ilustra esta matéria) para iniciar o processo. Assista à men-
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sagem sobre o assunto no Afubesp TV, no Youtube, pelo link
https://youtu.be/GqjcTbykmJ0
O presidente da Afubesp,
Camilo Fernandes, orienta os
colegas a usarem este meio
para atualizar seus dados. “É
muito simples e rápido fazer o

Acesse o site
e clique em
qualquer lugar
no banner que
tem essa
identidade visual
para começar
o processo

recadastramento pela internet,
além de duplamente seguro,
porque além do sistema ser
confiável, também não é preciso sair de casa, melhor opção
para evitar qualquer chance de
contágio de covid-19”.
No entanto, para aqueles
que preferem a opção em papel, a diretoria da entidade informa que já está sendo enviada uma carta-resposta para os
endereços de correspondência
dos associados, que constam
atualmente no cadastro.
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Importante lembrar que
este método também não trará
custos, pois o documento é remetido com porte pago. Basta
preencher, fechar a correspondência e deixar nos Correios.
Porque recadastrar
O secretário-geral da Afubesp, Mario Raia, explica que o
recadastramento é necessário
porque, em breve, não poderão mais ser efetuados os descontos das mensalidades no
holerite do Banesprev. Sendo
assim, o pagamento da parcela
associativa se dará com débito
em conta corrente no banco de
escolha de cada um.
“Seguindo o que ocorreu
com os débitos da Cabesp em
2018, a diretoria do Banesprev
deliberou por não descontar
mais as mensalidades das associações. Desta forma, é ur-

RECADASTRAR
PELA INTERNET
É FÁCIL E SEGURO
APONTE O SEU CELULAR COM A CÂMERA
ABERTA E COM ACESSO A INTERNET PARA
FAZER JÁ O SEU RECADASTRAMENTO

gente recadastrar nossos sócios para que não haja perdas
financeiras para a Afubesp e
possamos seguir atuando em
defesa dos trabalhadores e
aposentados”, comenta Raia.
Ele finaliza com um pedido:
“precisamos da colaboração
de todos para que também não
haja nenhuma perda nos serviços que oferecemos, como a
assistência jurídica e participação de nossas ações coletivas.”

VANTAGENS DE SER SÓCIO
• O principal motivo para ser associado à Afubesp é poder contar
com o apoio e suporte da associação na defesa de seus direitos,
pela manutenção da Cabesp e do Banesprev como foram concebidos.
• No entanto, a entidade também traz muitos outros benefícios.
Possui excelente Departamento Jurídico, que mesmo durante a
pandemia segue com os aconselhamentos e fornecendo informações
sobre ações trabalhistas, devolução do IR, revisão do cálculo de benefícios
do INSS, dentre outras.

Confira o passo a passo para
atualizar rapidamente seus
dados, agora mesmo, para
manter-se associado da Afubesp,
com todos os direitos e serviços.
1. Acesse o site da Afubesp
www.afubesp.org.br;
2. Clique em qualquer lugar no
banner localizado no topo da
página inicial para começar
o recadastramento;
3. Na primeira tela, digite sua
data de nascimento e o número
do seu CPF;
4. Vão aparecer três nomes, clique
no seu para prosseguir;
5. Uma nova tela vai mostrar
os dados que atualmente estão
no cadastro. Complete e/ou corrija
o que for necessário;
6. Clique em aceitar para receber
mensagens, informativos e jornais
para sempre ficar atualizado;
7. Na última tela, preencha
seus dados bancários e clique
em finalizar.

• Oferece serviços com qualidade que promovam saúde e bem-estar por
meio de sua rede de convênios com mais de 100 estabelecimentos nas
áreas de saúde, educação, estética e lazer com facilidades de pagamento
e descontos especiais.
• Promove atividades de Qualidade de Vida mensalmente por meio de
um programa que, em 2021, completa 15 anos e já promoveu centenas
de palestras, oficinas e passeios aos associados. Segue firme, inclusive
no distanciamento social, com lives instrutivas nas redes sociais.
• Além disso, também conta com uma Colônia de Férias e Camping
Barbosa, localizada às margens de um dos trechos mais limpos do Rio
Tietê. O lugar é um refúgio para quem deseja sair da agitação urbana
e que, assim que a pandemia passar, voltará a receber visitantes.
FAÇA O RECADASTRAMENTO E NÃO PERCA NENHUMA DESSAS VANTAGENS!
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ASSEMBLEIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS SERÁ DIA 26
Votação do balanço
de 2020 e dotação
orçamentária para
2021 da Afubesp
será realizada pela
internet por conta
da pandemia

A

Afubesp irá realizar, no
próximo dia 26 de abril,
segunda-feira, sua Assembleia Geral Ordinária (AGO), para deliberar

sobre a prestação de contas do
ano passado e a previsão orçamentária para 2021.
Assim como em 2020, a AGO
terá votação pela internet, por
conta da pandemia de covid-19,
que está em seu momento
mais crítico , o que impede a
realização da assembleia no
formato presencial.
O edital de convocação e os
números do balanço também
foram disponibilizados no site da
associação. A votação, liberada
para os associados quites com
a entidade, ocorrerá, das 18h às

20h, com acesso pelo site da entidade www.afubesp.org.br.
Confira agora os resumos
do balanço patrimonial de
2020, as demonstrações de
superávit e o orçamento anual
para 2021.

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

BALANÇO PATRIMONIAL- EXERCÍCIO 2020 (EM R$)

ATIVO

2020

ATIVO CIRCULANTE
Caixa e Bancos Conta Movimento
8.617,93
Aplicação Liq. Imediata
8.606.180,35
Créditos
176.258,25
Contas a Receber Associados
51.490,12
Provisão para devedores duvidosos
(5.000,00)
Outros Créditos
105.532,15
Estoques de ingressos associados
1.718,00
Despesas antecipadas
22.517,98
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

8.791.056,53

2019
327.059,96
7.151.609,54
178.325,63
95.490,80
(45.125,17)
111.839,63

2020

PASSIVO CIRCULANTE
Fornecedores
34.302,02
Encargos Sociais a Recolher
47.444,93
Impostos e Taxas a Recolher
18.416,14
Outras Obrigações a Pagar
7.457,92
Provisão para Férias e Encargos
167.806,88

2019
75.485,80
47.236,95
13.998,87
10.264,95
174.773,86

-

16.120,37
7.656.995,13
2.000.000,00
2.000.000,00
-

373.306,61

373.306,61

373.306,61
1.712.618,49
1.564.793,44
2.737.848,67
1.444.259,82
(2.617.315,05)
147.825,05
147.825,05
2.118,00

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

104.995,69

104.995,69

(-) Amortização Acumulada
TOTAL DO ATIVO
NÃO CIRCULANTE

(102,877,69)

(97.094,98)

4.088.043,10

4.175.528,98

TOTAL DO ATIVO

12.879.099,63

11.832.524,11
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PASSIVO

TOTAL DO PASSIVO
275.427,89
CIRCULANTE
PASSIVO NÃO CIRCULANTE
Exigível a Longo Prazo
1.757.512,25
Empréstimos
1.757.512,25
TOTAL DO PASSIVO
NÃO CIRCULANTE

321.760,43
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

4.443.982,24

3.682.484,90

Superávit do Exercício

1.092,908,06

761.497,34

TOTAL DO
PATRIMÔNIO LÍQUIDO

10.846.159,49

9.753.251,43

PATRIMÔNIO

12.879.099,63

11.832.524,11
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DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT
EXERCÍCIO 2020 (EM R$)

2020

2019

7.463.473,41

7.360.057,63

Receita Social

7.007.148,02

6.915.762,97

Renda Extraordinárias

124.538,79

198.254,47

Assistência Jurídica

30.723,37

78.668,28

Receita de Convênio

39.624,49

49.607,91

Renda Eventual

54.190,93

69.978,28

331.786,60

246.040,19

RECEITA DAS OPERAÇÕES SOCIAIS BRUTA

Renda Patrimonial
(excluída receitas financeiras)
Ganhos na Alienação Imobilizado
Dividendos Recebidos

-

13.028,60

331.786,60

233.011,59

Deduções das Receitas
(-) Devolução de Mensalidade

(1.466,00)

(4.639,30)

(-) Repasse de Taxa Administrativa Jurídico

(12.289,35)

(31.944,30)

Receita das Operações Sociais Líquida

7.449.718,06

7.323.474,03

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

(5.685.038,43)

(5.830.989,37)

(-) DESPESAS COM ATIVIDADES

(624.145,13)

(895.170,31)

(-) DESPESAS FINANCEIRAS

(248.830,61)

(216.895,53)

(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

(16.429,98)

(250,06)

RENDA PATRIMONIAL FINANCEIRA

217.634,15

381.328,58

RESULTADO DAS OPERAÇÕES SOCIAIS

1.092.908,06

761.497,34

SUPERÁVIT OU
DÉFICIT DO EXERCÍCIO

1.092.908,06

761.497,34

ORÇAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2021 E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2020
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2020

DOTAÇÕES

ORÇAMENTO
ORIGINAL 2020

RECEITAS

ORÇAMENTO REALIZADO 2020
(ORÇADO + AJUSTES)

TOTAL

RECEITAS CORRENTES
Renda Social

PROPOSTA
ORÇAMENTÁRIA
2021

TOTAL

6.915.762,97

7.007.148,02

7.007.148,02

Renda Extraordinária

166.310,17

112.249,44

112.249,44

Renda Patrimonial

614.340,17

549.420,75

549.420,75

(-) Deduções das Receitas

(4.639,30)

(1.466,00)

(1.466,00)

TOTAL DAS RECEITAS

7.691.774,01

7.667.352,21

7.667.352,21

DESPESAS CORRENTES - ADMINISTRATIVAS

6.040.722,48

5.685,038.43

6.037.935,56

DESPESAS CORRENTES - ATIVIDADES

1.079.308,33

624.145,13

541.192,00

260.112,37

248.830,61

260.799,36

DESPESAS

DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

–

16.429,98

–

7.380.143,17

6.574.444,15

6.839.926,93

(+) APLICAÇÃO DE CAPITAL

330.000,00

126.928,64

230.000,00

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

(18.369,16)

965.979,42

597.425,28

7.691.774,01

7.667.352,21

7.667.352,21

TOTAL DO CUSTEIO

TOTAL DAS DESPESAS

Camilo Fernandes dos Santos
Presidente

Maria Rosani G. A.Hashizumi
Tesoureira Geral

Cristiano Batista Elizeu

Contador - CRCSP 260881/O-3
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NOTAS

ATAQUE AOS
FUNDOS DE PENSÃO
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ENTREGA DE
DECLARAÇÕES DE IR
TEM PRAZO ADIADO
Devido às dificuldades impostas pela pandemia do novo coronavírus, a Receita Federal informou, sobre alteração no prazo final de entrega
da declaração do Imposto de Renda de Pessoas Físicas de 2021, referente ao ano calendário
2020, do dia 30 de abril para o dia 31 de maio.
A informação foi publicada no Diário Oficial da
União no dia 12 de abril. O calendário de pagamento das restituições não foi alterado.
Além da declaração, também foram prorrogados para o dia 31 de maio os prazos de entrega da
Declaração Final de Espólio e da Declaração de
Saída Definitiva do País, assim como o vencimento
do pagamento do imposto relativo às declarações.
Este prazo de entrega ainda pode sofrer nova
modificação. O Congresso Nacional aprovou
projeto de lei do Senado que prorroga o prazo
de entrega do IR 2021 até o fim de julho, mas
ainda depende de sanção presidencial.
MARCELLO CASAL JR/AGÊNCIA BRASIL

O vice-presidente da Afubesp, Walter Oliveira, participou do programa do Canal Previdência e Saúde, programa da Anapar (Associação Nacional dos Participantes de Previdência
Complementar e de Autogestão em Saúde) em
parceria com a Rede TVT.
Na oportunidade, ele conversou com a jornalista Patrícia Cunegundes sobre a diferença entre o atual Plano de Benefício Definido
(Plano BD) do Banesprev e o que está sendo
proposto para aprovação na Previc, que é de
Contribuição Definida (novo Plano CD); além
dos ataques aos direitos dos trabalhadores
participantes do fundo de pensão dos empregados do Santander.
“Desde a privatização do Banespa há 20
anos, o Santander, patrocinador principal,
tenta alterar os planos BD, hoje, a melhor
modelagem que existe para planos de previdência. Essas alterações poderão gerar perdas irreparáveis aos participantes, pois o novo
plano (CD) funciona por cota. E, desde o início da pandemia, as cotas desse tipo de fundo
caíram muito. Vejo este cenário com grande
preocupação e tristeza, justamente neste momento em que as pessoas mais afetadas são
os idosos”, explica Walter.
Segundo o vice-presidente da Afubesp, também conselheiro da Anapar, 97% dos participantes são aposentados, alguns centenários;
e com direitos adquiridos. “Especificamente
sobre o Banesprev, este projeto está desrespeitando o Edital de Privatização do Banespa,
o Regulamento dos Planos de Benefícios, o
termo de compromisso assinado com os sindicatos à Convenção Coletiva de Trabalho. Tudo
está sendo feito de cima para baixo”, alerta.
Para assistir a entrevista completa, entre
no site da Afubesp – www.afubesp.org.br
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POSTOS DE VACINAÇÃO
CONTRA COVID-19
Na cidade de São Paulo, nos bairros Bela Vista, Imirim, Vila Andrade e Mandaqui, a rede de
drogarias Univers (Droga Raia e Drogasil), parceira da Afubesp, está atuando como posto volante de vacinação contra covid-19. O serviço está
sendo prestado de maneira gratuita e seguindo o
Plano Nacional de Imunização. Para saber sobre
as lojas participantes e mais informações entre
nos sites https://www.drogaraia.com.br/covid19
e/ou https://www.drogasil.com.br/covid19.

CABESP
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COMISSÃO PARITÁRIA
DEVE SER RETOMADA
FREEPIK

Após entraves provocados pelo Santander,
justiça acata pedido do Sindicato de
Jundiaí e reuniões serão virtuais

O

Santander bem que tentou criar obstáculos, mas
a justiça acatou pedido
do Sindicato dos Bancários de Jundiaí e Região
e determinou que, reuniões do
Grupo Técnico de Trabalho (GT),
com comissão paritária para
discutir alterações na Cabesp,
devem ser realizadas na modalidade telepresencial. Além
disso, os integrantes devem ser
informados com antecedência
de cinco dias úteis sobre a data
da realização das discussões.
Segundo o presidente da
Afubesp, Camilo Fernandes,
“foi restabelecido o bom senso
diante do pior cenário da pandemia no país e a preservação
da segurança dos trabalhadores, os que mais sofrem com
afastamento por covid-19”.
Entenda o caso
Em novembro do ano passado, a 1ª Vara do Trabalho de

Jundiaí do Tribunal Regional do
Trabalho da 15ª Região, deferiu
liminar, de autoria do Sindicato
dos Bancários de Jundiaí, contra o Santander, determinando
que o banco instaurasse comissão paritária do Grupo Técnico de Trabalho em até 30 dias
da publicação da sentença em
virtude de tutela de urgência.
A justiça também proibiu propostas unilaterais de reestruturação da Cabesp, incluindo
mudanças na assistência médica, hospitalar, odontológica,
psicológica e paramédica; sem
considerar a conclusão do GT
instituído pelo Termo de Compromisso da Caixa Beneficente.
Um mês depois, o Santander
recorreu, mas, em ato simultâneo ao cumprimento da sentença, marcou reunião presencial
para instauração do GT. Ela não
foi realizada, pois, na ocasião, o
banco não aceitou os nomes indicados pelo sindicato, bem como,

queria indicar número maior de
componentes, desconsiderando
a paridade da comissão.
Já em janeiro de 2021, em
novo encontro, compareceram
apenas representantes dos trabalhadores, que protocolaram
o pedido, que as reuniões deveriam ser de modo virtual, devido à pandemia descontrolada; e
que os integrantes deveriam ser
informados com antecedência
de cinco dias úteis completos da
nova data para discussões.
Cerca de três meses depois, no último dia 5 de abril,
o Santander marcou reunião
presencial e sem respeitar o
prazo estabelecido. “Desrespeitou a determinação judicial
e a legislação que proíbe reuniões deste tipo. Desta forma,
levamos ao conhecimento novamente do juiz de todos estes
problemas, que acatou o nosso
pedido”, relata Fernandes. As
entidades aguardam nova data
para reunião.

CONTAS APROVADAS
Por maioria dos votos, foram
aprovadas a prestação de contas
da Cabesp referente ao Exercício
de 2020 e a dotação orçamentária
para este ano. O resultado da
Assembleia Geral Ordinária (AGO)
foi divulgado no dia 29 de março,
de maneira virtual devido à
pandemia de covid-19.
Foram 4.275 votos favoráveis,
sendo seis destes com ressalvas não
relacionadas à pauta em aprovação,
469 votos contrários, 64 votos nulos
e 56 votos brancos, totalizando
4.864 votos. A previsão orçamentária
foi acatada com 4.173 votos
favoráveis, 459 votos contrários,
106 votos nulos e 126 votos brancos,
totalizando 4.864 votos.
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ESCUTE
A SUA VOZ
Mais do que a fala, a voz representa nossa
identidade. Já parou para ouvir o que a sua te diz?

F

alar, gritar, cantar, chorar,
se expressar. Tudo isso
só é possível graças à voz
e a capacidade que este
instrumento tão poderoso
tem. Ademais, a voz marca a
identidade, história e personalidade de cada um. Por isso há
uma data (16 de abril) em celebração, o Dia Mundial da Voz.
Uma boa voz representa
uma boa saúde, e a saúde das
cordas vocais pode impactar diretamente na autoestima, nos relacionamentos e
até mesmo na área profissional. Segundo estudo publicado no ano passado no Journal
of Communication Disorders,
possuir uma disfunção na fala
pode prejudicar a percepção
de credibilidade de uma pessoa. Por estes e outros motivos, não deixe que problemas
atinjam seu desempenho e
qualidade de vida.
De acordo com a fonoaudióloga e coordenadora do Departamento de Voz da Sociedade
Brasileira de Fonoaudiologia,
Dra. Lívia Lima, é importante
ficar atento ao menor dos si-

nais de que algo possa estar
errado. “É importante lembrar
que alterações vocais podem
sinalizar a presença de doenças neurológicas, por exemplo
a Doença de Parkinson, refluxo
gastroesofágico ou até mesmo
câncer de laringe, o que também afeta a questão da identidade vocal. Por isso, é importante estarmos conscientes
das características de nossa
voz”, relata.
Alguns dos sinais de alerta
podem ser rouquidão, cansaço
contínuo para falar, ardência
na garganta e falhas durante a
fala. Caso apresente qualquer
um destes sintomas, procure
um fonoaudiólogo ou otorrinolaringologista para avaliação.
Vozes na pandemia
Nos últimos tempos, fomos
obrigados a adotar novas formas de se comunicar com a
família e amigos, além das exigências do home-office. São
incontáveis teleconferências,
reuniões por aplicativo, aulas,
mensagens de áudio. Quando
com máscaras de proteção,

muitas vezes alteramos a voz
para conseguirmos nos fazer
entender por conta do abafamento causado. Com isso, o uso
correto da voz nunca foi tão necessário para driblar o desafio.

CUIDADOS BÁSICOS
• Beba água com frequência
para manter as estruturas
vocais hidratadas;
• Quando se comunicar online,
procure manter seu rosto
bem iluminado, posicione-se
no centro da câmera e faça
alongamento;
• Evite falar por longos períodos,
principalmente em ambientes
ruidosos;
• Articule bem as palavras;
• Evite pigarrear e gritar;
• Evite ingerir leite e derivados,
bebidas gasosas e chocolate
antes de utilizar a voz por
muito tempo;
• Mantenha uma boa postura
corporal ao falar.
Fonte: Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia

Fiquem ligados! Oficina de como desenhar mandalas, com Thaís Bronzo, é a próxima atividade do
#QVnaQuarentena, dia 28 de abril, às 15h com transmissão ao vivo pelo Facebook e Youtube da Afubesp
10

