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ANO NOVO, LUTAS ANTIGAS  
E CUIDADOS REDOBRADOS

A terrizamos em 2022 com a certeza de que 
este será um ano de muito trabalho. Sem 
ilusões, chegamos neste janeiro com um 
choque de realidade e um nada sutil lembre-
te de que a pandemia não acabou, repetindo 

taxas preocupantes de transmissão da covid-19 (e, 
além disso, da gripe). O vírus segue circulando e 
exigindo que se redobre os cuidados. E, graças à 
ciência, a vacina continua impedindo uma tragédia 
maior. O recado principal é reforçar os protoco-
los e dar passos cautelosos. Ante uma explosão 
de casos de covid-19 e Influenza nas agências do 
Santander, sindicalistas pedem o retorno do home-
-office e o fim da pressão por metas dos bancários 
que testam positivo e têm direito de se recuperar 
em casa e afastados do trabalho.

Como se a preocupação com a pandemia não 
fosse motivo de um abalo psicológico, o Santan-
der aprofunda ainda mais a ferida com atos mal-
dosos quanto ao Banesprev e a Cabesp. Só em 
dezembro passado, o banco atuou no retroces-
so da governança do fundo, decidindo extinguir 
os Comitês Gestores dos planos de benefícios 
do Banesprev (confira na página 7). Também há 
desserviço com a escalada da terceirização que 
o Santander projeta no Brasil. 

No último mês houve uma explosão de mensa-
gens de participantes do Banesprev denunciando 
uma pressão fora do comum por parte do Fundo 
buscando convencê-los sobre a migração do Novo 
Plano CD, um fracasso de adesões. A Cabesp 
também é fonte de ansiedade, com reclamações 
sobre o serviço da CNU e descredenciamentos de 
prestadores. É sintomático que a nota de desem-
penho da Cabesp apresentada pela ANS tenha 
despencado. Leia na página 3. Não há aposentado 
ou trabalhador da ativa que não se sinta esgotado 
com as notícias. 

Não por acaso, matéria principal desta edição 
(págs. 4 e 5) falam sobre a campanha “Janeiro 
Branco”, que advoga a favor da saúde mental e 
divulga neste mês informações importantes que 
servem para o ano inteiro.  

É preciso respirar, olhar para dentro e praticar 
o autocuidado. Para isso, trazemos dicas (pag 8) 
que você pode adotar para ensolarar a mente. Te 
convidamos a começar o ano mais leve e prepa-
rado para encarar o que virá adiante, em todos os 
aspectos da vida.

Boa leitura!
Diretoria da Afubesp

ATENDIMENTO DA AFUBESP
Atenção à mudança no expediente.  
Por conta do aumento de casos de 
covid-19, o atendimento presencial  
foi reduzido das 10h às 14h, de 
segunda a sexta-feira. 
Para a sua comodidade e segurança, 
privilegie o atendimento telefônico 
(11) 3292-1744 – ou por e-mail 
atendimento@afubesp.org.br

FREEPIK
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ANS

Nota mais baixa 
no ano-base 2020 
reflete realidade 
dos beneficiários

PESQUISA  
APONTA QUEDA  
NO DESEMPENHO 
DA CABESP

A reclamação constante 
dos beneficiários de vá-
rias partes do país de que 
a Cabesp não é mais a 
mesma foi confirmada na 

pesquisa divulgada no dia 6 de 
janeiro pela Agência Nacional 
de Saúde Suplementar (ANS) 
que mediu o desempenho das 
operadoras no ano-base 2020.

A Caixa Beneficente ficou 
com 0,7575, apresentando di-
minuição de 0,0228 em rela-

ção à nota anterior que foi de 
0,7803. A nota média do setor 
foi de 0,7989 (sendo 1,00 má-
xima e zero a mínima). Ainda 
de acordo com os dados da 
Agência, desde a mudança na 
gestão, de 2017 pra cá, o índice 
da Cabesp nunca mais esteve 
acima do 0,8, que a colocava 
entre as melhores pontuações.

A Afubesp salienta que a 
pesquisa (que sequer fala de 
2021, mas sim de 2020) mostra 
que é preciso voltar a ter foco no 
associado, oferecer uma rede 
referenciada com profissionais, 
clínicas e hospitais de ponta, 
inclusive no que diz respeito ao 
convênio reciprocidade, porque 
a Cabesp é dos banespianos e 

são eles que formaram seu pa-
trimônio para que pudessem 
ser bem assistidos no momento 
de necessidade.

Ainda sobre convênio reci-
procidade é importante frisar 
que dar exclusividade para a 
CNU (Central Nacional Uni-
med) significou prejuízo para 
os associados, pois retirou da 
rede hospitais que os colegas 
usavam há mais de 40 anos.

A economia não vale o des-
contentamento das pessoas, 
que são as que pagam, inclu-
sive. Ficou evidente a reprova 
da CNU pelos usuários nos úl-
timos três meses de ano, que 
se uniram e reclamaram em 
todas as instâncias.

Onde estão os nós 
De acordo com os dados 

apresentados pela ANS, o pior 
desempenho da Cabesp foi no 
IDGA – Garantia de acesso, que 
mensura as condições relacio-
nadas à rede assistencial que 
possibilitam a garantia de aces-
so, abrangendo a oferta de rede 
de prestadores, como taxa de 
consultas médicas ambulato-
riais com generalista por idosos, 
de Primeira Consulta ao Dentista 
por Beneficiário por ano, índice 
de dispersão combinado de ser-
viços de urgência e emergência 
24 horas, entre outros. Os itens 
citados foram os que tiveram as 
avaliações mais baixas, deixan-
do a Caixa com nota 0,5454.

Em compensação, no que-
sito Sustentabilidade no mer-
cado, a Cabesp recebeu notas 
máximas em praticamente to-
dos os pontos em que se en-
caixa, exceto no Índice Geral de 
Reclamações, que mede as Re-
clamações Gerais dos clientes. 
Neste caso, a nota foi 0,6607.

O resultado completo está 
disponível no endereço https://
www.ans.gov.br.Gráfico extraído do site da ANS mostra que a Cabesp está abaixo do 0,8 desde 2016
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JANEIRO BRANCO

Campanha traz o 
assunto à tona para  
incentivar as pessoas 
a começarem 2022 de 
forma diferente

A no novo, novas possibili-
dades. As resoluções para 
2022 estão planejadas e à 
frente estão os 12 meses 
para realizá-las. Por onde 

começar? A dica da campanha 
Janeiro Branco é priorizar sua 
saúde mental e a Afubesp traz 
dados que comprovam ser um 
bom início, realmente. 

Nunca se falou tanto sobre 
o tema como agora, e com ra-
zão. A pandemia de covid-19 - 

que já dura dois anos, e todas 
as mudanças que ela gerou ao 
longo deste tempo - fez muita 
gente adoecer, seja pelo medo 
da doença, por ter mergulhado 
no trabalho para cumprir metas 
absurdas, seja pela mudança no 
jeito de viver, que ainda segue di-
ferente do que um dia já foi.

Todo esse conjunto de “pres-
sões” pode desencadear trans-
tornos como ansiedade, que 
afeta atualmente 18,6 milhões 
no Brasil. Um recente estudo 
realizado pela Fiocruz e ou-
tras seis universidades nacio-
nais aponta que, enquanto 40%  
da população brasileira apre-
sentavam sentimentos fre-
quentes de tristeza e de de-
pressão, outros 50% da mesma 
população apresentavam fre-

quentes sentimentos de ansie-
dade e nervosismo.

A verdade é que os transtor-
nos mentais são responsáveis 
por mais de um terço do número 
de pessoas incapacitadas nas 
Américas, sendo que, por aqui, 
os afastamentos por estes mo-
tivos foram os campeões neste 
período pandêmico, de acordo 
com a Secretaria Especial da 
Previdência e do Trabalho.  

Neste sentido, cuidar da saú-
de mental é fundamental, pois 
também colabora para o desen-
volvimento econômico e as em-
presas devem dar o suporte para 
seus trabalhadores. 

Uma boa notícia
Entre as doenças com au-

mento considerável em incidên-

É TEMPO DE CUIDAR 
DA SAÚDE MENTAL

FREEPIK
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NA CONTRAMÃO DO MOVIMENTO
Enquanto o 
mundo fala sobre 
os cuidados 
necessários 
para manter a 
saúde mental, o 
Santander trabalha 
no sentido oposto. 
Basta ver as 
ações do banco 
nos primeiros 
dias de 2022 para 

comprovar a afirmação. Já em 1º de janeiro, transferiu todos os funcionários 
da área de tecnologia para a F1RST, empresa do próprio conglomerado, 
retirando-os da cobertura da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) 
negociada entre o movimento sindical bancário e a Fenaban. Mais de dois mil 
funcionários foram afetados com a manobra.
As entidades de representação, como o Sindicato dos Bancários de São Paulo 
e a Contraf-CUT, vêm tentando conter as investidas dos banqueiros. Uma das 
iniciativas neste sentido é a ação civil pública movida pelo Ministério Público do 
Trabalho (MPT) e pelo Sindicato, que se baseia no argumento da lei que prevê 
fraude da empresa na contratação de empregados terceirizados que trabalham 
no mesmo prédio, sob a mesma gestão, que executam as mesmas atividades e 
são cobrados da mesma forma.
No dia 3 de janeiro, o ataque foi contra a saúde mental dos participantes dos 
Planos de Benefício Definido do Banesprev, com a publicação de comunicados 
nitidamente desesperados na tentativa de fazê-los migrar para o Novo Plano CD 
(leia mais na página 7). As mensagens que chegaram nos canais de comunicação 
da Afubesp mostraram como as pessoas estão exaustas e confusas com tamanho 
assédio do Fundo de Pensão a mando da patrocinadora Santander.
Para finalizar, e de forma mais cruel, mexe com as emoções dos beneficiários a 
queda de qualidade no serviço prestado pela Cabesp, especialmente para quem 
está fora do Estado de São Paulo. Além dos casos infindos de banespianos que 
não conseguem autorização para exames mais elaborados, por exemplo. 
“O Santander mostra de forma descarada seu descaso pelos brasileiros e 
desrespeito com seus funcionários da ativa e aposentados. Seja na tentativa de 
retirar direitos trabalhistas e previdenciários, seja com a saúde mental por meio de 
pressões diversas que acabam com a paz de qualquer um”, comenta o presidente 
da Afubesp, Camilo Fernandes.

cia nos últimos tempos, o Bur-
nout - também conhecido como 
Síndrome do Esgotamento Pro-
fissional - passou, no dia 1º de 
janeiro, a ser tratado como do-
ença ocupacional pela Organi-
zação Mundial da Saúde (OMS). 
Agora, no texto oficial é descrito 
como “estresse crônico de tra-
balho que não foi administrado 
com sucesso”.

Com isso, as empresas pas-
sam a ser inteiramente respon-
sáveis pela saúde mental dos 
seus funcionários. Na Justiça, a 
responsabilização da empresa 
será avaliada a partir do laudo 
médico comprovando o Burnout 
junto com o histórico do profis-
sional e uma avaliação do am-
biente de trabalho.

Mais sobre a campanha 

Criada em 2014, por um gru-
po de psicólogos de Uberlândia 
(MG), a campanha busca incen-
tivar as pessoas a começarem 
o ano focadas na saúde mental. 
Janeiro, por ser o primeiro mês 
do ano, é considerado simboli-
camente como uma “página em 
branco” para que novas práticas 
sejam reescritas.

Momento perfeito para trazer 
o assunto à tona e alertar para 
a importância de iniciar o novo 
ciclo de forma mais saudável e 
tranquila, priorizando a saúde 
emocional e o bem-estar.  

A campanha prega 10 atitu-
tes para um mundo com mais 
saúde mental. São elas: políti-

cas públicas e condições sociais 
dignas de existência; prática de 
exercícios físicos e de hobbies 
terapêuticos, autoconhecimen-
to, qualidade de vida, vínculos 

sociais profundos, abertura a 
novos conhecimentos, espiritu-
alidade saudável, contato com a 
natureza, autonomia, sentidos 
próprios de vida

ARTE SP BAN
CÁRIOS
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RÁPIDAS 

O ano só está no início, mas 
é bom já pensar adiante e nas 
obrigações com o preenchimen-
to da declaração do Imposto de 
Renda, com programa via in-
ternet liberado após o mês de 
março. Para que você não seja 
pego de surpresa, é importan-
te começar pela organização de 
documentos e comprovantes re-
lacionados a 2021.

Um recado importante aos 
sócios aposentados e da ativa 
que pertencem ao Plano II é o 
direito de deduzir as contribui-
ções extraordinárias do Banes-
prev, garantido por ação coletiva 
ajuizada pela Afubesp em 2020. 
Portanto, caso você se enqua-
dre no perfil atendido, atente-
-se aos valores que serão futu-
ramente recebidos no Informe. 
Outro ponto importante é pre-
encher os números nas linhas 
corretas para não correr o ris-
co de cair na malha fina. Quem 
não era sócio no período da ação 
pode procurar o Jurídico da as-
sociação para ingressar com 
ações individuais.

Confira no site www.afubesp.
org.br a relação de documentos 
necessários para o preenchi-
mento do IR.

VÍRUS NÃO TIRA  
FÉRIAS. CUIDE-SE! 

A notícia mais quente da virada do ano foi o aumento de ca-
sos de covid-19 por conta da variante Ômicron, aparentemente 
mais transmissível que as demais, aliado ao surto de Influenza 
(H1N1 e H3N2) num período atípico do ano. Especialistas cre-
ditam essa epidemia simultânea ao relaxamento nos cuidados 
básicos, como o uso de máscaras e evitar aglomerações, vistas 
aos montes nas festas. Há casos registrados no mundo todo, 
inclusive, de indivíduos que contraíram o vírus da gripe e do co-
ronavírus ao mesmo tempo - condição apelidada de “Fluorona” 
(flu, gripe em inglês, e “orona”, de coronavírus). 

Leitos de covid-19 em todo o país já acendem o sinal de 
alerta novamente: existe o risco de a ocupação nas UTIs no 
estado de São Paulo atingir 90% caso se mantenha o ritmo de 
internações. Portanto, é urgente que todos os cuidados sejam 
mantidos à risca para afastar a possibilidade da infecção das 
doenças respiratórias. Use máscaras PFF-2, que vedam com 
mais segurança o rosto, higienize as mãos com frequência e 
mantenha o distanciamento. A vacinação tem papel primordial 

porque evita que os sintomas 
se tornem mais graves. Não 
se esqueça da segunda dose 
e da dose de reforço da vaci-
na contra a covid-19, e, caso 
ainda não tenha se imuniza-
do contra Influenza A, procu-
re um posto de saúde.

ATENÇÃO AO GOLPE  
DA PROVA DE VIDA

O INSS alertou para um novo golpe envolvendo a realização 
da prova de vida dos aposentados. Os golpistas, via ligação tele-
fônica, entram em contato com os segurados pedindo para que 
façam a prova de vida online por conta da pandemia. Na ligação, 
são falados todos os dados pessoais e enviada uma mensagem, 
por WhatsApp, pedindo para que o aposentado envie uma foto 
de um documento para finalizar o processo. A pessoa que fala 
é muito segura.

Assim, o INSS alerta a todos para que, caso recebam esse 
tipo de ligação, desliguem o telefone e não forneçam nenhuma 
informação. O Instituto, que afirma entrar em contato somente 
em situações específicas e somente por canais oficiais, não faz 
contato por telefone para procedimento de prova de vida e muito 
menos solicita documento ou senhas.

PREPARE-SE 
PARA O IMPOSTO  
DE RENDA 2022

CA
N

VA

FR
EE
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BANESPREV 

Decisão do Conselho Deliberativo mira extinção 
dos comitês gestores dos planos; Representantes 
exigem abertura das eleições neste ano

RETROCESSO 
NO APAGAR 
DAS LUZES

O Banesprev não encerrou 
2021 sem antes tentar 
minar ainda mais a go-
vernança do fundo, que 
outrora era reconhecida 

como exemplar. Em meados de 
dezembro, os membros eleitos 
foram informados pelo presi-
dente do Banesprev, Valdemir 
Lima, sobre a extinção dos Co-
mitês Gestores de todos os pla-
nos de benefícios, em virtude de 
decisão tomada pelo Conselho 
Deliberativo por maioria de vo-
tos. Os eleitos denunciam mais 
uma vez o descumprimento do 
Estatuto, que prevê o poder do 
Conselho de criar os Comitês, 
mas não extingui-los.

A justificativa dada pelo 
presidente do fundo foi de que 
“referida análise se pautou, 
especialmente, na atual estru-
tura de governança, que com 
a evolução normativa, agregou 
outras instâncias de assessoria 
com viés mais técnico”, e infor-
mou que a extinção será feita 
ao fim dos mandatos atuais, 
em maio de 2022. A decisão 
afastaria a abertura de novas 

eleições para os cargos, o que 
gerou uma enfática reação dos 
representantes. Os eleitos de-
nunciaram o fato ao Conselho 
Fiscal, reforçando que cabe 
apenas à Assembleia referen-
dar as decisões do Conselho 
Deliberativo, tais como as alte-
rações estatutárias. 

Os membros eleitos do Co-
mitê Gestor do Plano II pedem 
que sejam tomadas as medi-
das cabíveis para fazer valer 
as regras do Estatuto e pon-
tuam a necessidade de convo-
car o mais rápido possível as 
novas eleições, uma vez que 
os mandatos se encerram. A 
reivindicação já foi remetida à 
Diretoria Executiva. Mario Raia, 
secretário-geral da Afubesp e 
membro eleito colegiado, ques-
tiona a falta de transparência 
e democracia. “Ao contrário 
do que o presidente do Banes-
prev diz, os Comitês Gestores 
fazem parte de uma estrutura 
importante para a governança 
do fundo, porque são eles que 
analisam e acompanham espe-
cificamente as contas de cada 

TIRO PELA CULATRA 
O Novo Plano CD é uma saga desde 
sua criação até o encerramento do 
prazo de migração. Isso porque, 
numa tentativa desesperada, o Fundo 
decidiu estender mais uma vez o prazo 
de adesões por mais 30 dias - até 
11/2. A medida foi comunicada no 
dia do vencimento do prazo anterior, 
12 de janeiro, via nota no site, 
numa clara tentativa desesperada 
de aumentar o percentual fraco de 
migração até o momento. Mesmo com 
toda a estratégia para conquistar os 
participantes, poucos optaram pela 
mudança. Esta é a última vez que o 
fundo poderá arrastar o prazo.  
Não bastasse todo o assédio 
dispensado aos participantes, o 
Banesprev adota uma postura maldosa 
ao publicar comunicados e realizar 
lives com informações distorcidas que 
mostram o desespero dos gestores 
diante da baixíssima adesão ao plano 
de contribuição definida.

um dos planos. A atuação dos 
comitês é essencial”, explica.

FREEPIK
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PARA AJUDAR VOCÊ NA 
BUSCA PELA SUA SAÚDE 
MENTAL, A PROFISSIONAL 
APONTA CINCO DICAS:

1.  Reserve de 5 a 10 
minutos da sua agenda, 
diariamente, para práticas 
de relaxamento, como 
meditação ou mesmo 
técnicas de alongamento.

2.  Trabalhe com metas 
realistas, tanto pessoais 
quanto no âmbito do 
trabalho. Colocar objetivos 
muito difíceis de serem 
alcançados pode gerar 
mais estresse do que 
uma relação saudável de 
competição.

3.  É muito importante dormir 
bem, tendo uma boa 
rotina de sono. Noites mal 
dormidas colaboram para 

agravar os transtornos 
mentais/emocionais. Tente 
desligar-se de aparelhos 
eletrônicos cerca de 1 hora 
antes de dormir.

4.  Bons relacionamentos 
são fundamentais para a 
saúde mental. Busque estar 
próximo daqueles que ama 
e fazem bem, como família 
e amigos, mesmo que 
virtualmente.

 
5.  Procure ajuda quando sentir 

dificuldades. Assim que 
perceber que algo não está 
certo, que você não se sente 
tão bem como antes, procure 
um profissional para ajudá-
lo a encontrar as causas 
para o seu desconforto, 
físico ou mental.

BEM-ESTAR 

IM
AGEN

S: FREEPIK

PEQUENAS MUDANÇAS  
PARA EQUILIBRAR  
AS EMOÇÕES
Afubesp compartilha dicas de práticas 
que ajudam a melhorar a saúde mental, 
válidas para todas as idades

Quando o assunto é saúde 
mental é importante en-
tender o que isso signi-
fica realmente. Segundo 
a Organização Mundial 

da Saúde (OMS), os determi-
nantes da saúde e transtornos 
mentais incluem não apenas 
atributos individuais, mas tam-
bém os fatores sociais, cultu-
rais, econômicos, políticos e 
ambientais. 

Trata-se de um estado de 
bem-estar em que o indivíduo 
desenvolve suas habilidades 
pessoais, consegue lidar com 
os estresses da vida, trabalha 
de forma produtiva e encontra-
-se apto a contribuir com sua 
comunidade.

“Mais de 75% das pessoas, 
nos países de baixa renda, não 
possuem tratamento para seus 
transtornos mentais, neuroló-
gicos, ou por abuso de subs-
tâncias. O estigma e o precon-
ceito também contribuem para 
a dificuldade na busca pelo 
tratamento”, comenta a psi-
cóloga Patrícia Domingues. “A 
pandemia, além de aumentar 
o impacto na saúde mental das 
pessoas, diminuiu o acesso aos 
tratamentos, o que agravou ain-
da mais a situação”.  

ZZZ...


