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EDIÇÃO DO MÊS AJUDA ASSOCIADOS A DECLARAREM IR, INCLUINDO O PAGAMENTO DE 
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA PARA O BANESPREV. AFUBESP INFORMA QUE TEM 

SENTENÇA FAVORÁVEL NA JUSTIÇA, VÁLIDA PARA QUEM ESTÁ NO QUADRO DE FILIADOS E 
PARA QUEM VIR A SE TORNAR SÓCIO TAMBÉM. pág. 4 e 5

EM LIVE, ENTIDADES FALAM SOBRE AÇÃO QUE PEDE SUSPENSÃO DA AGO DA CABESP E 
ORIENTAM COMO VOTAR, CASO A JUSTIÇA NÃO CONCEDA LIMINAR A TEMPO. pág. 3  
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FLEXIBILIZAÇÃO E ABERTURA 
SIM, MÁSCARAS TAMBÉM!

AFUBESP - SEDE
Rua Direita, 32, 2º andar, Centro, São Paulo - aberta ao  
público de segunda a sexta, das 10h às 16h.

COLÔNIA DE FÉRIAS EM BARBOSA
Reservas abertas para 100% da capacidade de ocupação,  
pelos telefones (11) 3292-1744, 3292-1751, 3292-1752,  
ou pelo e-mail reservas@afubesp.com.br.
Facebook: AAfubesp
Instagram: @afubesp
Twitter: @Afubesp_
Youtube: AfubespTV

Desde o início da pandemia de covid-19, em 
março de 2020, a Afubesp tem seguido cri-
teriosamente o que orienta a Organização 
Mundial da Saúde (OMS) a fim de proteger 
seus funcionários, dirigentes e associados.

A saúde das pessoas está em primeiro lugar 
e, por isso, a entidade vem ajustando seu fun-
cionamento sempre que é preciso.  

Recentemente, a diretoria deliberou por es-
tender um pouco mais o horário de atendimen-
to ao público na sua sede, em São Paulo, que 
agora é das 10h às 16h. Em seguida, reabriu a 
Colônia de Barbosa, que voltou a receber hós-
pedes com capacidade máxima de ocupação 
por ser um lugar amplo e arejado. Neste caso, 
é importante destacar que para usufruir do es-
paço é obrigatório mostrar a carteirinha de va-
cinação contra covid-19 com esquema vacinal 
completo no momento da entrada.

No mesmo sentido, a Afubesp em conjunto 
com as demais entidades, ajuizou um processo, 
a fim de que a realização da Assembleia de Pres-
tação de Contas da Cabesp seja suspensa por 60 
dias, para que, entre outras coisas, possa ser re-
alizada de forma híbrida - atendendo assim o de-
sejo de quem quer ir presencial e quem prefere 
estar presente pela internet (leia mais na pág.3).

Os indicadores têm permitido esses ajustes, 
mas a entidade ainda não está segura a respeito 

da flexibilização do uso de máscaras em áreas 
fechadas, conforme autoriza o decreto do Gover-
no do Estado de São Paulo. A própria OMS des-
cartou, há poucos dias qualquer sinal de que a 
pandemia da covid-19 esteja terminando e insis-
tiu que medidas de proteção como o uso delas 
precisam continuar a existir em locais onde a 
transmissão é intensa.

Desta forma, mesmo com a liberação por par-
te do Governo, “nossa orientação é pela continui-
dade de todos os cuidados de saúde e higiene, o 
que inclui uso de álcool gel e máscaras, respei-
tando o direito de todos”, comentou o presidente 
da Afubesp, Camilo Fernandes, em comunicado 
publicado no site.

A ideia é seguir sempre oferecendo auxílio 
que os associados precisam, sem deixar de pen-
sar na saúde de todos e combater a dissemina-
ção do vírus. Não é hora de vacilar e colocar os 
avanços em risco.

 Nesta edição, você ainda lê informações 
importantes sobre a declaração do Imposto de 
Renda, inclusive para o pessoal que está com 
problemas no informe enviado pelo Banesprev 
(páginas 4 e 5) ou que caíram na malha fina no 
ano passado.

Boa leitura!
Diretoria da Afubesp
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CABESP 

Entidades pedem 
adiamento da 
assembleia e 
cautela quanto aos 
regulamentos

ASSOCIAÇÕES E SINDICATOS 
ORIENTAM SOBRE AGO

Com a aproximação da As-
sembleia Geral Ordinária 
da Cabesp, que foi convo-
cada para ocorrer de for-
ma exclusivamente virtual 

no próximo 25 de março, repre-
sentantes das associações e 
sindicatos debateram minucio-
samente sobre pontos da ordem 
do dia (confira no box nesta pá-
gina). Uma live sobre o assunto 
também foi realizada e está dis-
ponível no site da Afubesp.

Ação judicial 
Com a falta de diálogo da 

parte da Cabesp, os represen-
tantes tiveram de reivindicar por 
vias judiciais. A primeira coisa 
solicitada pelas associações é 
a mudança da forma da reali-
zação da assembleia de modo 
virtual para a híbrida (presen-
cial e online) - deixando livre a 
escolha dos associados que se 
sentirem à vontade para irem 
pessoalmente à AGO, e simultâ-
neamente também a realização 
do evento virtual contemplando 
outra parte dos colegas. 

O segundo ponto é a equi-
dade na ressalva nos votos sim 
e não. O pedido é que não seja 
obrigatória a justificativa em 
ambos os votos nos dois pri-
meiros pontos da pauta (atu-

almente, como forma de pres-
sionar o associado, a Cabesp 
manda justificar o não), e que 
seja comprovado o sigilo do 
voto. Há informações de que o 
sistema permite que a diretoria 
tenha ciência de quem efetuou 
cada voto. “É o direito do asso-
ciado votar de uma forma ou de 
outra”, explica o advogado An-
selmo Silva.

Já a última solicitação con-
versa com a necessidade de 
uma análise de qualidade sobre 
os regulamentos. Para isso, a 
ação pede que a Cabesp apre-
sente um relatório mais deta-
lhado e claro do que mudará 
e do que está em jogo com as 
modificações, tal como uma re-
dação contendo como é e como 
passaria a ser cada ponto - “de/
para”. A consonância é de que 
não é possível aprovar uma pau-
ta a qual não há conhecimento 
suficiente para entender o que 
está sendo proposto, principal-
mente para temas tão sensíveis 
à gestão da entidade.

Com isso, as entidades pe-
dem a suspensão da AGO em 
60 dias para essa apreciação. 
Até o fechamento desta edição, 
não houve retorno da Justiça. 
Os desdobramentos da ação 
ordinária com pedido de tutela 
serão noticiados em nossos ca-
nais de comunicação.

Camilo Fernandes, presi-
dente da Afubesp, lamenta a 
intransigência da Cabesp. “Pa-
rece que hoje é uma prática do 
Santander, que é a patrocina-
dora, a ausência do diálogo. 
Somos os donos do patrimô-

nio na verdade. E muitas ve-
zes precisamos recorrer ao 
judiciário para garantir algu-
mas coisas”, afirma. “As pes-
soas têm o direito ao acesso 
às informações para que elas 
possam votar de acordo com 
sua consciência”, frisa.

COMO VOTAR 
Caso a assembleia se realize da 
forma como foi convocada - apenas 
virtualmente no dia 25 -, as 
orientações são as seguintes:

PONTO 1: Prestação de contas 
relativa ao exercício 2021, 
compreendendo a) Relatório Anual; b) 
Balanço Patrimonial e Demonstrações 
Financeiras; c) Pareceres da Auditoria 
Externa e do Conselho Fiscal.
Voto SIM, com a ressalva em 
protesto pelo desrespeito ao diretor 
financeiro eleito que teve o texto dos 
investimentos creditado ao gerente 
financeiro, sendo que a prerrogativa 
pela palavra é do diretor e não de um 
funcionário subordinado a ele.

PONTO 2: Dotação Orçamentária  
para o exercício de 2022. 
Voto SIM, sem ressalvas.

PONTO 3: Apresentação do  
Estudo Atuarial e do Parecer  
do Conselho Fiscal.
Voto NÃO.

PONTO 4: Referendos dos regulamentos 
(acesse texto na íntegra no site)
Voto NÃO da letra “A” à “G”.
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SERVIÇO  

Afubesp traz informações para que 
você saiba a melhor hora de entregar a 
declaração e orienta sobre pagamento de 
contribuição extraordinária ao Banesprev

DECLARE SEU 
IR SEM ERROS

É tempo de fazer as declara-
ções de Imposto de Renda 
(IR) e a Afubesp traz infor-
mações importantes para 
ajudar seus associados 

nesta tarefa. Segundo a Receita 
Federal, devem prestar contas 
em 2022 todas as pessoas que 
obtiveram rendimento tribu-
tável, como pensões, aluguéis 
e salários, maiores do que R$ 
28.559,70 em 2021 (no caso de 
quem recebeu Auxílio Emergen-
cial, R$ 22.847,76) ou que tive-
ram ganho não tributável maior 
que R$ 40 mil.

Os proprietários de bens com 
valor acima de R$ 300 mil e cida-
dãos que venderam ou compra-
ram posses (como imóveis e car-
ros) ou ações na Bolsa de Valores 
também devem apresentar sua 
declaração. O prazo de entrega 
se encerra em 29 de abril.

A recomendação dos es-
pecialistas é preparar a de-
claração com bastante ante-
cedência, mas a entrega do 
documento dependerá de cada 
caso. “Os contribuintes con-
fundem elaborar a declaração 
com a entrega do documento. 
É importante que se saiba que 
pode estar com o documento 
totalmente preparado e mesmo 

assim planejar a melhor data 
de entrega, que dependerá de 
variáveis como: situação finan-
ceira do contribuinte, se vai ter 
restituição ou se terá que pa-

gar impostos ao governo, den-
tre outras questões”, informa 
Richard Domingos, diretor da 
Confirp Consultoria Contábil.

 Ele alerta que o ideal é já ter 
a declaração preparada o quan-
to antes, caso contrário poderá 
enfrentar diversos problemas, 
como falta de documentos ou 
falta de tempo para análise de 
opções. Veja no quadro abaixo 
se é melhor entregar rapida-
mente ou não a sua declaração.

VANTAGENS DE ENTREGAR...
... NOS ÚLTIMOS DIAS

• Contribuintes que possuem 
Imposto a Restituir e não estão 
necessitando de recursos 
financeiros, poderão restituir 
nos últimos lotes gerando 
uma correção monetária 
muito maior que a maioria 
das aplicações financeiras 
pagariam (Juros Selic), e 
detalhe, sem incidência de 
imposto de renda sobre o 
rendimento obtido;

• Quem tem que pagar novos 
valores de impostos terá 
como melhor planejar 
o caixa para isso, pois 
postergará o prazo.

... NOS PRIMEIROS DIAS

• Contribuintes que possuem 
Imposto a Restituir e estão 
necessitando de recursos 
financeiros receberão logo 
nos primeiros lotes;

• Se livra do compromisso e 
do risco de perda do prazo;

• Possuir mais tempo para 
ajustes da declaração e 
para buscar documentos 
perdidos ou extraviados;

• Possuir mais tempo para 
conferir a declaração para 
entrega dos documentos 
sem omissões ou erros.
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FR
EE

PI
KContribuição extraordinária 

Uma verdadeira enxurrada 
de reclamações chega na Afu-
besp diariamente no que diz 
respeito ao informe de rendi-
mentos enviado pelo Banes-
prev, especialmente para o pes-
soal do Plano II.

Reunindo os relatos, os di-
rigentes da associação che-
garam à conclusão de que os 
participantes e assistidos estão 
recebendo informes de formas 
diferentes. Há quem tenha o va-
lor pago a título de contribuição 
extraordinária colocado no do-
cumento, assim como há os que 
não têm nenhuma informação 
(Nem no campo 3 – Contribuição 
a entidades de previdência com-
plementar, pública ou privada, e 
a fundos de aposentadoria pro-
gramada individual (Fapi) -, nem 
no campo 7 – Informações Com-
plementares).

Desta forma, a entidade co-
munica que as contribuições ex-
traordinárias são sim dedutíveis 
no IR, conforme mostra senten-
ça favorável em ação coletiva 
movida pelo Jurídico da Afubesp. 
Ela beneficia aposentados asso-
ciados em nível nacional que fa-
ziam parte do quadro de filiados 
quando foi ajuizada em  2018. A 
decisão em primeira instância 
saiu em junho de 2020.

Para os funcionários da ativa, 
a liminar obtida é válida apenas 
para o município de São Paulo 
(jurisdição do delegado da Re-
ceita Federal de São Paulo).

Porém, no caso dos colegas 
que se associaram após o pro-
cesso e sentença, o único cami-
nho é fazer uma ação individual, 
como já foi feito para quem pro-
curou a Afubesp, inclusive com 
resultados positivos.  

Importante dizer que essa 
ação pode ser ajuizada a qual-
quer momento, basta se filiar à 
Afubesp, entrando em contato 

pelo email atendimento@afu-
besp.org.br ou por telefone (11) 
3292-1744. Assim que efetivada 
a associação, a pessoa já pode 
ingressar com o processo.

Malha fina 
Colegas também reclamam 

de alterações de Dirf dos anos 
anteriores, o que provocou que 
muitos caíssem na malha fina. 
Dizem ainda que, ao entrarem 
em contato com o Banesprev, 
o fundo de pensão orienta ligar 
para a Afubesp.

Alguns relatos dão conta de 
que os valores do Informe de 
Rendimentos do Banesprev são 
diferentes dos valores informa-
dos para a Receita Federal. Além 
disso, a diretoria da associação 
identificou problemas, como có-
digo usado errado para o 13º sa-
lário e soma dos valores do hol-
lerith diferentes do que consta 
no documento.

Aqui cabe ressaltar que, em 
setembro de 2021, o Banesprev 
chegou a publicar em seu site 
um comunicado que assume ter 

“inconsistências nos códigos de 
envio das informações das con-
tribuições extraordinárias trans-
mitidas à Receita Federal nos 
anos-calendários de 2019 e 2020, 
e nos valores das contribuições 
de alguns assistidos/participan-
tes no período de maio a dezem-
bro de 2020, por meio da e-Finan-
ceira”. No entanto, o documento 
intitulado “Retificadora e-Finan-
ceira – Contribuições extraordi-
nárias do Plano II” aparentemen-
te foi retirado do ar, mas pode 
ser acessado no afubesp.org.br. 
Quem está com problemas nes-
te sentido deve enviar email para 
juridico@afubesp.com.br.

Por conta de tantas queixas, 
a associação solicitou reunião 
com o Banesprev para esclareci-
mentos e correção dos possíveis 
erros. O objetivo é evitar proble-
ma ainda maior para os colegas 
nestes tempos, em que não está 
fácil lidar com os ataques do 
Santander aos Planos de Saúde 
e Previdência. Até o fechamento 
desta edição, o Banesprev ainda 
não havia respondido.
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RÁPIDAS 

CAMILO FERNANDES 
FALA À ANAPAR SOBRE 
RESISTÊNCIA CONTRA O 
PLANO CD

Os desmandos do Santander a respeito da 
criação do Plano de Contribuição Definida (CD) 
do Banesprev foram assunto principal de uma 
entrevista do presidente da Afubesp, Camilo 
Fernandes, à Associação Nacional dos Partici-
pantes de Previdência Complementar e de Au-
togestão em Saúde (Anapar) neste mês. 

“(O plano) nasce de uma necessidade do ban-
co de reduzir os riscos, ou seja, de reduzir os 
custos. Desde a privatização do Banespa, em 
2001, o Santander deixou claro que não queria 
mais planos de Benefício Definido, os chamados 
planos BD, e sempre fez gestões para que fos-
sem criadas soluções para reduzir seus riscos”, 
explica o dirigente, lembrando que o plano foi 
criado sem nenhuma discussão prévia com os 
participantes, o que exigiu uma resposta rápida 
dos representantes.

Camilo destacou o assédio que o banco im-
pôs aos participantes antes e durante o prazo de 
adesão ao novo plano. “É uma briga longa, dura, 
mas nossa estratégia tem sido a união entre as 
entidades e uma comunicação permanente e 
verdadeira com nossos associados, e já temos 
alguns resultados, porque o prazo de migração 
foi encerrado com apenas 10% da meta do San-
tander alcançada. Eles acreditavam que 30% do 
patrimônio total dos planos, mas ficou em ape-
nas 3,7%”, comemora.

A entrevista pode ser lida na íntegra no site 
www.afubesp.org.br.

TODO CUIDADO É  
POUCO PARA NÃO  
CAIR EM GOLPES

Ninguém está imune a cair em golpes aplica-
dos na praça, cada vez mais sofisticados. Nosso 
papel, então, é ficar de olho. Um deles em es-
pecífico - o da maquininha - é realizado quando 
entregadores e motoristas de aplicativos frau-
dam o visor das máquinas de cartão e digitam 
um valor muito maior do que o da compra real. 
Sem imaginar que estão pagando valores estra-
tosféricos, clientes passam a senha confiando 
nos números falsos disponibilizados na tela e 
só se dão conta depois de consumado o golpe.

De acordo com o Instituto Brasileiro de Defe-
sa do Consumidor (Idec), a dica é priorizar pa-
gamentos dentro do aplicativo, sem optar pelo 
pagamento na entrega, além de estar alerta 
para qualquer tipo de taxa extra solicitada por 
contato telefônico suspeito. É aconselhável tam-
bém verificar as condições da maquininha em 
qualquer ocasião, e se recusar a digitar a senha 
caso a mesma esteja danificada. A orientação 
para quem for vítima é realizar o Boletim de 
Ocorrência, avisar a plataforma responsável e 
contatar o banco para bloqueio dos valores.

O golpe é considerado como crime de 
estelionato, quando o indivíduo obtém van-
tagem ilícita em prejuízo alheio. Ainda de 
acordo com o Idec, as plataformas em que 
os criminosos agem deveriam ser respon-
sabilizadas pelo prejuízo do consumidor. 
No entanto, casos de ressarcimentos ainda 
ocorrem de modo pontual e por meio de de-
terminação judicial.
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SAÚDE 

Movimento sindical é contra retorno dos 
trabalhadores do grupo de risco ao presencial

CUIDADOS 
CONTRA  
A COVID-19 
PRECISAM 
CONTINUAR

A inda que governos es-
taduais estejam afrou-
xando os protocolos de 
segurança sanitária con-
tra a covid-19, como a 

liberação do uso de máscaras 
em locais abertos e fechados, 
especialistas já afirmam que 
o relaxamento das medidas 
é precoce. Com isso, o movi-
mento sindical acendeu o sinal 
amarelo para negociar com a 
Fenaban sobre os cuidados dos 
bancos na pandemia. O objetivo 
é seguir resguardando a saúde 
dos funcionários e clientes.

Em reunião no dia 18/3, o Co-
mando Nacional reforçou para o 
Santander ser terminantemen-
te contra o retorno ao presen-
cial dos trabalhadores do grupo 
de risco. O comunicado convoca 
todos, incluindo grávidas e não 
vacinados, para voltar a partir 
de 4 de abril.

“Nessa reunião, que contou 
inclusive com a médica do tra-
balho que assessora o banco, 
deixamos claro que essa me-
dida é uma temeridade, prin-
cipalmente com a chegada da 
variante Deltacron no Brasil e 

no mundo”, destaca a dirigen-
te da Afubesp, do Sindicato dos 
Bancários de São Paulo e co-
ordenadora da COE Santander, 
Lucimara Malaquias. Ela orien-
ta que procurem seus médicos 
para obter laudos indicando a 
condição de saúde e se há ou 
não segurança para o retorno, 
pois o banco se comprometeu 
em avaliar caso a caso.

Juvândia Moreira, presidente 
da Contraf, reforça que foi gra-
ças à mobilização na tratativa 
das medidas durante a pande-
mia que foi assegurada certa 
tranquilidade aos trabalhado-
res. “Esperamos que os bancos 
continuem a cumprir os proto-
colos de segurança e levem em 
conta as sequelas da doença so-
bre os trabalhadores que foram 
infectados”, frisou.

Aliado a esta flexibilização, 
o projeto de lei 2.058/2021 libe-
rou em fevereiro o retorno das 
trabalhadoras grávidas ao tra-
balho presencial após a vacina-
ção.Considerada irresponsável, 
a medida é duramente critica-
da por sindicalistas e profissio-
naisda saúde.

Segundo boletim do Obser-
vatório Covid-19, divulgado pela 
Fiocruz, as próximas semanas 
serão fundamentais para en-
tender a dinâmica de trans-
missão da doença, em razão do 
relaxamento dos protocolos. O 
uso de máscara se torna ainda 
mais importante com a amea-
ça de novas variantes como a 
Deltacron. Por mais que os ín-
dices de óbitos e de casos po-
sitivos para a covid-19 estejam 
em queda, há sempre o risco de 
um novo aumento dos números, 
além da redução mais lenta do 
que era esperado. A mensagem 
é se cuidar, mesmo com o ciclo 
vacinal completo.
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CULTURA 

MULHERES EM FOCO
No mês da mulher, 
descubra algumas 
obras que ressaltam 
o poder feminino

A data em que se come-
mora o Dia Internacional 
da Mulher, 8 de março, é 
um marco da resistência 
feminina e um convite a 

múltiplas reflexões. São mui-
tos os temas que as mulheres 
ainda precisam reivindicar ano 
após ano: o fim da violência de 
gênero e doméstica, fim da dis-
criminação racial, a igualdade 
salarial e de oportunidades no 
trabalho, mais políticas voltadas 
a esta população, entre outras 
importantes pautas. A Afubesp 
acredita que a arte tem um pa-
pel fundamental nesse debate, 
e elenca dicas culturais que fa-
zem pensar sobre o ser mulher.

MULHERES  
NEGRAS DO BRASIL
(SCHUMA SCHUMAHER, ÉRICO 
BRAZIL. 2014, EDITORA SENAC)

A publicação corrige um erro 
cometido na educação brasilei-
ra das últimas décadas, que foi 
omitir as grandes figuras femi-
ninas históricas ao longo dos 
séculos no país. O livro constrói 
um novo olhar sobre o passado 
e supera a invisibilidade, reco-
nhecendo o papel primordial 
destas mulheres na formação 
da identidade nacional. Entre as 
498 páginas do livro, mergulha-
mos nas histórias de mulheres 
como Chica da Silva, a cantora 

Elizeth Cardoso, as atletas Me-
lania Luz e Wanda dos Santos 
– as primeiras negras a parti-
ciparem de uma Olimpíada, de 
Maria Firmina dos Reis, a pri-
meira escritora brasileira que 
publicou em 1859 o romance 
Úrsula, entre muitas outras.

MÃES PARALELAS 
(PEDRO ALMODÓVAR, 2021, NETFLIX)

A película do cultuado dire-
tor espanhol traz a história de 
duas mães solteiras que se co-
nhecem no quarto da materni-
dade, prestes a dar à luz a duas 
meninas. Uma das mulheres é 
uma mulher madura, interpre-
tada pela atriz Penélope Cruz, 
enquanto a outra é uma ado-
lescente ainda um tanto inex-
periente. Experiências traumá-
ticas ao longo do filme fazem 
que um forte laço seja formado 
entre as duas personagens.

fada, como a história do patinho 
feio e do Barba-Azul, que mos-
tra como a natureza instintiva 
da mulher foi sendo domesti-
cada ao longo dos tempos, num 
processo que punia todas aque-
las que se rebelavam. Mulheres 
que correm com os lobos ficou 
durante um ano na lista de mais 
vendidos nos Estados Unidos.

A MULHER DO FIM DO MUNDO 
(ELZA SOARES, 2015)

O 32º disco de estúdio da can-
tora Elza Soares, falecida em ja-
neiro deste ano, flui do rock, ao 
samba e hip hop, em mais uma 
reinvenção de sua longa carrei-
ra. Não é exagero dizer que o 
álbum é um retrato histórico de 
um tempo em que as mulheres 
não mais sofrem caladas, com 
letras que beiram ao autobiográ-
fico. Com a faixa “Maria da Vila 
Matilde”, Elza entoou: “Você vai 
se arrepender de levantar a mão 
pra mim”, e se tornou um man-
tra de força para muitas mulhe-
res com histórias de vida tão so-
fridas quanto a própria Elza teve. 
Tanto sua discografia como sua 
biografia (Elza, escrito por Zeca 
Camargo e lançado em 2018 
pela Editora Leya) mostram a re-
alidade e resistência da mulher 
negra e periférica no país.

BOA NOTÍCIA! O PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA VOLTARÁ NA ÚLTIMA QUARTA-FEIRA DE ABRIL, 
DIA 27, COM UMA ATIVIDADE PRESENCIAL. FIQUE ATENTA(O) ÀS NOVIDADES NO SITE DA AFUBESP.

MULHERES QUE  
CORREM COM OS LOBOS  
(CLARISSA PINKOLA.  
2018. ED. ROCCO)

O livro da analista junguiana 
Clarissa Pinkola Estés aborda 
19 mitos, lendas e contos de 


