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A HISTÓRIA MOSTRA, MAIS UMA VEZ, QUE LUTAR PELOS DIREITOS SEMPRE VALE A PENA. 
MOBILIZAÇÃO CONTRA O PROJETO DE LEI 1043/19, QUE PERMITE A ABERTURA DE BANCOS AOS FINAIS 

DE SEMANA, CONSEGUE ADIAR O DEBATE PARA DEPOIS DO PERÍODO ELEITORAL. págs 4 e 5

EM OUTRA FRENTE, AFUBESP BUSCA REVERTER O AFASTAMENTO IRREGULAR DA DIRETORA 
ADMINISTRATIVA ELEITA DO BANESPREV, MARIA AUXILIADORA. pág. 3 

LUTAR É O CAMINHO  
PARA A VITÓRIA! 
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Colônia de Férias da Afubesp, que em fica de Barbosa, é o local perfeito para passar dias de folga com a família

PELOS NOSSOS DIREITOS, 
NÃO ESMORECEMOS!

Já são décadas que seguimos travando lutas 
constantes em defesa de manutenção de di-
reitos dos funcionários da ativa e aposenta-
dos do Santander. Como todos nós sabemos, 
os ataques para retirada deles são constan-

tes, vindos cada vez de um lado diferente. Ora são 
destinados apenas aos trabalhadores do banco, 
ora abrangem toda a categoria.

É o caso do PL 1043/19, que propõe ser permi-
tida a abertura de bancos aos finais de semana 
sob a alegação de que seria bom para os clientes 
e aumentaria as vagas de trabalho. A verdade é 
que esse projeto vai apenas prejudicar os bancá-
rios. Foi a nossa mobilização, nas mais variadas 
frentes, que permitiu o adiamento deste debate 
para após o período eleitoral. Não acabou, mas 
nos deu tempo para reforçar a mobilização a fim 
de derrubar esse PL.

Também depende de luta fazer justiça e de-
fender o nome da nossa eleita na diretoria admi-
nistrativa do Banesprev, Maria Auxiliadora, que 
foi afastada do cargo de forma irregular recente-
mente (leia na pág 3), bem como manter a Cabesp 
atendendo adequadamente e com qualidade todos 
os seus associados. Foi a luta, inclusive, que per-
mitiu a retomada do Grupo de Trabalho paritário 
que discute os assuntos da Caixa Beneficente, que 
já chegou ao seu quarto encontro (leia na pág. 6).

De forma diferente, mas que não deixa de ser 
uma luta (neste caso contra o coronavírus e em 
favor da saúde de seus trabalhadores, dirigen-
tes e associados), a Afubesp voltou a reduzir seu 
horário de atendimento presencial. Desta forma, 
até que os casos de infecção voltem a retroceder, 
o funcionamento da entidade para o público fica 
das 10h às 15h, de segunda à sexta. Lembramos 
que é possível obter atendimento telefônico pelo 
número (11) 3292-1744 – tal como pelo email aten-
dimento@afubesp.org.br.  Por conta disto, as ativi-
dades presenciais do Programa Qualidade de Vida 
também foram suspensas nos meses de junho e 
julho. Esperamos poder retomar em breve.

E porque nem só de luta a gente vive, na pá-
gina 8 trazemos dicas de lugares para aproveitar 
usando os convênios da associação, além de lem-
brar que nossa Colônia de Férias em Barbosa, no 
interior do estado de São Paulo, está aberta, com 
ótima estrutura e excelente custo-benefício para 
quem é fã de natureza e tranquilidade.

Acesse o site da afubesp.com.br para saber 
mais sobre o espaço. Para aproveitar é preciso 
agendar, o que pode ser feito pelo email reser-
vas@afubesp.com.br.

Boa leitura
Diretoria da Afubesp
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Do esvaziamento das diretorias dos eleitos, 
à extinção de comitês e afastamento de 
dirigente eleita: o que pretende o Banesprev?

QUEREM CALAR A VOZ 
DOS PARTICIPANTES

A movimentação seguiu pra-
ticamente o mesmo script 
para dois ataques cruéis à 
governança do Banesprev: 
o primeiro e amplamen-

te conhecido, da extinção dos 
comitês gestores dos planos de 
benefícios com membros eleitos 
pelos participantes. E, mais re-
centemente, o auge da ousadia: 
em um processo totalmente ir-
regular encaminhado pelo presi-
dente do fundo, Valdemir de Lima 
ao Conselho Deliberativo, decidiu 
por afastar a diretora adminis-
trativa eleita, Maria Auxiliadora 
Alves da Silva, com os votos dos 
indicados do banco.

O processo que motivou o 
afastamento refere-se a uma 
multa aplicada à Maria Auxilia-
dora pela Previc, quando traba-
lhou em outro fundo de pensão 
na condição de Chefe de Gabi-
nete, com participação em um 
Comitê de Investimentos. O in-
vestimento objeto da multa, um 
Fundo de Precatórios feito na 
gestão anterior àquela da qual 
participou, veio a apresentar 
sérios problemas. O Banesprev 
sequer teve o cuidado de verifi-
car que ela entrou com recurso 
contra a autuação, ainda não 
analisado pela Diretoria Cole-
giada da Previc, o que suspen-
de os seus efeitos.

Em respeito aos milhares de 
participantes que confiam no 

trabalho de Maria e a elegeram, 
e em defesa da reputação cons-
truída por 47 anos de trabalho 
digno, Auxiliadora já está toman-
do as medidas judiciais cabíveis 
para restabelecer seu mandato.

O episódio segue uma série 
de práticas que visam fragi-
lizar progressivamente a luta 
dos eleitos pelos participantes. 
“Para isso, afastam eleitos da 
gestão, ou tentam amordaçá-
-los. Mas avisamos que não 
nos calaremos, não arranca-
rão a voz de nossa garganta”, 
destacam os representantes 
das associações e entidades 
sindicais, em nota.

ATENÇÃO PARTICIPANTES DOS PLANOS BD 
Apesar de não atuarem mais nos extintos comitês gestores, os membros eleitos 
do Comitê Gestor do Plano II seguem atentos aos desdobramentos que afetam 
o plano e fazem um alerta. Quando consultados os extratos das reuniões do 
Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal entre os dias 9 e 10 de junho, foi 
constatado que foi tratado um assunto de máxima importância ao Plano II sem que 
fosse dada a devida divulgação: o resultado da nova Avaliação Atuarial do Plano.
A Resolução Nº 32 do CNPC (Conselho Nacional de Previdência Complementar), 
que dispõe sobre os procedimentos a serem observados pelas entidades fechadas 
de previdência complementar na divulgação de informações aos participantes e 
assistidos dos planos de benefícios de caráter previdenciário que administram, 
prevê no Artigo 2º, inciso IV “disponibilizar de forma ativa as informações de 
interesse dos participantes e assistidos, independentemente de solicitação.”
Baseados nisso, os membros enviaram individualmente por meio do Fale 
Conosco solicitação para que o Banesprev divulgue, com urgência, os 
resultados da nova avaliação atuarial, o Estudo de Convergência – Taxa de 
Juros, bem como a nova Demonstração Contábil do Plano II.
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MOBILIZAÇÃO 

FIM DE SEMANA  
É DO BANCÁRIO!

Em audiência pública, trabalhadores 
conseguem adiar o debate sobre PL 
que permite abertura de agências 
aos sábados e domingos

O ano era 1962. Em um 
período de intensa mo-
bilização da classe tra-
balhadora, os bancários 
conseguiram a extinção 

do trabalho aos sábados, antiga 
reivindicação da categoria na 
época. No final daquele mesmo 
ano, a conquista foi transforma-
da em lei válida para todo o ter-
ritório nacional (Lei 4.178/1962). 
Agora, este direito se vê ameaça-
do pelo Projeto de Lei 1043/2019, 
de autoria do deputado David So-
ares (União-SP), que obriga os 
bancos a abrir as agências aos 
sábados, das 9h às 14h, e aos 
domingos, das 9h às 13h. 

Mas a história mostra, mais 
uma vez, que lutar pelos direi-
tos sempre vale a pena. Diante 
dos argumentos e dados apre-
sentados por representantes 
dos trabalhadores, a votação 
do PL foi adiada para depois do 
período eleitoral. Essa delibe-
ração ocorreu no último dia 6, 
em audiência pública requeri-
da pelo deputado Ivan Valente 
(PSOL-SP), com a participação 
da Afubesp e demais entidades, 
na Comissão de Direitos do 
Consumidor (CDC), da Câmara 
dos Deputados. 

“Foi uma vitória. Mas ao 
mesmo tempo é preciso man-

ter a mobilização e vigilância 
no Congresso, para que este 
projeto de lei seja arquivado 
em definitivo”, pontua o repre-
sentante da Afubesp na audi-
ência, o diretor Marcelo Gon-
çalves, que ainda lembra que a 
ameaça a um direito trabalhis-
ta só existe, porque a Câmara 
Federal está repleta de repre-
sentantes patronais. “A maioria 
dos eleitores são trabalhado-
res. Então, temos que eleger 
quem representa os nossos 
direitos, aqueles que lutam 
conosco e não o contrário. Só 
assim, teremos as nossas con-
quistas garantidas,” ressalta.

O dirigente Alexandre Caso, 
do Conselho Diretor do Grupo 
Executivo Nacional da Agen-
da Legislativa das Centrais 
Sindicais – GEAL, reforça que 
o resultado da audiência foi 
um sucesso. “O projeto tinha 
perspectiva de ser votado já 
em uma próxima sessão, mas 
mostramos para os parlamen-
tares que estamos mobiliza-
dos. Realizamos atividade em 
frente ao Anexo II da Câmara 
e tivemos presença maciça na 
audiência. Além disso, nem o 
autor e o relator do projeto ti-
veram coragem de compare-
cer para enfrentar a nossa ar-
gumentação. O próximo passo 
é pressionar para o arquiva-
mento e encerrar a tramitação 
do PL 1043.” 

A mobilização da categoria 
também aconteceu de forma 
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virtual, em um tuitaço com a 
hashtag #OFimDeSemanaÉMeu 
refutando a aprovação do projeto.

Lucro como prioridade 
O PL 1043/2019, que já ob-

teve parecer favorável do rela-
tor, o deputado Eli Corrêa Filho 
(União-SP), fere lei vigente há 
mais de 60 anos e contraria a 
CCT bancária e a CLT, disposi-
tivos que garantem descanso 
aos fins de semana.

No final de maio, o projeto 
estava na ordem do dia de vo-
tação na CDC, mas foi retirado 
da pauta após forte pressão das 
entidades que representam a 
categoria. Proposta semelhante 
(PL 9075/17) já havia sido apre-
sentada à Câmara dos Deputa-
dos, mas acabou arquivada.

Desde a sua apresentação, o 
movimento sindical tem atuado 
contra o avanço de sua tramita-
ção por entender que o assunto 
deve ser tratado em mesa de 
negociações entre os bancos 
e o movimento e por se tratar 
de um lobby que visa apenas o 
lucro dos bancos. Até a popu-
lação é contra a proposta. Em 
enquete realizada pela própria 

Câmara sobre a matéria 97% 
disseram discordar totalmente 
do PL 1043.

“O que está por trás desse 
projeto é o aumento da jornada 
de trabalho para vender pro-
dutos. Se fosse para beneficiar 
os clientes, deveriam contra-
tar mais bancários e não abrir 
agências aos finais de semana. 
Esta nova lei ainda não leva em 
consideração a segurança e a 
qualidade de vida dos trabalha-
dores. Trabalhamos para ter 
dignidade, não vivemos para o 

lucro dos bancos,” conclui Mar-
celo Gonçalves. 

Redução da Jornada 
O PL 1043/2019 vai na con-

tramão do que tem ocorrido em 
diversas partes do mundo - a 
diminuição da jornada de traba-
lho, que tem se mostrado eficaz 
no aumento da produtividade.

O movimento sindical ban-
cário está lutando por isso. 
Uma das reivindicações da 
Campanha Nacional Unificada 
dos Bancários 2022 é a jornada 
de quatro dias na semana, en-
tre segunda e sexta-feira, sem 
redução de salários, propos-
ta que impacta positivamente 
nas relações de trabalho, lucro, 
apropriação da tecnologia para 
benefício também dos traba-
lhadores, e qualidade de vida.

Iniciada em 22 de junho, a 
campanha da categoria já re-
alizou três rodadas de nego-
ciação. As mais recentes de-
bateram os temas “Emprego e 
Terceirização” e “Igualdade de 
Oportunidades”. As negocia-
ções vão até o dia 24 do próximo 
mês. A data-base da categoria 
é 1º de setembro.

Com o adiamento 
dos debates sobre o 
PL,  categoria ganhou 
tempo para ampliar a 
mobilização 
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RÁPIDAS 

BOA NOTÍCIA PARA 
PARTICIPANTES DOS  
FUNDOS DE PENSÃO 

Uma decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), proferi-
da em 30 de junho, trouxe posição favorável sobre dedução das 
contribuições extraordinárias no Imposto de Renda (IR) limitado 
a 12% dos rendimentos anuais. A ação foi ajuizada pela Abrapp 
(Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência 
Complementar).

Um trecho do acórdão da decisão diz o seguinte: “Tributar a 
contribuição extraordinária de aposentados que se veem obri-
gados a contribuir com o déficit de plano de previdência dentro 
do percentual autorizado por lei de 12% (doze por cento) é cruel 
e viola a própria legislação que autoriza a dedução independen-
temente do tipo de contribuição, o que não pode ser admitido 
pelo Poder Judiciário”.

O problema surgiu em decorrência da posição da Receita Fe-
deral que, através da Solução de Consulta Cosit 354, passou a co-
brar a retenção do IR na fonte para os pagamentos dos assistidos.

AÇÃO CONTRA O FRIO
O seu apoio fez toda diferença na Ação Contra o Frio, realiza-

da pelo Comitê Betinho, entre os meses de maio e junho, com 
a distribuição de 567 cobertores e mantas e 480 pares de meias 
para pessoas em situação de rua.

As campanhas cidadãs e contra a fome continuam! Colabore 
com o Comitê Betinho para apoiar mais ações! Faça sua doação 
via pix: comitebetinho@uol.com.br.

DEBATE SEGUE 
EM REUNIÕES 
DO GT DA 
CABESP 

O Grupo Técnico da Cabesp, 
integrado pelos representantes 
do Santander, da Cabesp, das 
associações e dos sindicatos, 
continua em reuniões periódi-
cas debatendo assuntos como 
a perenidade da Caixa Benefi-
cente, atendimento, gestão de 
recursos, governança, entre ou-
tros temas. Os encontros ocor-
rem desde 18 de maio, após 
pressão dos representantes 
para o cumprimento ao previsto 
no Acordo Coletivo de Trabalho.

“Havendo evolução, propos-
tas ou temas a serem discu-
tidos, tudo será amplamente 
divulgado para que as pessoas 
tirem suas dúvidas. Principal-
mente se houver necessidade 
de alteração no Estatuto, será 
levado para a deliberação dos 
associados, onde ele decidirá se 
é favorável ou contrário a uma 
eventual proposta”, pontua o 
presidente da Afubesp, Camilo 
Fernandes.
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SAÚDE 

LIVRAR-SE 
DA GAIOLA  
É POSSÍVEL
Pandemia fez com que a 
chamada “Síndrome da 
gaiola”, que antes acometia 
jovens, assombre também 
os mais velhos 

Nos últimos dois anos e 
meio o lar ganhou um 
significado da mais in-
tensa proteção. Não é 
por acaso: o medo de 

adoecer na pandemia nos levou 
à precaução de nos mantermos 
isolados em casa, saindo so-
mente para o necessário. En-
tretanto, com a flexibilização e 
a retomada de algumas ativida-
des realizadas em comunidade, 
muitas pessoas sentem dificul-
dade em voltar à vida como era 
antes - e este fenômeno tem 
nome: Síndrome da Gaiola, ou 
“cave syndrome”. Nessa alu-
são, os pássaros se recusam a 
sair de seu cativeiro.

Essa condição não é exa-
tamente um diagnóstico, mas 
atinge pessoas que já tinham 
antes algum tipo de transtorno 
como ansiedade, ainda que em 
níveis baixos. Uma característi-
ca principal da síndrome é que 
ela acomete a população mais 
jovem - porém, um dado recen-
te coloca mais um fator: adul-
tos, principalmente os idosos - 
que são ainda o grupo de maior 
risco para a covid-19 - também 
sofrem com este mal.

São eles que hoje, mesmo 
vacinados, ainda se apoiam em 
artifícios virtuais para supri-
rem suas necessidades sociais, 
como o contato com a família e 
amigos. Para as crianças, essa 
ruptura do online para o pre-
sencial é bem mais abrupta, e 
exige atenção. O desenvolvi-
mento deste público depende 
diretamente de trocas reais e 
vivências que só surgem a par-
tir dessas relações “ao vivo”.

De acordo com o professor 
do Departamento de Psiquia-
tria da Faculdade de Medicina 
da USP, Guilherme Polanczyk, 
o ambiente de estresse extremo 
proporcionado pela pandemia 
potencializou medos irreais e 
a piora do quadro de ansieda-
de. “Existem pessoas que es-
tão muito assustadas com a 
pandemia, em um nível em que 
realmente não saem de casa e 
recebem, de uma forma muito 
distante, outras pessoas e estí-
mulos externos”, afirma o espe-
cialista ao Jornal da USP.

É preciso também estar 
atento aos sinais clássicos de 
depressão entre os que têm 
maior dificuldade em sociali-

zar. A falta de energia, dispo-
sição, prostração, irritabilidade 
e sentimentos negativos sobre 
o futuro e a vida precisam ser 
levados à sério, e tratados com 
especialistas em saúde men-
tal. A Afubesp tem convênio 
com a psicóloga e psicanalista 
Mônica Rosa, com atendimen-
to presencial ou online. Para 
informações ou agendamento 
de consultas, o contato é (11) 
99990-9122. Para ajuda imedia-
ta, ligue 188 (CVV).

UM PASSO DE CADA VEZ
Sair dessa condição pode ser um 
processo vagaroso, mas é essencial 
trabalhar na evolução. Conversar, 
acolher e ouvir sem julgamentos 
sobre as angústias de uma pessoa 
que está em dificuldade é a primeira 
atitude. Amigos e familiares 
podem agir explicando os riscos 
da contaminação e como podem se 
proteger efetivamente, com máscaras 
e ciclo vacinal completo. Trazer, 
dentro dos limites do indivíduo, que 
há como ser cuidadoso do lado de 
fora da gaiola. E, principalmente, ser 
positivo e otimista nessa transição.

CAN
VA
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Afubesp tem convênios pra associados 
aproveitarem bem os momentos de folga
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DESCANSO

LAZER 

Julho é um mês típico de 
férias para quem tem fi-
lhos e netos na escola. 
Por este motivo, a Afu-
besp reuniu uma lista de 

dicas do que fazer neste mo-
mento, seja com as crianças 
ou não, independente dos dias 
disponíveis para o ócio. As su-
gestões valem, inclusive, para 
qualquer época do ano.

EM ATIBAIA 
De cara nova, Estância Ca-

naã, que fica a cerca de 90 km de 
São Paulo, é um lugar que agra-
da a família toda. É perfeita para 
curtir calmamente o dia, apre-
ciar o verde, pescar no lago e 
aproveitar a infraestrutura, que 
possui piscina, sauna, quadra de 
futebol, entre outras atrações.

Os associados da Afubesp e 
seus dependentes têm 20% de 
desconto nas diárias, que po-
dem ser pagas em três parcelas.

EM ÁGUAS DE LINDÓIA
O Hotel  Panorama, a 160 qui-

lômetros de São Paulo, é espaço 
perfeito para quem quer explo-
rar a cidade por sua localização. 
Mas as atrações internas no 
hotel são um convite a ficar por 
lá, a começar pela vista para as 
montanhas.

Destaque para o centro de 

bem-estar, que tem opções va-
riadas para relaxamento aos 
hóspedes, com tratamentos fa-
ciais, corporais e massagens, 
salas temáticas de banhos, pisci-
nas de hidromassagem e escal-
da-pés. Até as crianças tem vez. 
O Spa Tutti Frutti oferece reiki, 
shantala e reflexologia, entre ou-
tros procedimentos, com preços 
acessíveis. A estrutura do hotel 
ainda oferece saunas, piscina 
aquecida, sala de jogos e brin-
quedoteca, sem custos extras.

EM SÃO PAULO E ARREDORES
Para quem vem do interior e 

outros estados, a capital paulis-
ta oferece inúmeras atrações e 
muitas delas podem ser apro-
veitadas com descontos, caso 
do Parque da Mônica, da Cida-
de da Criança (em São Bernardo 
do Campo), do Aquário de São 
Paulo e Magic City (em Suzano).

Além disso, a entidade tam-
bém conta com convênios em 
hotéis que oferecem descontos 
especiais aos associados e seus 
dependentes.

MAIS CONVÊNIOS
No site da Afubesp você con-

fere todos os convênios que a 
associação tem para facilitar 
sua vida. De serviços à saúde, 
passando por educação até 
bem-estar. Além de conhecer 
as características e os descon-
tos habituais que cada um ofe-
rece, você também pode confe-
rir as promoções pontuais dos 
parceiros. Confira em https://
afubesp.org.br/convenios/

Estância Canaã, 
em Atibaia, está 

repaginada e tem 
ótima infraestrutura

Hotel Panorama tem 
muitas atrações e 
uma vista incrível de 
Águas de Lindóia


