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SAÚDE EM PRIMEIRO LUGAR

Estar atento aos sinais que o corpo nos for-
nece, prevenir-se contra doenças transmi-
tidas por agentes externos (como os vírus, 
por exemplo), realizar exames de rotina, 
alimentar-se bem, fazer atividades físicas, 

procurar ajuda em casos de transtornos psico-
lógicos provocados por excesso de trabalho, an-
siedade e etc. Esses são alguns caminhos para 
cuidar da saúde, o bem mais precioso que todos 
nós possuímos.

E por que falar disso agora? Porque mui-
to mais que do que alertar sobre câncer de 
mama, outubro é o mês em que se tem datas 
de cuidado, atenção e prevenção à mais de 20 
tipos de doenças - de meningite e obesidade, 
passando por saúde mental, bucal e da visão, 
até chegar em trombose, sífilis, osteoporose, 
AVC e psoríase. A lista é longa e talvez uma das 
mais importantes datas deste mês seja relacio-
nada a um ato que salva vidas, justamente por 
prevenir inúmeras doenças: a vacinação.

Embora os brasileiros tenham acesso gratui-
to a todas as vacinas recomendadas pela OMS 
(Organização Mundial da Saúde) - são mais de 
20 com orientações específicas para crianças, 
adolescentes, adultos, gestantes, idosos e indí-
genas - a cobertura vacinal vem caindo vertigi-
nosamente nos últimos anos. Em 2021, menos 
de 59% dos cidadãos foram imunizados. Em 
2020, o índice era de 67% e em 2019, de 73%. Os 
dados são do Ministério da Saúde, que preconiza 
o patamar de 95% de pessoas vacinadas.

Entre as doenças que tinham sido erradi-
cadas no país por conta de vacinas, mas que 
podem voltar a ocorrer por aqui é a poliomie-
lite (por sinal, 24 de outubro é o dia mundial de 
combate à doença). Importante destacar, que é 
obrigatório vacinar as crianças em casos como 
este, de acordo com a Lei nº 8.069, que dispõe 
sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente.

Segundo a Fiocruz, a definição do futuro da 
saúde pública brasileira depende, essencialmen-
te, de como o Sistema Único de Saúde (SUS) es-
tará preparado para atender às novas demandas 

e questões persistentes da população. “O Brasil 
apresenta um perfil epidemiológico complexo, 
com uma sobreposição de problemas de saúde 
muitas vezes no mesmo território: persistência 
de alguns agravos transmissíveis, e ocorrência 
de ciclos epidêmicos de outros; peso importante, 
e crescente, na morbidade e na mortalidade das 
doenças crônicas não transmissíveis; e alta ocor-
rência de acidentes e violências. Essa múltipla 
carga se concentra, principalmente, nos grupos 
mais vulneráveis do ponto de vista social e eco-
nômico, como resultado das profundas desigual-
dades que ainda persistem”.

Mas, apesar de ser esta uma questão de po-
lítica pública, cada um deve fazer a sua parte. 
Seja nos cuidando, seja orientando quem está 
ao nosso redor em relação à vacinas e exames 
preventivos, seja não caindo nem transmitindo 
notícias falsas relacionadas à ciência, seja lu-
tando para manter a qualidade na prestação de 
serviço e atendimento da Cabesp, algo que está 
no DNA da Afubesp. 

Cuide-se e boa leitura
Diretoria da Afubesp
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BANCÁRIOS  
CONTRA 
TERCEIRIZAÇÃO
Atos em todo o país protestam contra 
a mais recente leva de terceirização 
agora na área de manufatura

Contra mais um anúncio 
de terceirização, agora 
na área de manufatura, 
bancários de todo o Bra-
sil intensificaram atos em 

defesa dos empregos e direi-
tos no Santander. No final de 
setembro, o banco anunciou 
a mudança que afetará cerca 
de 1.700 empregados, que se-
rão transferidos para um novo 
CNPJ nomeado “SX Tools”. 

Na base do Sindicato dos 
Bancários de São Paulo, já 
foram realizadas três parali-
sações, entre elas em frente  
à Torre Santander. O Conexão  
e o Radar  também foram pal-
cos dos protestos. Em assem-
bleia virtual, 98,31% rejeitaram 
as mudanças promovidas pela 
filial brasileira. 

A coordenadora da COE (Co-
missão dos Empregados do 
Santander), dirigente da Afu-
besp e do Sindicato de SP, Luci-
mara Malaquias, ressalta que a 
transferência de trabalhadores 
tem um objetivo muito claro – 
reduzir custos e aumentar, ain-
da mais, o lucro dos seus acio-
nistas. “É absurda essa nova 
investida do Santander. Já são 
mais de 9 mil trabalhadores ter-
ceirizados. Os atos são o nosso 
recado contra mais este ataque. 

Queremos uma negociação efe-
tiva, séria e responsável.” 

Não é de hoje que o banco 
segue essa postura unilateral e 
sem diálogo com o movimento 
sindical. Desde meados do ano 
passado, o banco vem transfe-
rindo trabalhadores para ou-
tras empresas do grupo, como 
STI, SX, Santander Corretora, 
F1RST, Prospera e, agora, SX 
Tools. Cada uma vinculada a 
um sindicato diferente.

Segundo Lucimara, frag-
mentar a categoria nada tem 
de benéfico como o banco tenta 
propagandear, pois, com isso, 
“eles burlam a Convenção Co-
letiva de Trabalho, tirando o 
direito do ao auxílio-creche/
babá, à PLR, aos auxílios ali-

mentação e refeição e à jor-
nada de seis horas, além do 
enfraquecimento da represen-
tação, por exemplo.”

As atitudes do Santander no 
Brasil vão de encontro com os 
princípios de conduta ética dis-
ponibilizados no site da empre-
sa, que pregam “Integridade, 
Transparência, Responsabili-
dade e Respeito.” 

O Santander possui a me-
nor relação de despesas com 
pessoal (que inclui PLR) por 
trabalhador, que é 24% infe-
rior à média dos cinco maiores 
bancos (Itaú, Bradesco, Ban-
co do Brasil, Caixa Econômica 
Federal). Os menores custos 
com trabalhadores é resultado 
de uma política que prioriza os 
lucros em detrimento do bem-
-estar social.

No primeiro semestre de 
2022, o lucro do Banco Santan-
der foi superior a R$ 8 bilhões 
com rentabilidade de 20,7%. 
Dentre os principais bancos 
brasileiros, o Santander operou 
no semestre com a segunda 
melhor rentabilidade e é des-
taque no cenário internacional.

“Continuaremos vigilantes, 
fortalecendo ainda mais a luta 
em defesa dos trabalhadores 
bancários e contra a precariza-
ção do trabalho da categoria”, 
enfatiza a dirigente.
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SAÚDE 

OUTUBRO: UM MÊS 
VOLTADO À SAÚDE
Busca por uma melhor qualidade 
de vida começa com nossas 
atitudes. Espalhe essa ideia! 
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Saímos de um mês de-
dicado à atenção sobre 
saúde mental, o Setem-
bro Amarelo, e já vive-
mos outra campanha tão 

importante quanto: o Outubro 
Rosa. Neste período, é cha-
mada a atenção das mulhe-
res quanto à conscientização e 
prevenção ao câncer de mama 
e de outras doenças ginecoló-
gicas, como o câncer de colo de 
útero. Apesar de um simples 
autoexame conseguir detectar 
anormalidades, a mortalidade 

no país em 2020 foi de 11,84 mil 
óbitos a cada 100 mil mulheres, 
de acordo com o Instituto Na-
cional do Câncer (INCA).

Quaisquer alterações per-
cebidas - como caroços ge-
ralmente indolores nos seios 
ou axilas, vermelhidões e afins 
devem ser investigados. Im-
portante lembrar que nem toda 
anormalidade pode ser con-
siderada câncer. A partir dos 
50 anos de idade, o exame de 
mamografia (um aparelho de 
raios-x - é indicado rotineira-

mente, a cada dois anos. Antes 
dessa faixa etária, o rastrea-
mento por este método não é 
necessário. Já quem possui 
histórico familiar em qualquer 
idade deve procurar orientação 
médica para decidir qual méto-
do adotar.

Infelizmente, ainda que a 
campanha de conscientização 
aumente a procura por atendi-
mento, principalmente na rede 
pública municipal, mulheres 
que tentam a atenção especiali-
zada com ginecologista enfren-
tam esperas de quatro meses 
para encaminhamento de con-
sulta. Logo, a atenção do poder 
público à saúde da mulher pre-
cisa ser levada à sério.
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SUA VOZ NA AFUBESP 
Afubesp abre espaço para que banespianos denunciem as dificuldades 
enfrentadas na Cabesp, com publicação no site da entidade. Mas, antes 
disso, ela precisa percorrer todo o sistema interno de atendimento da Caixa 
Beneficente e não ter obtido êxito. Comece registrando sua reclamação no 
Fale Conosco (www.cabesp.com.br/FaleConosco). A Central de Atendimento  
é uma outra opção que fornece prazo para dar retorno.
Caso seu contato não resulte em resposta satisfatória ou não solucione 
a demanda, o próximo passo é entrar em contato com a Ouvidoria - um 
canal exclusivo para atender conflitos que não puderam ser resolvidos 
anteriormente. (www.cabesp.com.br/Ouvidoria).
Se nada funcionar, o associado ainda pode procurar a Afubesp no telefone 
(11) 3292-1744 para que a entidade faça a ponte com a Cabesp em busca de 
resolver as questões. Apenas depois de todo esse caminho, a associação 
está apta a registrar sua denúncia no site. Basta enviar seu relato para 
afubesponline@afubesp.com.br sinalizando no título Denúncia Cabesp.

Por mais um ano, o Santan-
der isentou suas funcionárias 
de coparticipação nos exames 
ginecológicos como papanico-
lau, mamografia, colposcopia 
e ultrassonografia vaginal. A 
iniciativa, que é um incentivo 
ao diagnóstico precoce, é vista 
como positiva pelo movimento 
sindical. Afinal, as trabalhado-
ras representam 60% do quadro 
total de funcionários do banco.

Porém, como todos os anos, 
os representantes reivindicam 
que seja uma medida perma-
nente, que vigore durante o ano 
todo. “A prevenção e o autocui-
dado são fundamentais para 
estarmos com a nossa saú-
de sempre em dia e para uma 
boa qualidade de vida. Por isso, 
orientamos que as bancárias 
do Santander não deixem de re-
alizar os seus exames preventi-
vos”, orienta a diretora Wanes-
sa Queiroz.

Faça exercícios regularmente,  
fuja da obesidade
Evite consumo  
exagerado de álcool
Evite fumar
Mantenha uma alimentação 
balanceada
Amamentar é fator de proteção

(Fonte: Inca)

Novidade importante  
sobre rol da ANS

Agora é lei: foi sanciona-
do projeto de lei que dá fim ao 
rol taxativo de procedimentos 
da Agência Nacional de Saú-
de (ANS). Publicada no Diário 
Oficial da União em 22 de se-
tembro, a Lei 14.454/22 exige 
que os planos de saúde sigam 
o rol exemplificativo como re-
ferência para a cobertura de 
tratamentos e medicamentos. 
A lista é atualizada periodica-

mente. Com isso, quando hou-
ver comprovação científica da 
eficácia de determinado trata-
mento, os planos terão de co-
brir seus custos.

O Congresso derrubou de-
cisão anterior do Superior Tri-
bunal de Justiça (STJ) que deu 
aval ao rol taxativo, e enfren-
tou ampla mobilização social à 
época. O rol taxativo iria gerar a 
descontinuidade de tratamen-
tos, principalmente de pacien-
tes com doenças raras.

REDUZINDO OS RISCOS 

FREEPIK
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NOVOS ACORDOS COLETIVOS 
DISPONÍVEIS PARA CONSULTA 

Já estão disponíveis no site da Afubesp, na seção Acordos 
Coletivos, os três documentos assinados no final do mês de se-
tembro para a categoria: Convenção Coletiva de Trabalho dos 
Bancários (CCT 2022/2023), Convenção Coletiva com ênfase no 
pagamento da PLR (Participação de Lucros e Resultados) e o 
aditivo Santander à CCT.

Além de consultar todas as cláusulas, o associado pode 
ainda fazer download dos documentos. Para isso, basta aces-
sar afubesp.org.br, clicar em Institucional e depois em Acor-
dos Coletivos. 

COLÔNIA DE BARBOSA É  
BOA OPÇÃO PARA A ESTAÇÃO

Primavera em curso, o verão já está logo ali, com feriados 
e férias escolares no caminho. Momento melhor não há para 
desfrutar da paz e tranquilidade da Colônia de Férias da Afu-
besp, que fica na cidade de Barbosa, no interior paulista.

Além da natureza de encher os olhos, pois o espaço fica às 
margens de um dos trechos mais límpidos do Rio Tietê, com 
fauna e flora preservadas, trilhas para caminhada e lago que 
fica dentro da propriedade, ainda há três piscinas sempre bem 
cuidadas e quiosques com churrasqueiras, que garantem a di-
versão da família.

Importante destacar que a Colônia possui chalés adaptados 
para receber pessoas com deficiência e área de camping para 
quem curte a prática.

Reservas podem ser feitas pelos telefones (11) 3292-1744, 
3292-1751, 3292-1752, ou pelo e-mail reservas@afubesp.com.br.

APROVEITE 
MELHOR OS 
CONVÊNIOS  
DA AFUBESP 

Você sabia que o site da Afu-
besp possui uma área exclusiva 
no site para que os associados 
tenham melhor visibilidade so-
bre os serviços oferecidos por 
suas empresas parceiras? 

No espaço Convênios, que 
é constantemente atualizado, 
além de conhecer todas as em-
presas - que estão dividas em 
ramos de atuação (educação, 
lazer, estética, saúde e presta-
ção de serviços), você também 
encontra o Blog Promoções, 
que apresenta pacotes de via-
gens com preços diferencia-
dos, sugestões de hospedagens 
para feriados, promoções de 
farmácias, novos cursos e in-
formes das universidades par-
ceiras, por exemplo.

Acompanhe as novidades e 
aproveite ainda mais os con-
vênios da Afubesp pelo ende-
reço afubesp.org.br/convenios. 
Aproveite e se inscreva para 
receber notificações de novas 
postagens em todos os setores 
- de informativos sobre Banes-
prev e Cabesp, até comunica-
dos institucionais e matérias 
sobre lazer, entretenimento, 
saúde e universo do trabalho, 
por exemplo.
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BANESPREV 

Consecutivas vitórias judiciais 
confirmam irregularidade nas 
alterações estatutárias do Fundo

FREEPIK

MAIS UM ÊXITO 
DAS ASSOCIAÇÕES

NO final de setembro, o 
Tribunal de Justiça de 
São Paulo (TJ-SP) julgou 
procedente a apelação 
realizada pelo jurídico da 

Abesprev contra o Banesprev 
quanto às alterações estatutá-
rias pretendidas pela entidade. 
A estratégia de resistência nas-
ceu da união das associações 
– Afubesp, Afabesp e Abesprev 
– além dos sindicatos. “Fora a 
ação, temos outras duas discu-
tindo o assunto: uma na esfera 
federal e outra em São Paulo”, 
lembra o vice-presidente da 
Afubesp Walter Oliveira.

A decisão judicial foi unâni-
me, e declarou ineficazes to-
das as mudanças arbitrárias e 
irregulares feitas no Estatuto 

do Banesprev em 2019 e 2021. 
Infelizmente, essas alterações 
tiveram o aval da Previc, enti-
dade que deveria fiscalizar e 
ajudar a fomentar o sistema 
fechado, mas trabalha para a 
destruição do sistema e cres-
cimento das entidades aber-
tas administradas por bancos 
e seguradoras.

O fato só corrobora as su-
cessivas vitórias na esfera ju-
dicial contra as investidas do 
banco, que vem tentando re-
gistrar um novo Estatuto no 6º 
Ofício de Registro de Títulos e 
Documentos e Civil de Pessoa 
Jurídica, sem êxito.

Camilo Fernandes, presi-
dente da Afubesp, lembra que o 
Banesprev falha em comunicar 

em seu site notícias positivas 
ao participante. “Quando a in-
formação é conveniente a eles, 
colocam logo em destaque. 
Quando é algo importante aos 
colegas, é preciso se esforçar 
para pesquisar e encontrar no-
tícias na página”, ressalta.

A gestão atual do Banes-
prev, inteira com membros in-
dicados pelo Santander, gerou 
uma grande insegurança jurí-
dica. Sem valor legal, todos os 
atos praticados pela Diretoria 
não terão efeito se não forem 
deliberados na Assembleia de 
Participantes. Como consequ-
ência da decisão do TJ, o Ba-
nesprev necessitará restituir 
os órgãos excluídos do Estatuto 
registrado, Comitês Gestores, 
Diretorias Eleitas, Comitê de  
Investimentos e Assembleia.

Cabe recurso. Até o fecha-
mento desta edição, o Acórdão 
judicial que confirma a decisão 
ainda não havia sido publicado. 
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Qualidade de Vida 
visita Parque da 
Cantareira para 
comemorar 16 
anos do programa

PASSEIO

Prezar o lazer, a saúde e as 
amizades. Este é o Quali-
dade de Vida da Afubesp, 
que em agosto comple-
tou 16 anos. Para come-

morar mais uma primavera,  
o programa levou os associa-
dos para conhecerem o Parque 
Estadual Cantareira, um peda-
ço da Mata Atlântica dentro de 
São Paulo que é considerado 
uma das maiores florestas ur-
banas do mundo.

Desde abril de 2022, a gestão 
do parque está sob responsabi-
lidade da Urbia Águas Claras, 
por meio de concessão do Go-
verno do Estado. A Cantareira 
possui quatro núcleos para visi-
tação – Cabuçu; Pedra Grande; 
Engordador; e Águas Claras – e 
abriga exuberante fauna – 388 
espécies de vertebrados, 478 de 
invertebrados – e flora – cabu-
çu, jequitibá, juçara, cedro, xa-

xim, bromélia – típicas da Flo-
resta Atlântica.

O passeio 
O dia chuvoso não desani-

mou os colegas, que puderam 
conhecer o Núcleo Engordador 
e a Trilha do Macuco.

Aberto para visitação em 
1992, o Núcleo Engordador tem 
esse nome pois o local con-
centrava inúmeros córregos e 
riachos que ‘engordavam’ o rio 
Engordador, que, por isso, ficou 
assim conhecido. Dentre suas 
principais atrações estão a 
Casa da Bomba, tombada pelo 
CONDEPHAAT, que possui an-
tigo maquinário datado de 1894, 
usado para o abastecimento 
de água da capital; a represa, 
o Recanto das Águas, além de 
áreas para recreação. 

Já a Trilha do Macuco é  
uma trilha circular de cerca 
de 700 metros, de nível fácil. 
Nela, é possível encontrar es-
pécies como o palmito-juçara, 
cedro-rosa e diversas bromé-
lias e orquídeas.

A associada Cleri Tome Gri-
lenzoni adorou a atividade. “Foi 
maravilhoso, tanto o passeio, 

quanto às companhias. O que 
mais me fascinou foram os ma-
quinários da Casa da Bomba, 
os motores de navio, caminhão, 
locomotiva para acionar as usi-
nas”, conta Cleri, que completa, 
“a programação do Qualidade 
de Vida é muito boa para a saú-
de mental.”

Para a associada Luciane 
Maria Fiorin, toda associação 
de funcionários precisava ter 
programas como o Qualidade 
de Vida, “seja por meio de um 
passeio, workshop ou oficinas 
de crochê. É muito importante, 
nós nos sentimos acolhidos, faz 
com que tenhamos convivência 
com os amigos”, ressalta.

Há algum tempo sem par-
ticipar das atividades, Luciane 
achou o passeio incrível. “Sem-
pre tive vontade de conhecer a 
Cantareira. Não imaginava que 
tinha represa lá. Foi uma opor-
tunidade bem bacana, saber a 
história, a importância do par-
que para a nossa cidade. Além 
de rever o pessoal após esses 
anos de pandemia.”

No final da visita, já em um 
restaurante na Zona Norte, de-
liciosa comemoração de ani-
versário do programa, com di-
reito a bolo, velinha e ‘parabéns 
pra você’.
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