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CAMPANHA NACIONAL DOS BANCÁRIOS ARRANCA ACORDO DE DOIS ANOS COM AVANÇOS 
 E MANUTENÇÃO DE DIREITOS. COM ISSO, O MOMENTO É DE NEGOCIAÇÃO DO  

ACORDO ADITIVO DO SANTANDER, COM PONTOS QUE SE REFEREM AOS INTERESSES  
DOS APOSENTADOS TAMBÉM, COMO ISENÇÃO DE TARIFAS. págs 4 e 5 

AGORA É ADITIVO!
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Projetos Fios que Aquecem, que 
conta com apoio de associadas da 
Afubesp, entregou gorros de lã na 

Paróquia São Miguel Arcanjo

FAZER O BEM, SEM OLHAR A QUEM

Uma das marcas fortes dos banespianos é a 
solidariedade e o voluntariado, comemorado 
em 28 de agosto, junto com o dia do bancá-
rio. Não é à toa que tantas entidades foram 
criadas neste sentido pelos colegas ao longo 

da história do Banespa. A Afubesp mantém essa 
tradição, com muito orgulho.

A começar sempre colaborando com o Comi-
tê Betinho, que vem se esmerando no combate a 
fome, que tem crescido, infelizmente, em nosso 
país. A atuação da entidade consiste em encami-
nhar recursos para as instituições que trabalham 
com esta finalidade, como os Anjos da Sopa do 
ABC, ANTEC/Alagoas, a Casa da Caridade Filhos 
de São Miguel Arcanjo, Fraternidade o Caminho, 
Missão Belém e Sefras, por exemplo.

Foram elas que receberam a ajuda dos ba-
nespianos na Fase 23 Ação Contra Fome, nos 
meses de junho e julho deste ano. Juntas aten-
dem 13.100 pessoas. Desde que começou a ação, 
no início da pandemia, em 2020, já foram doada 
s 93,4 toneladas de alimentos. Para seguir com 
este importante trabalho, o Comitê Betinho conta 
com a ajuda de todos. Faça sua doação, de qual-
quer valor, enviando pix para a chave comitebeti-
nho@uol.com.br.

Em outra frente, a Afubesp tem a satisfação de 
contar que o projeto Fios que Aquecem, deriva-
do do programa Qualidade de Vida, realizou mais 
uma iniciativa para proteger as pessoas do frio.

Foram entregues, em 22 de agosto, 96 gor-
ros de lã ao projeto social do Padre Júlio Lan-
cellotti, na Paróquia São Miguel Arcanjo. O pa-
dre desempenha importante trabalho junto às 
pessoas em situação de rua da região central 
da cidade de São Paulo, atuando na defesa dos 
direitos humanos.

Os agasalhos são confeccionados por várias 
associadas, que também doam materiais ao pro-
jeto. A iniciativa já fez a doação de centenas de 
mantas e agasalhos para abrigos, casas de apoio 
a idosos e demais organizações sociais, sempre 
no período de inverno rigoroso.

Caso você queira colaborar seja com doação 
de lãs, seja com gorros, mantas de crochê ou 
tricô, por exemplo, entre em contato com a coor-
denação do Qualidade de Vida pelo e-mail quali-
dadevida@afubesp.com.br ou pelo telefone (11) 
3292-1744.

Em tempos difíceis como os que vivemos, a 
solidariedade é uma arma poderosa! Nosso de-
sejo é que ninguém passe mais frio ou precise 
pedir ajuda para comer!

Para finalizar, a Afubesp informa que, por con-
ta da baixa dissiminação do coronavírus, a enti-
dade voltou a atender seus associados  presen-
cialmente, das 10 às 16h, na sede da entidade. 

Boa Leitura!
Diretoria da Afubesp
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ATENÇÃO 
FREEPIK

MANTENHA-SE 
ATENTO  
CONTRA GOLPES

Sócios recebem ligações de pessoas  
se passando por advogados da Afubesp

A Afubesp presta um im-
portante alerta sobre 
ligações telefônicas sus-
peitas recebidas pelos 
sócios desde o último 

mês. Ocorre que associados 
relatam que receberam liga-
ções dos mesmos anunciando 
ganhos de ação na Justiça. Po-
rém, na realidade, são pesso-
as mal intencionadas que se 
passam pelos profissionais do 
Jurídico na tentativa de roubar 
dados pessoais.

O advogado Marcelo Ar-
mellini pede aos sócios que 
tenham total cuidado com o 
golpe. “Desconfie caso qual-
quer pessoa peça seus dados, 
e não passe nenhuma informa-
ção em nenhuma hipótese. E, 
principalmente, se o indivíduo 
se apresentar como parte do 
Jurídico da Afubesp, entre em 
contato conosco imediatamen-
te para confirmar se é uma li-
gação verídica”, orienta. Ligue 
para a associação pelo número 
(11) 3292-1744 ou diretamente 
no departamento pelo e-mail 
juridico@afubesp.com.br.
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GOLPES CONTRA IDOSOS TRIPLICARAM  
NO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO 

Num momento econômico 
particularmente complicado, 
estelionatários se aproveitam 
da oportunidade e inocência das 
pessoas mais velhas. Como o 
exemplo da matéria da página, 
aposentados são abordados por 
correspondência ou WhatsApp 
por pessoas que se apresentam 
como advogados com nomes reais 

prometendo liberar quantias em dinheiro de precatórios que correm na Justiça.
No entanto, para isso, exigem o depósito antecipado de montantes em 
contas de terceiros para realizarem o processo, apresentando informações 
da ação como forma de convencimento. A título de conhecimento, essas 
informações são obtidas diretamente pelos sites dos tribunais como forma 
de transparência, o que de certa forma facilita a ação dos bandidos. Eles 
podem pedir pagamentos até mesmo por Pix, mas esteja atento. De praxe, o 
pagamento é feito por guias emitidos pelo Poder Judiciário, nunca para contas 
de pessoas físicas ou jurídicas.
Como processos de precatórios podem se arrastar por anos a fio na Justiça, 
a pessoa pode cair em tentação ao ser informada sobre o valor do resgate 
imediato a fazer o trâmite sem ao menos checar se é real. O alerta é sempre 
verificar se é realmente o caso do seu processo e seu advogado de confiança 
em contato. Nunca realize pagamentos suspeitos.
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CAMPANHA 2022

BANCÁRIOS 
CONQUISTAM 
AVANÇOS E 
MANUTENÇÃO  
DE DIREITOS
Após dois meses e meio de negociação, a 
categoria aprovou proposta para 2022 e 2023. 
Impacto na economia será de R$ 14,2 bilhões

Conquistas e direitos pre-
servados até agosto de 
2024. Resultados da Cam-
panha Nacional dos Ban-
cários, encerrada no últi-

mo dia 2, com a celebração da 
proposta entre o Comando Na-
cional da categoria e a Fenaban 
(Federação dos Bancos), após 
19 duras rodadas de negocia-
ção. Aprovado por 74% da base 
do Sindicato dos Bancários de 
São Paulo, Osasco e região, o 
acordo terá impacto de R$ 14,2 
bilhões na economia. 

Este ano, está garantido 
reajuste de 10% nos vales ali-
mentação e refeição; reajuste 
de 13% na parcela adicional da 
PLR e de 8% na regra básica; 
um abono de R$ 1 mil na for-
ma de 14ª cesta alimentação 
(paga somente este ano e até 
outubro); e reajuste de 8% nos 
salários e demais verbas. Já 
para 2023 - a reposição da in-
flação mais 0,5% de aumento 

real nos salários, em todos os 
valores fixos da PLR, no VA e VR 
e em todas as demais verbas 
previstas nas cláusulas econô-
micas da Convenção Coletiva 
de Trabalho CCT, como auxílio-
-creche/babá, gratificações e 
auxílio home office.

O reajuste e a reposição da in-
flação mais aumento real (INPC 
+ 0,5%) também valem para os 
salários dos banespianos do 
Plano V, não optantes da Cláusu-
la 44, que acompanham o índice 
dos trabalhadores da ativa. 

O presidente da Afubesp, 
Camilo Fernandes, explica que 
os bancos quiseram, em um 
primeiro momento, impor uma 
proposta rebaixada, que co-
bria apenas 65% da inflação. “O 
acordo, já para 2022, aumenta 
para acima da inflação a remu-
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neração anual de 69% da cate-
goria, a grande maioria dos tra-
balhadores bancários. ”

Para ele, foi uma grande vitó-
ria arrancar um acordo de dois 
anos com manutenção de direi-
tos, já que a conjuntura desfa-
vorece a classe trabalhadora. 
“Isso é resultado da sinergia da 
categoria tanto na mesa de ne-
gociação quanto nas ruas e nas 
redes. Resistimos aos ataques 
dos banqueiros”, exalta.

A Campanha Nacional con-
quistou ainda avanços nas 
cláusulas sociais, como a re-
gulamentação do teletrabalho; 
combate ao assédio sexual nos 
bancos; projeto com duração 
de um ano com iniciativas de 
combate à violência contra mu-
lher; entre outros. 

Renovação do ACT 
As negociações para reno-

var o Acordo Coletivo de Traba-
lho (ACT) específico do Santan-
der, aditivo à CCT, continuam. 

“O banco já sinalizou avanços 
importantes, como por exem-
plo a extensão do período de 
amamentação de nove para 12 
meses; a inclusão de uma cláu-
sula de repúdio sobre violência 
contra a mulher; e melhorias 
no combate ao assédio moral 
e sexual”, relata Lucimara Ma-
laquias, dirigente da Afubesp e 
coordenadora da Comissão Or-
ganizadora dos Empregados do 
Santander (COE). 

Houve também o recuo do 
banco em relação à inserção de 
uma cláusula que compensaria 
do Programa Próprio de Re-
sultados (PPR) a Participação 
nos Lucros e Resultados (PLR). 
“Permanece a regra atual que é 
um somatório entre os progra-
mas próprios e a PLR. Na prá-

tica, isso significa valor maior 
de pagamento a título de par-
ticipação de lucros”, completa 
Lucimara.

Sobre as renovações dos 
termos de compromisso Ca-
besp e Banesprev, o banco in-
sistentemente se negou a aten-
der a demanda, que é sempre 
apresentada pela COE. No en-
tanto, os temas seguirão sendo 
negociados no Comitê de Rela-
ções Trabalhistas, que é fórum 
permanente de discussões com 
o Santander. “Vamos continuar 
lutando pelas renovações dos 
termos, mas está assegurado, 
de qualquer forma, o espaço 
para negociações sobre Ba-
nesprev e Cabesp”, comenta o 
presidente da Afubesp.

Acompanhe o andamento 
das negociações do ACT em to-
dos os canais de comunicação 
da Afubesp.
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RÁPIDAS 

UNIÃO PARA RECUPERAR 
DIREITOS DA PESSOA  
COM DEFICIÊNCIA 

Dia 21 de setembro marca a data da luta dos mais de 17 
milhões de pessoas com deficiência no Brasil - de acordo com 
dados do IBGE. Mas, os últimos anos foram de puro retrocesso 
de direitos, desrespeito à lei de cotas e sucateamento de ór-
gãos, segundo lembra Marly dos Santos, dirigente da Afubesp e 
recém-empossada como presidenta do Conselho Municipal da 
Pessoa com Deficiência de São Paulo, pela segunda vez.

“Será um desafio enorme conquistar tudo novamente, mas 
vamos lutar muito para conseguir que as pessoas nos respeitem 
como antes. Perdemos muitos direitos, inclusive na pandemia, 
com desrespeito às questões trabalhistas”, lamenta. Mas, se-
gundo ela, há uma esperança a caminho e a data servirá para 
relembrar que é possível recuperar espaço. 

SENADO DECIDE POR  
OBRIGAR PLANOS A  
COBRIREM TRATAMENTOS 

O Senado aprovou no final de agosto projeto de lei que obri-
ga planos de saúde a cobrirem tratamentos e procedimentos 
fora do rol da Agência Nacional da Saúde (ANS). O projeto 
passou anteriormente por votação simbólica na Câmara dos 
Deputados. Senadores aprovaram o mesmo texto e o projeto 
seguirá para sanção presidencial. Todos os desdobramentos 
do assunto serão informados pelo www.afubesp.org.br.

A nova lei derruba o entendimento do pelo Superior Tribu-
nal de Justiça (STJ), que decidiu em junho, que a lista de pro-
cedimentos da ANS é “taxativa” — ou seja, que os planos só 
precisam cobrir o que está na lista, prejudicando milhões de 
pessoas que precisam de tratamentos e exames específicos. 

ATENTE-SE À 
SUA SAÚDE 
MENTAL

A Afubesp apoia a campa-
nha Setembro Amarelo, de 
conscientização do tratamen-
to de transtornos mentais e 
prevenção ao suicídio. Logo, 
dedicamos mais uma vez o es-
paço para reforçar: ninguém 
precisa passar pelo sofri-
mento mental sozinho, e pe-
dir ajuda aos primeiros sinais 
de pensamentos negativos e 
comportamentos pouco usu-
ais é o primeiro caminho. 

Há como pedir auxílio gra-
tuito em canais como o Centro 
de Valorização à Vida, o CVV, 
ligando para o número 188. 
O CVV é uma associação ci-
vil sem fins lucrativos, tocado 
por voluntários treinados para 
apoiar quem estiver em tal si-
tuação. Outra possibilidade é 
usar os serviços do DisKardec, 
que atende por bate-papo e te-
lefone no simples objetivo de 
criar um elo com o indivíduo 
que precisa desabafar. Ligue 
3232, o atendimento é sigiloso. 
Compartilhe!
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PASSEIO

Museu das Ilusões, instalado 
temporariamente em Campinas e São 
Paulo, traz 80 atrações que divertem e 
passam conhecimento sobre ilusão de ótica

NEM TUDO O 
QUE PARECE, É!

O que você vê, nem sem-
pre é verdade. E há um 
lugar que foi criado para 
desconstruir, ou expli-
car, aquilo que a mente 

humana muitas vezes supõe: o 
Museu das Ilusões.

Itinerante, a exposição já an-
dou por sete cidades do país, 
mas atualmente está em dois 
lugares ao mesmo tempo: em 
São Paulo, no Shopping Eldora-
do, e em Campinas, no Parque 
Dom Pedro Shopping.

Neste último, são mais de 
80 atrações espalhadas em 
1.500 m². Trata-se do maior 
do mundo em ilusão ótica, que 
reúne experiências divertidas, 
que intrigam o público e a ló-
gica. Em três anos, desde sua 
criação em Campinas, superou 
os principais museus de ci-
ências e de ilusão de ótica do 
mundo, que foram inspiração 
para seus criadores.

O museu reúne diversão e 
conhecimento sobre ilusões 
visuais, mensagens sublimi-
nares e a relação entre tempo, 

espaço e consciência, capaz 
de entreter o público, de for-
ma lúdica e interativa. Além de 
espaços instagramáveis, com 
painéis 3D, que divertem com 
fotos e filmagens de situações 
que parecem impossíveis.

Segundo Paulo Zimmermann, 
Diretor Executivo do Museu das 
Ilusões, além do acervo que 
iniciou o projeto como o Poço 
do Infinito, Cadeira 3D, Sala 
dos Gigantes, Guarda Chuva, 
Casa Invertida, Seis de Mim, 
Juntos e Misturados, entre 
outras, foram sendo construí-
das várias peças novas como o 
Vaso ou Faces, Emoções, Be-
atles, entre outras novidades. 
“Desenvolvemos peças novas 
regularmente, para que o pú-
blico conte com novidades,  
se surpreenda e, principal-
mente, possa passar momen-
tos agradáveis com quem mais 
gosta”, conclui.

Acesse o site da Afubesp 
neste link https://bit.ly/3xb7ZAQ 
para saber mais informações e 
como adquirir ingressos.

ANOTE NA AGENDA! O PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA RETOMA OS PASSEIOS EM SETEMBRO!  
O PRÓXIMO SERÁ UMA VISITA AO NÚCLEO DO ENGORDADOR NA SERRA DA CANTAREIRA,  
MARCADA PARA A ÚLTIMA QUARTA DO MÊS, DIA 28. VEJA TODAS AS INFORMAÇÕES NO AFUBESP.ORG.BR

D
IVU

LGAÇÃO
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Saiba que a AFUBESP tem parceria 
exclusiva com a Pés Sem Dor!

Associado AFUBESP tem 15% de 
desconto em qualquer produto Sob 
Medida exclusivo para você!

Leve um print desta promoção e Leve um print desta promoção e 
apresente na sua avaliação para ter 
direito a 15% de desconto!


