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VIDA RETOMADA, MAS 
COM DEVIDOS CUIDADOS

PIXABAY/GERALT

É uma verdadeira satisfação ver a  rotina da 
Afubesp voltar à normalidade depois de dois 
anos de suspensão de atividades presenciais 
coletivas, por conta da pandemia de covid-19.

Desde o início da crise sanitária, toma-
mos a decisão de agir com a máxima cautela 
para proteger a vida de todos os que circulam 
pelos nossos espaços, seja nos corredores da 
sede, em São Paulo, seja na Colônia de Férias, 
que fica em Barbosa, no interior paulista.

Seguimos o mesmo princípio ao retomar, no 
final do mês de abril, a atividade presencial do 
Programa Qualidade de Vida (confira como foi na 
página 7) e realizar nossa Assembleia Geral Or-
dinária (leia nas páginas principais desta edição), 
sempre com a orientação do uso de máscaras e 
higienização das mãos com álcool gel.

Destacamos aqui que esses cuidados seguem 
importantes porque, infelizmente, a pandemia 
não acabou. E, quem diz isso, é a Organização 
Mundial da Saúde (OMS), que manteve a classifi-
cação de pandemia, em meados do mês passado.

Na oportunidade, a OMS orientou os países a 
continuarem em alerta, por conta do comporta-
mento imprevisível do vírus.  Segundo a diretora 
técnica da organização, Maria Van Kerkhove, ago-
ra é momento de otimizar as estratégias global e 
nacional, visando prevenir diagnóstico, tratar a do-
ença e reduzir a morbidade e a mortalidade, além 
de diminuir também a transmissão, o que inclui 
a proteção à exposição, principalmente dos mais 
vulneráveis, daqueles que não foram vacinados.

Um outro ponto importante neste sentido 
é que proteger-se contra covid-19 é também 

evitar a síndrome do pós-covid que, de acordo 
com estudos publicados, acomete até 80% dos 
recuperados. Essas pessoas sentem ao menos 
um sintoma até quatro meses depois do fim da 
infecção, sendo que o cérebro é um dos órgãos 
mais atingidos.

Fadiga, falta de ar, dores de cabeça, no peito 
e musculares, queda de cabelo, perda de pala-
dar e olfato (temporária ou duradoura), tontura, 
tromboses, palpitações, depressão e ansiedade, 
dificuldades de linguagem, raciocínio e memória, 
estão entre as principais queixas daqueles que 
foram infectados com o vírus.

Desta forma, a Afubesp reafirma a importân-
cia de seguir com protocolos até que a OMS de-
clare o fim da pandemia.

 Aproveitem a vida, mas não deixem de se cuidar.

Boa leitura!
Diretoria da Afubesp

Facebook: AAfubesp
Instagram: @afubesp
Twitter: @Afubesp_
Youtube: AfubespTV

Afubesp - Sede
Rua Direita, 32, 2º andar, Centro, 
São Paulo - aberta ao público de 
segunda a sexta, das 10h às 16h.
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Santander cumpre Acordo Coletivo e convoca 
entidades sindicais para Grupo de Trabalho 

ENFIM, O DEBATE JUSTO

Representantes dos sindi-
catos receberam, no dia 
25 de abril, uma convoca-
ção para participar de um 
Grupo Técnico de Trabalho 

(GT) para discutir alternativas 
de reestruturação da Cabesp, 
com data de instalação para o 
dia 18 de maio. Recentemente, 
os sindicatos ingressaram na 
Justiça reivindicando a criação 
do grupo por conta de altera-
ções que estavam em curso na 
Cabesp sem a discussão com os 
representantes sindicais, o que 
contraria o previsto no aditivo 
ao Acordo Coletivo de Trabalho 
(ACT), em Termo de Compro-

misso. Agora fazendo da forma 
correta, o Santander convidou 
os representantes sindicais 
para compor um grupo paritário 
e discutir propostas.

Na composição deste grupo 
estão previstos dez membros, 
sendo quatro dos sindicatos, 
quatro do Santander e dois da 
Cabesp. Representando a Ca-
besp, participarão um diretor 
indicado do banco e um diretor 
eleito, garantindo assim que a 
paridade seja respeitada. Diri-
gentes sindicais reivindicaram 
a participação de um represen-
tante de cada associação (Afu-
besp, Afabesp e Abesprev), e o 

TRANSPARÊNCIA JÁ! 
O item mais polêmico da pauta 
da Assembleia Geral Ordinária da 
Cabesp deste ano segue rendendo 
controvérsias. Mais de um mês após 
a votação, ainda não foi divulgado 
o conteúdo dos regulamentos 
anteriores e o teor das alterações 
propostas pela entidade. 
Informações dão conta de que,  
em reunião recente da diretoria, 
a Cabesp se comprometeu a 
apresentar num prazo de três 
meses os regulamentos acerca 
de penalidades, inclusão de 
dependentes, coparticipação e afins. 
Representantes dos associados 
reivindicam que a Caixa apresente 
com total transparência quais foram 
as alterações propostas em votação 
na assembleia.

banco acatou o pedido. Desta 
forma, a composição garante a 
representatividade de toda a co-
munidade banespiana.

Afubesp lembra que o grupo 
é para discussão sobre propos-
tas para o futuro da Cabesp, po-
rém quem delibera e aprova ou 
não eventuais propostas de mu-
dança é o associado. “O nosso 
compromisso é o de manter to-
dos os associados informados 
das discussões e, ao final dos 
trabalhos, daremos ampla di-
vulgação do resultado”, afirma 
Camilo Fernandes, presidente 
da Afubesp. Uma eventual pro-
posta de reestruturação deverá 
ser objeto de discussão e deli-
beração em uma assembleia, 
conforme reza o Estatuto. Fi-
que atento às movimentações 
por meio do site e redes sociais 
das entidades.
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GESTÃO

Assembleia analisou 
os números de 
2021 e a previsão 
orçamentária para 
este ano 

CONTAS APROVADAS  
POR UNANIMIDADE

ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO SANTANDER BANESPA, BANESPREV E CABESP - AFUBESP
BALANÇO PATRIMONIAL- EXERCÍCIO 2021 (EM R$)

ATIVO 2021 2020 PASSIVO 2021 2020

ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE
Caixa e Bancos Conta Movimento  9.709,05 8.617,93 Fornecedores  21.612,66 34.302,02
Aplicação Liq. Imediata  9.669.541,56 8.606.180,35 Encargos Sociais a Recolher  52.195,35 47.444,93
Créditos  179.115,63 176.258,25 Impostos e Taxas a Recolher  20.274,50 18.416,14
    Contas a Receber Associados  66.743,49 51.490,12 Outras Obrigações a Pagar  8.297,99 7.457,92
    Provisão para devedores duvidosos -15.000,00 - 5.000,00 Provisão para Férias e Encargos  204.825,62 167.806,88
   Outros Créditos  113.520,54 105.532,15
   Estoques de ingressos associados  1.970,33 1.718,00
   Despesas antecipadas  11.881,27 22.517,98

TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE  9.858.366,24 8.791.056,53 TOTAL DO PASSIVO 
CIRCULANTE  307.206,12 275.427,89

ATIVO NÃO CIRCULANTE PASSIVO NÃO CIRCULANTE
Realizável a Longo Prazo  2.000.000,00  2.000.000,00 Exigível a Longo Prazo  1.757.512,25  1.757.512,25 
   Contrato de Mútuo  2.000.000,00  2.000.000,00 Empréstimos  1.757.512,25  1.757.512,25 

Investimentos  373.306,61  373.306,61 TOTAL DO PASSIVO  
NÃO CIRCULANTE  1.757.512,25  1.757.512,25 

   Investimentos em Ações  373.306,61  373.306,61 
Imobilizado  1.659.235,83  1.712.618,49 
Em Operação  1.440.863,27  1.564.793,44 PATRIMÔNIO LÍQUIDO
   Bens Imóveis  2.737.848,67  2.737.848,67 Patrimônio Social  5.309.269,19  5.309.269,19 
   Bens Móveis  1.536.673,83  1.444.259,82 
    (-) Depreciação Acumulada -2.833.659,23 -2.617.315,05 Superávit ou déficit do exercício  5.536.890,30  4.443.982,24 
Em Andamento  218.372,56  147.825,05 
   Reforma de Imóveis  218.372,56  147.825,05 Superávit do Exercício  980.546,10  1.092.908,06 
Intangível  515,28  2.118,00 

Direito de Uso Software  104.995,69  104.995,69 TOTAL DO PASSIVO  
E PATRIMÔNIO SOCIAL  11.826.705,59  10.846.159,49 

(-) Amortização Acumulada -104.480,41 -102.877,69 
TOTAL DO ATIVO  
NÃO CIRCULANTE  4.033.057,72  4.088.043,10 

TOTAL DO ATIVO  13.891.423,96  12.879.099,63 PATRIMÔNIO  13.891.423,96  12.879.099,63 

Os associados da Afubesp 
presentes na Assembleia 
Geral Ordinária aprova-
ram, por unanimidade, a 
prestação de contas 2021 

e a previsão orçamentária para 
2022. O evento ocorreu presen-

cialmente em 28 de abril, no au-
ditório amarelo do Sindicato dos 
Bancários de São Paulo, após 
dois anos no formato virtual.

Os números foram apresen-
tados pela diretora financei-
ra da Afubesp, Maria Rosani, 
com a mesma transparência 
de todos os anos. “Apesar de 
todas as dificuldades apresen-
tadas pela pandemia e a situa-
ção econômica do nosso país, 
conseguimos apresentar um 
resultado superavitário e com 

a firme esperança de um ano 
de novas conquistas e vitórias 
para a classe trabalhadora.”

De acordo com o presidente 
da associação, Camilo Fernan-
des, os números revelam o bom 
resultado conquistado pela enti-
dade, apesar das adversidades.

“Conseguimos nos manter 
ativos, mesmo que pela inter-
net, no momento mais crítico 
da pandemia, fazendo as lutas 
que tinham que ser feitas em 
defesa do Banesprev e da Ca-
besp, principalmente. Além de 
mantermos o emprego de to-
dos os nossos funcionários da 
associação, sem redução de di-
reitos ou salários e ainda con-
tratar mais um trabalhador”.
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DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT
 EXERCÍCIO 2021 (EM R$)

2021 2020
RECEITA DAS OPERAÇÕES SOCIAIS BRUTA  7.324.193,82  7.463.473,41 
 Receita Social  6.303.869,85  7.007.148,02 

 Renda Extraordinárias  642.385,54  124.538,79 

    Assistência Jurídica  97.984,11  30.723,37 

    Receita de Convênio  37.751,99  39.624,49 

    Renda Eventual  506.649,44  54.190,93 

 Renda Patrimonial   
(excluída receitas financeiras)  377.938,43  331.786,60 

     Ganhos na Alienação Imobilizado  -   

     Dividendos Recebidos  377.938,43  331.786,60 

Deduções das Receitas

 (-) Devolução de Mensalidade -5.575,43 -1.466,00 

 (-) Repasse de Taxa Administrativa Jurídico -40.286,59 -12.289,35 

Receita das Operações Sociais Líquida  7.278.331,80  7.449.718,06 

RESULTADO OPERACIONAL
(DESPESAS) RECEITAS DAS OPERAÇÕES SOCIAIS
 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS -5.898.377,46 -5.685.038,43 
 (-) DESPESAS COM ATIVIDADES -643.212,06 -624.145,13 
 (-) DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS -152.441,91 -248.830,61 
 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS -16.226,38 -16.429,98 
RENDA PATRIMONIAL FINANCEIRA  412.472,11  217.634,15 
RESULTADO DAS OPERAÇÕES SOCIAIS  980.546,10  1.092.908,06 

SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO  980.546,10  1.092.908,06 

ORÇAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022 E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2021

DOTAÇÕES
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2021 PROPOSTA 

ORÇAMENTÁRIA
2022ORÇAMENTO 

ORIGINAL 2021
ORÇAMENTO REALIZADO 2021 

(ORÇADO + AJUSTES)
RECEITAS

TOTAL TOTAL
RECEITAS CORRENTES
Renda Social  7.007.148,02  6.303.869,85  6.652.168,85 

Renda Extraordinária  112.249,44  602.098,95  118.558,13 

Renda Patrimonial  549.420,75  790.410,54  1.040.410,54 

(-) Deduções das Receitas -1.466,00 -5.575,43 -5.575,43 

TOTAL DAS RECEITAS  7.667.352,21  7.690.803,91  7.805.562,09 
DESPESAS
DESPESAS CORRENTES - ADMINISTRATIVAS  6.037.935,56  5.893.149,43  6.286.275,84 

DESPESAS CORRENTES - ATIVIDADES  541.192,00  637.402,02  681.127,80 

DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS  260.799,36  152.714,51  163.190,73 

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS  -    16.226,38  -   

TOTAL DO CUSTEIO  6.839.926,93  6.699.492,34  7.130.594,37 
(+) APLICAÇÃO DE CAPITAL  230.000,00  162.961,52  385.000,00 
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO  597.425,28  828.350,05  289.967,72 

TOTAL DAS DESPESAS  7.667.352,21  7.690.803,91  7.805.562,09 
Camilo Fernandes dos Santos

Presidente
Maria Rosani G. A.Hashizumi

Tesoureira Geral
Cristiano Batista Elizeu 

Contador - CRCSP 260881/O-3
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LUCRO DO SANTANDER  
SEGUE NAS ALTURAS 

O Santander registrou lucro líquido de R$ 3,946 bilhões no pri-
meiro trimestre de 2022, representando crescimento de 40,1% 
quando comparado ao mesmo período do ano passado, de acordo 
com balanço divulgado no fim de abril. O lucro gerencial foi de R$ 
4,005 bilhões, com crescimento de 1,3% ante 2021. O resultado 
obtido no Brasil representou 24,7% do lucro recorrente global, que 
foi de € 2,543 bilhões, este último, com alta de 58% em doze meses. 

Para sindicalistas, o banco constrói suas cifras com demis-
sões e contratações de mais funcionários terceirizados, e suas 
medidas ainda passam longe de diminuir a sobrecarga nas agên-
cias. “Este lucro é resultado de um trabalho massacrante que 
vem sendo desenvolvido pelos mais de 49 mil trabalhadores ban-
cários e terceirizados, que são os que menos usufruem desse 
resultado, já que a massa salarial tem apresentado queda ao 
longo dos anos, por meio de contratações com salários mais 
baixos do que recebiam os demitidos”, enfatiza Lucimara Mala-
quias, dirigente da Afubesp.

PROJETO DE LEI CONCEDE TOTAL 
ISENÇÃO DE IR SOBRE A PLR 

Em 28 de abril, a Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) 
do Senado aprovou o Projeto de Lei (PL) 581/2019, que altera a 
Lei nº 10.101, de 19 de dezembro de 2000, para dar à participa-
ção dos trabalhadores nos lucros ou resultados das empresas 
(PLR) o mesmo tratamento fiscal dado à distribuição de lucros 
ou dividendos aos sócios ou acionistas.

“A isenção de Imposto de Renda (IR) sobre PLR é uma antiga 
reivindicação da classe trabalhadora. Com este projeto, os tra-
balhadores deixam de ver parte dos rendimentos do fruto de seu 
trabalho serem tirados de seu bolso”, defendeu a presidenta da 
Contraf, Juvandia Moreira. Sem recursos até o último dia 5 de 
maio, prazo dado pela Comissão, o projeto é considerado apro-
vado pelo Senado e encaminhado para a Câmara dos Deputados.

EMPREGO 
BANCÁRIO  
EM QUEDA,  
DIZ CAGED

O setor bancário apresen-
tou, no mês de março, queda no 
emprego formal de 212 postos 
de trabalho (2.892 admissões e 
3.103 desligamentos). Nos úl-
timos 12 meses, o saldo ainda 
é positivo, em 11,7 mil postos, 
impactado pela contratação de 
profissionais de tecnologia da 
informação, vagas não ligadas 
diretamente a serviços bancá-
rios, e pela convocação, pela 
Caixa Econômica Federal, de 
aprovados no concurso de 2014, 
seguindo ordem judicial.

Durante a pandemia do novo 
coronavírus, de março de 2020 a 
março de 2022, foram fechados 
cerca de 2 mil postos de empre-
gos bancários. Já nos últimos 12 
meses, foram 47.978 admissões 
(12,6% da Caixa) e 36.240 de-
missões. Os dados são do Novo 
Cadastro Geral de Empregados 
e Desempregados (Caged).

No mês marcado pela luta 
das mulheres, o saldo de em-
prego bancário entre os ho-
mens foi positivo em 96 postos, 
e entre as mulheres, negativo 
em 308 vagas. 

No que se refere às faixas 
etárias, houve ampliação ape-
nas na faixa de 18 a 29 anos, 
com 447 vagas. Para as de-
mais idades, foram fechados 
659 postos. O salário mensal 
médio de um bancário admiti-
do em março foi de R$ 5.558,55, 
enquanto o do desligado era de 
R$ 6.414,92. Ou seja, nas novas 
contratações a remuneração 
ficou em 86,7% abaixo da de 
quem foi demitido.

RÁPIDAS 
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QUALIDADE DE VIDA

Tour guiado pelo centro da capital 
paulista marca retorno das atividades 
presenciais do programa
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Há 100 anos, no dia 13 de 
fevereiro, iniciava uma 
das maiores manifesta-
ções artístico-culturais no 
país – A Semana da Arte 

Moderna, realizada no Theatro 
Municipal de São Paulo. Conhe-
cida também como Semana de 
22, reuniu artistas e intelectuais 
que trouxeram “nova estética e 
estilo” para a arte brasileira.

Para conhecer mais sobre 
esse evento que deu origem ao 
Movimento Modernista, o Pro-
grama Qualidade de Vida realizou 
tour pelo Centro Velho da capital 
paulista, com o guia de turismo 
Laércio Cardoso de Carvalho. O 
passeio marcou o retorno das 
atividades presenciais do pro-

grama, que durante os períodos 
críticos da pandemia, ofereceu 
atividades online com o projeto 
#QVnaQuarentena. “É um sen-
timento muito forte de alegria 
reencontrar os amigos e as ami-
gas novamente ”, disseram com 
unanimidade as coordenadoras 
do programa.

Passeio gratificante
Da região da Sé até o Largo do 

Paissandu e Theatro Municipal, 
os associados puderam conhe-
cer os locais frequentados pe-
los expoentes da época, como 
o local onde Mario de Andrade 
foi aluno e professor, onde Ani-
ta Malfatti fez uma exposição de 
suas pinturas em 1917, a gar-

çonnière do escritor Oswald de 
Andrade, e até mesmo o restau-
rante onde os artistas costuma-
vam se reunir. 

A emoção tomou conta da as-
sociada Rita Lopes da Silva. “Foi 
muito bom voltar, reencontrar os 
amigos. Gratidão ao Programa 
Qualidade de Vida por todo esse 
zelo, cuidado com a gente. ”

Participando pela primeira 
vez do Qualidade de Vida, a as-
sociada Fátima Assunção Coe-
lho disse que estava esperando 
com muita expectativa o retor-
no presencial e que participará 
dos outros passeios. “Foi ótimo 
rever os amigos que não via há 
muitos anos. Estar presencial-
mente é muito melhor, é mais 
aconchegante.”

O casal Rosa Rodrigues Ri-
beiro e José Eduardo Pasqualin, 
antigos participantes do progra-
ma, também contaram sobre a 
ansiedade para o retorno dos 
passeios. “O Qualidade de Vida 
é excelente. Essa iniciativa é boa 
para integrar as pessoas e para 
adquirir conhecimento.”

SÃO PAULO  
DOS MODERNISTAS

FIQUE LIGADO(a)! NO PRÓXIMO DIA 25, A PARTIR DAS 13H, SERÁ REALIZADO PASSEIO NA SALA SÃO PAULO. PARA 
PARTICIPAR É PRECISO SE INSCREVER A PARTIR DO DIA 16 PELO EMAIL QUALIDADEVIDA@AFUBESP.COM.BR.
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