
Jornal da Associação dos Funcionários  
do Grupo Santander, Cabesp e Banesprev

Ed. no 133 | novembro de 2022 

SANTANDER RETIRA DIREITOS E JOGA RISCOS PARA TRABALHADORES  
AO SEGUIR COM TERCEIRIZAÇÃO DESENFREADA E AUMENTAR EM MAIS 50% NAS 
DESPESAS COM PROVISÕES PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA. Pág. 3

VEM AÍ ELEIÇÕES NA CABESP! SAIBA MAIS SOBRE A VOTAÇÃO E A NEGATIVA DAS 
ENTIDADES PARA A REFORMA ESTATUTÁRIA NO GRUPO DE TRABALHO. Págs. 4 e 5

APÓS 22 ANOS DA PRIVATIZAÇÃO DO BANESPA,  
AFUBESP SEGUE FIRME NA LUTA PELA MANUTENÇÃO  

DOS DIREITOS DO PESSOAL DA ATIVA E APOSENTADOS



AFUBESP | NOVEMBRO DE 2022

2

PRA COMEÇAR

Publicação da Associação dos Funcionários do Grupo Santander e Cabesp. Rua Direita, 32, 2º andar, São Paulo, SP, CEP 
01002-000. Telefone: 11 3292-1744. Fax: 11 3107-9268. Presidente: Camilo Fernandes. Diretor de Divulgação: Cassio 

Toshiaki Murakami. Redação: Érika Soares, Letícia Cruz e Mariana Valadares. Edição: Érika Soares. Colaboração: Junior Silva. Foto de Capa: 
Freepik. Projeto Gráfico: Thiago Balbi. Diagramação: Thiago Balbi/Publisher Brasil. Tiragem: eletrônica. 

UNIÃO CONQUISTA, DIVISÃO 
AFASTA: SEGUIREMOS JUNTOS!

Neste novembro completamos mais um 
ano de lembranças sobre aquele fatídico 
ano 2000. Parece até que foi ontem quan-
do, com lágrimas nos olhos mas com o 
coração aguerrido, milhares de funcio-

nários tiveram de engolir a seco um Santander 
bastante amargo, que mudaria ano após ano 
radicalmente os traços daquele banco amado 
pelos paulistas. São 22 anos que, entre uma ba-
talha e outra, pudemos nos orgulhar de manter 
nossas joias dos tempos de Banespa: a Cabesp 
e o Banesprev. Mas mesmo assim, o dia 20 de 
novembro segue agridoce, como uma data em 
que perdemos um ente querido.

E como não é segredo a ninguém, quanto 
mais o tempo passa, menos o Santander se in-
teressa em cumprir sua parte no compromisso 
com essas duas entidades tão importantes aos 
banespianos. Ao começar pelo desfalecimento 
da governança de ambos, o que significa que a 
voz dos participantes corre o risco de diminuir 
cada vez mais. As descaradas tentativas em al-
terar o Estatuto do Banesprev são exemplos. 
E é aí que a Afubesp, junto com demais asso-
ciações e sindicatos, fazem comprovadamente 
uma defesa incansável contra qualquer retira-
da de direitos.

Já aprendemos demais e sentimos na pró-
pria carne. Sabemos bem que a privatização de 
bancos públicos encaminhará o país para luga-
res sombrios, começando pelo sucateamento 
de entidades tão caras aos banespianos. O que 
se há de fazer, agora, é olhar para o passado 
e não repeti-lo: é o momento de fortalecer os 
bancos públicos, pois eles possuem papel ím-
par para o progresso do Brasil.

Quanto aos trabalhadores do Santander e 
aposentados, resta seguir incansáveis juntos 
de seus representantes para evitar injustiças 
e reivindicar melhores condições de trabalho 
(leia sobre terceirização na página 3), qualida-

de na previdência e na saúde. Para isso, só há 
um caminho: o da luta e da unidade. Estamos 
em plena campanha para eleger a nova direto-
ria administrativa, financeira e conselheiro fis-
cal na Cabesp. O leitor pode conferir detalhes 
sobre o pleito nas páginas 4 e 5 deste jornal. 
Outro assunto imperdível sobre a Caixa Benefi-
cente é o andamento do Grupo de Trabalho pa-
ritário que segue entre representantes. A Ca-
besp é dos seus associados, e é preciso que a 
voz de todos e todas seja ouvida!

O Santander pode até tentar, mas nunca 
apagará o Banespa ou os banespianos do mapa 
e da história.

Cuide-se e boa leitura!
Diretoria da Afubesp
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NÚMEROS 

NÃO SÃO BEM  
O QUE PARECE

Balanço do Santander 
no terceiro trimestre 
apresenta dados 
intrigantes, como a 
redução do lucro

No terceiro trimestre de 
2022, encerrado em se-
tembro, o Santander lu-
crou R$ 3,122 bilhões, 
queda de 23,5% em re-

lação aos três meses anterio-
res. Nos nove primeiros meses 
de 2021, já tinha sofrido queda 
no lucro líquido gerencial de 
10,1%, em relação ao mesmo 
período de 2020. O lucro ob-
tido na unidade brasileira do 
banco representou 27,7% do 
lucro global, que foi de € 7.316 
bilhões, alta de 14,7% em doze 
meses e 3% no trimestre.

A holding encerrou o terceiro 
trimestre de 2022 com abertu-
ra de 1.609 postos de trabalho 
em doze meses (no trimestre, 
foram fechados 835 postos de 

trabalho). Foram fechadas 307 
agências e 104 PABs em rela-
ção a setembro de 2021.

O Índice de Inadimplência 
Total superior a 90 dias, in-
cluindo Pessoa Física e Pes-
soa Jurídica, ficou em 3%, com 
alta de 0,6 ponto percentual 
em comparação aos nove pri-
meiros meses de 2021. Já as 
despesas com provisões para 
créditos de liquidação duvidosa 
(PDD) aumentaram 52,2%, to-
talizando R$ 17,4 bilhões.

A dirigente da Afubesp e co-
ordenadora da Comissão dos 
Empregados (COE) Santander, 
Lucimara Malaquias, explica 
que, em um primeiro momento, 
a geração de empregos sempre 
é positiva, porém, mais do que 
analisar os números, é preciso 
fazer avaliação à luz dos fatos. “O 
Santander vem intensificando a 
terceirização e retirada de direi-
tos desde 2020. Estima-se que 
ao menos nove mil bancários já 
foram transferidos para outras 
categorias. Soma-se a isto a 

quantidade de agências fecha-
das no país. É assombroso pro-
jetar que o Santander pretende 
ser um banco sem bancários. O 
processo de terceirização tam-
bém tem escancarado o desres-
peito com trabalhadores com 
deficiência, que têm sido discri-
minados, excluídos e, ainda, de-
mitidos pelo banco,” denuncia.

Além disso, a dirigente apon-
ta que o banco quer tornar os 
trabalhadores sócios dos ris-
cos, haja vista a inadimplência 
subindo e a PDD nas nuvens. “O 
banco quer que os trabalhado-
res assumam os riscos de suas 
carteiras, a exemplo do que já 
ocorre na corretora de investi-
mentos, mas o Santander con-
tinua remetendo o lucro para 
a Espanha e garantindo-o aos 
acionistas”, ressalta.

Redução Irrisória 
Sobre as receitas com pres-

tação de serviços e renda das 
tarifas bancárias, decresceu 
1% em doze meses, totalizando 
R$ 14,2 bilhões. As despesas 
de pessoal mais PLR aumenta-
ram 10% no período, somando 
R$ 7,4 bilhões. Assim, em se-
tembro de 2022, a cobertura 
dessas despesas pelas recei-
tas secundárias do banco foi de 
191,74%, isto é, as receitas de 
prestação de serviços e tarifas 
cobriram quase duas vezes a 
folha de pagamento do banco.

A coordenadora da COE es-
clarece que, embora o balanço 
apresente redução na cobrança 
de juros e tarifas, a redução é 
irrisória frente ao volume arre-
cadado neste item “Boa parte 
do mercado já não cobra tarifas 
pela cesta de serviços básicos, 
mas o Santander insiste em co-
brar, inclusive de funcionários. 
Mais uma contradição no banco 
que vende redução de direitos 
como ‘inovação’ ”, finaliza.
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CABESP 

NÃO À 
REFORMA 
ESTATUTÁRIA
Após 11 rodadas de debates do Grupo 
de Trabalho, patrocinadora apresenta 
redação que não reflete o negociado

No dia 10 de novembro, a 
Afubesp, em conjunto com 
as demais associações e 
entidades sindicais, enca-
minhou carta ao Santan-

der e à Cabesp para comunicar 
a decisão da representação dos 
associados da Caixa Beneficente 
no que diz respeito à proposta de 
alteração de Estatuto.

Segundo o presidente da Afu-
besp, Camilo Fernandes, os re-
presentantes das entidades fo-
ram a cada uma das 11 reuniões 
realizadas com único intuito de 
preservar a Cabesp e garantir 
um bom atendimento em prol da 
saúde dos associados/benefici-
ários, preservando os objetivos 
pelos quais a Cabesp foi criada 
há mais de 54 anos. 

“Vamos esclarecer ponto a 
ponto o que foi conversado den-
tro do GT Cabesp em horas e 
horas de debates em um jornal 
especial, que já está em prepa-
ração”, comenta Fernandes.

Ele também conta que a pro-
posta de redação para a altera-

ção do Estatuto da Cabesp en-
caminhada pela patrocinadora 
não espelhou os debates e o 
prazo dado às entidades repre-
sentativas foi insuficiente para 
construir uma contraproposta 
e consultar os interessados, no 
caso, os banespianos.

Desta forma, a decisão das 
associações e entidades sindi-
cais foi a de não aprovar o texto 
apresentado. “Vimos informar 
que não aprovamos a referida 
proposta de redação apresen-
tada, visto que não beneficia os 
associados da Cabesp, não res-
taura a efetiva paridade no pro-
cesso decisório hoje distorcido 
na Diretoria Executiva pelo voto 
de desempate, amplia os pode-
res dos representantes da Pa-
trocinadora Banco Santander, 
com a proposta de criação de 
um Conselho Deliberativo, onde 
a Patrocinadora teria também o 
voto de desempate, o que defini-
tivamente não é admissível, de-
sequilibrando ainda mais a re-
lação de poder de decisão entre 

as partes, reduz a participação 
dos associados na governança e 
gestão da entidade e não garan-
te a manutenção de uma assis-
tência médica da melhor quali-
dade, como até passado recente 
sempre foi prestada”, diz a car-
ta, que pode ser lida na íntegra 
no site afubesp.org.br. 

O documento é encerrado 
reafirmando que a representa-
ção está sempre aberta a “dis-
cutir soluções para a manuten-
ção, perenidade e preservação 
da Cabesp, buscando manter 
o equilíbrio na gestão e gover-
nança da entidade”.

Eleições 
Com isso, a participação nas 

eleições da Cabesp torna-se 
ainda mais importante. É pre-
ciso aumentar o quórum para 
mostrar ao Santander que os 
banespianos estão atentos a 
tudo o que acontece na Caixa 
Beneficente.

Os associados irão esco-
lher os nomes que os repre-
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sentarão no triênio 2023/2026 
à frente da Diretoria Adminis-
trativa, Diretoria Financeira e 
em duas vagas no Conselho 
Fiscal. A votação será iniciada 
no próximo dia 21 e encerrada 
em 29 de novembro, e reali-
zada 100% por meio do Portal 
Cabesp - www.cabesp.com.br.

Por isso, é importante man-
ter seus dados cadastrais sem-
pre atualizados, assim como 
seu login e senha no Espaço 
do Associado. Caso tenha pro-
blemas, procure o Fale Conos-
co da Cabesp 0800 722 2636 o 
mais rápido possível.

A Afubesp e demais asso-
ciações e entidades sindicais 
apoiam a chapa Unidade pela 
Cabesp, que é composta por 
nomes de pessoas reconhe-
cidamente com competência, 
conhecimento técnico e de luta 
para representar os interesses 
dos colegas dentro da Caixa 
Beneficente.

Um jornal específico sobre o 
assunto, com os candidatos em 
que votar, está sendo encami-
nhado para o endereço de resi-
dência de cada associado/eleitor.

Vote! Sua contribuição é es-
sencial para manter a Cabesp 
em segurança.

MANDE SUA RECLAMAÇÃO
A luta em defesa dos direitos dos associados da Cabesp segue em diversas 
frentes, incluindo o de dar espaço para que registrem suas queixas sobre 
negativas injustificáveis. 
Recentemente, o canal aberto no site da Afubesp registrou mais um caso 
absurdo que, além de prejudicar a saúde da associada, também acabou gerando 
mais custos para a empresa. Por conta da não-autorização de um curativo a 
vácuo, a banespiana voltou para o hospital com forte infecção, necessitando de 
nove dias de UTI. Confira o relato completo no afubesp.org.br.
Caso esteja passando por isso e já tenha percorrido todo o sistema da Cabesp 
(Fale Conosco e Ouvidoria), pediu ajuda da Afubesp para fazer a ponte com a 
Cabesp e nada resolveu, você está apto registrar sua denúncia no site.
Basta enviar seu relato para o e-mail afubesponline@afubesp.com.br 
sinalizando no título da mensagem Denúncia Cabesp.

Confirme já se seus dados 
cadastrais estão atualizados, não 
deixe para votar na última hora e 
procure o Fale Conosco rapidamente 
caso haja algum problema
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RÁPIDAS 

HOMENS, NÃO SE ESQUEÇAM  
DO AUTOCUIDADO! 

De acordo com o Ministério da Saúde, o câncer de próstata 
é a causa da morte de 28,6% da população masculina e, ain-
da segundo o Instituto Nacional do Câncer (Inca), um homem 
morre a cada 38 minutos devido à neoplasia maligna. São nú-
meros assustadores, claro. Mas quanto mais cedo o câncer de 
próstata é diagnosticado, há mais chances de cura. Por isso, 
a Afubesp encampa novamente a campanha Novembro Azul. 
O início da avaliação do risco de câncer da próstata começa 
aos 50 anos e, naqueles da raça negra, obesos mórbidos ou 
com parentes de primeiro grau com câncer de próstata devem 
começar aos 45 anos.

Geralmente, a doença só é descoberta quando está em fase 
avançada. Portanto, é preciso ficar atento a sintomas isolados 
como dor ao urinar (além da urgência de ir ao banheiro), sangue 
na urina e dor óssea. O histórico familiar da doença é fator de 
risco, tal como obesidade e doenças crônicas.

EXPEDIENTE ESPECIAL 
DURANTE A COPA DO MUNDO

A Copa do Mundo do Qatar começará no dia 20 de novembro 
(domingo), um evento já tradicional para os brasileiros, que acom-
panham os jogos da seleção reunidos para torcer pelo Brasil. 
Dessa forma, a Afubesp informa que terá seu expediente alterado 
para que funcionários e diretores consigam assistir aos jogos.

Confira na tabela como fica o horário de funcionamento da 
entidade neste primeiro momento da fase de grupos. À medida 
que o Brasil avançar no campeonato, os informes sobre o expe-
diente serão atualizados no site.

CONSUMA NO 
BLACK FRIDAY 
SEM CAIR EM 
PEGADINHAS 

Todas as últimas sextas-fei-
ras de novembro, já nos acos-
tumamos ao ápice do consumo 
no país: estabelecimentos fa-
zem promoções de artigos que 
em qualquer outra época do 
ano estariam bem mais caras 
no intuito de liberar estoque 
para o Natal. Porém, nem sem-
pre é assim. De acordo com o 
Idec (Instituto Brasileiro de De-
fesa do Consumidor), é preciso 
evitar a ansiedade ante as “me-
galiquidações”, até para não se 
perder no orçamento.

Há três palavras-chave para 
se resguardar: planejamento, 
pesquisa e segurança. Se você 
precisa muito de um item, pes-
quise qual o valor que ele possui 
em outros períodos para não cair 
no conto do vigário: muitas das 
vezes, comerciantes maquiam 
o valor do produto para parecer 
que ele está mais em conta. Pla-
neje o quanto poderá gastar nas 
promoções para evitar surpresas 
desagradáveis, até porque os im-
postos do início de ano já batem à 
porta. Se você ficou sabendo de 
determinada promoção, guarde 
cópias de folhetos. Se a compra 
será feita pela internet, pesquise 
se a loja é segura. Evite também 
clicar ou comprar produtos ofe-
recidos por e-mail.
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DINHEIRO

Após completar 70 anos, o saldo pode  
ser sacado de uma única vez; trabalhador 
também pode pedir saque mensal se  
seguir trabalhando na mesma empresa

SAQUE DE FGTS 
PARA TRABALHADOR 
APOSENTADO  
É POSSÍVEL

Aposentar e seguir traba-
lhando é uma realidade 
para boa parte dos bra-
sileiros. É o que aponta 
a mais recente Pesquisa 

Nacional por Amostra de Do-
micílios Contínua (Pnad Contí-
nua), do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), 
realizada em junho deste ano. 
Das 32,24 milhões de pessoas 
com mais de 60 anos no país, 

7,08 milhões seguem no mer-
cado de trabalho.

Mas como fica o dinheiro do 
Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS) do trabalhador? 
Na maior parte dos casos, é 
preciso esperar o fim do con-
trato de trabalho e seguir as 
regras. No entanto, há uma si-
tuação, que permite a retirada 
mensal do dinheiro.

O saque mensal pode ser fei-
to quando o trabalhador se apo-
senta e continua a trabalhar na 
mesma empresa. A partir des-
te momento, todos os meses o 
empregado terá direito a retirar 
os depósitos na conta do FGTS.

O advogado da Afubesp, An-
selmo Silva, assevera que, caso 
o aposentado troque de em-
prego, só terá direito ao saque 
do FGTS ao fim do contrato de 
trabalho, como ocorre com os 
demais trabalhadores.

Seguem iguais as demais pos-
sibilidades de saque, como com-
pra de imóveis e doenças graves, 
caso do câncer, por exemplo.

Importante destacar que, ao 
completar 70 anos, a pessoa 
passa a ter o direito a sacar, 
de uma só vez, todo o saldo em 
seu nome, através do aplicativo 
FGTS ou em qualquer agência 
da Caixa. Para isso, é preciso 
apresentar documentos que 
comprovem a idade.

CONTE COM O JURÍDICO DA AFUBESP
Com profissionais especialistas em segmentos como trabalhista, 
previdenciário, além da área cívil, incluindo família, comercial, imobiliária, 
federal, tributária e constitucional, o Jurídico da Afubesp está sempre à 
disposição de seus associados.
Para aconselhamentos, ajuizamento e acompanhamento de ações, procure 
o departamento na sede da Afubesp, que fica na Rua Direita, 32, 2º andar, 
Centro de São Paulo, das 9h às 16h, de segunda a sexta-feira, exceto 
feriados. O atendimento também pode ser feito por telefone (11) 3292-1744 
ou por email juridico@afubesp.com.br.

CAN
VA



AFUBESP | NOVEMBRO DE 2022

8

Participantes do programa assistiram 
ao filme Teu Mundo Não Cabe Nos Meus 
Olhos e conversaram sobre o respeito às 
diferenças e decisões do outro

QUALIDADE DE VIDA

CINEMA  
EM DEBATE
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O que você faria se, como 
deficiente visual que sem-
pre foi, pudesse voltar a 
enxergar? Este é o drama 
apresentado em ‘Teu Mun-

do Não Cabe Nos Meus Olhos`, 
filme debatido na atividade do 
mês de outubro do Programa 
Qualidade de Vida da Afubesp.

 Dirigido por Paulo Nasci-
mento, Teu Mundo Não Cabe 
Nos Meus Olhos conta a histó-
ria de Vitório (Edson Celulari), 

cego de nascença, dono de uma 
pizzaria herdada de seu pai no 
tradicional bairro do Bixiga, na 
capital paulista. Vivendo uma 
vida feliz com a mulher Clarice 
(Soledad Villamil) e a filha Alicia 
(Giovana Echeverria), ele sente 
que superou todas as dificulda-
des da cegueira. Mas, ao desco-
brir que existe a possibilidade de 
enxergar, Vitório inicia um con-
flito consigo mesmo e precisa 
tomar uma grande decisão.

 O dirigente da Afubesp, Isa-
ías Dias, membro do Coletivo 
dos Trabalhadores e Trabalha-
doras com Deficiência da CUT-
-SP, ressalta que a atividade fez 
com que as pessoas refletis-
sem sobre a autonomia da pes-
soa com deficiência. “A pessoa 
com deficiência pode trabalhar, 
estudar, ter seu próprio negó-
cio, ter sua família. Além dis-
so, mostrou que a pessoa com 
deficiência é incluída ou não de 
acordo com o que a sociedade 
oferece para ela, como a aces-
sibilidade arquitetônica, cultu-
ral e atitudinal”, explica.

 O dirigente ainda acres-
centa que o filme discutiu a 
importância de se respeitar as 
decisões da pessoa com defi-
ciência. “Mesmo que nossas 
famílias queiram alguma coisa 
que acham ou entendam que 
vai melhorar a nossa vida, mui-
tas vezes não vai. Nós já temos 
uma vida que foi construída ao 
longo do tempo e satisfeitos 
com a forma como vivemos.”

 Segundo a associada Rose-
mary Cioni, o reencontro com 
as colegas, o filme com pipo-
ca e o debate valeram muito 
a pena. “O filme tem um tema 
que nos faz refletir bastante 
sobre como encarar nossos 
conceitos e preconceitos sobre 
as pessoas à nossa volta, prin-
cipalmente as que têm algum 
tipo de deficiência e que a gente 
não compreende muito bem. A 
grande lição que fica é o respei-
to ao próximo da maneira como 
ele é e não da maneira que é 
considerado ‘normal’”.

ATÉ 2023! Por conta do aumento de casos de covid-19 neste mês de novembro, a coordenação 
do Qualidade de Vida informa que não haverá atividade de encerramento este ano.  
Desta forma, o programa se despede de 2022, com data prevista para retomada: última quarta-
feira do mês de março de 2023! Até lá!


