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CHAPA UNIDADE PELA CABESP SAI VITORIOSA. ELEIÇÕES  
ESTATUTÁRIAS CORRERAM TRANQUILAMENTE, MAS O NÚMERO  
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LUTA EM CIMA 
DE LUTA 

ATÉ O FINAL
O ANO DE 2022 FOI MARCADO POR INÚMERAS BATALHAS TANTO EM DEFESA DO PESSOAL DA ATIVA 
COMO APOSENTADOS. PRA TERMINAR, SANTANDER DECLARA GUERRA CONTRA OS PARTICIPANTES 

DO BANESPREV. MOMENTO É DE ESTAR ANTENADO, UNIDO E PREPARADO PARA MAIS EMBATES
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ATENTOS AO PRESENTE,  
DE OLHO NO FUTURO

Para 2023, tudo o que queremos é mais 
diálogo e menos intransigência ou trucu-
lência. Em todos os âmbitos. Os assuntos 
mais próximos aos banespianos e traba-
lhadores do Santander, em especial. Das 

tantas lutas que travamos, o que temos certe-
za e convicção é de que fizemos de tudo o que 
pudemos, e continuaremos a fazer, para que os 
direitos dos trabalhadores sejam considerados 
e respeitados. No novo período que se inicia, o 
fôlego também se renova. Mas, antes de tudo, 
é preciso fazer uma reflexão minuciosa do que 
se passou para traçarmos estratégias para o 
período que se aproxima. O leitor confere uma 
retrospectiva do que foi assunto no ano nas pá-
ginas de capa centrais desta edição (4 e 5).

Quanto à Cabesp, elegemos todos os candi-
datos apoiados pelas associações e sindicatos, 
pela chapa Unidade pela Cabesp (pág. 3). Isso 
nos dá mais esperança - uma palavra-chave 
neste dezembro - em virar o quadro de aflição 
em que se encontram os associados e benefici-
ários sobre o futuro da entidade e os serviços 
prestados, por exemplo, pelo convênio-recipro-
cidade da Central Nacional Unimed. 

O ano que se aproxima pede que nossos la-
ços sejam reforçados e que a união prevaleça. 
Com serenidade e garra, lutaremos até o fim 
para que o enredo da retirada de patrocínio 
dos planos do Banesprev pelo Santander te-
nha o melhor desfecho possível aos participan-
tes (pág. 5). Agora que a guerra foi declarada, 
o que nos resta é fazermos o que fazemos de 
melhor: resistir e ir à luta.

Ao que parece, a especialidade do banco 
espanhol é jogar baldes de água fria em seus 
funcionários até em períodos que deveriam ser 
festivos. Outro exemplo da desumanidade do 
Santander é não abonar seus funcionários das 
horas dos jogos do Brasil na Copa do Mundo - o 
que, claro, o movimento sindical já cobra ferre-

nhamente em protestos na porta das agências. 
O lucro não vale mais do que o ser humano.

Falando em festa, há de se respirar fundo e 
seguir adiante. Já estamos em modo natalino! 
Na página 8, o leitor confere uma visita ao Na-
tal de Holambra, no interior paulista. O evento 
vai até dia 18 de dezembro, contando com am-
bientes decorados, comidas típicas holandesas 
e até mesmo um vale nevado. Ótima dica de 
passeio em família.

A associação deseja ótimas festas aos só-
cios e seus familiares.

Boa leitura!
Diretoria da Afubesp
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VITÓRIA 

UNIÃO FAZ A  
REPRESENTAÇÃO  
NA CABESP
Chapa apoiada pelas entidades conquista 
todos os cargos titulares; abstenção de 
mais 50% dos eleitores é preocupante

Mais de 7.800 associados 
da Cabesp mostraram-
-se antenados com a 
importância de partici-
par das eleições esta-

tutárias para o próximo triênio 
2023/2026. O resultado apura-
do, no dia 30 de novembro, deu 
a vitória à chapa Unidade pela 
Cabesp, que foi apoiada pela 
Afubesp em conjunto com as 
demais associações de banes-
pianos e entidades sindicais.

Foram eleitos como titu-
lares Wagner Cabanal para a 
Diretoria Administrativa, Jorge 
Lawand para Diretoria Finan-
ceira, Julio Higashino e Mario 

Raia para o Conselho Fiscal. 
As posses para os cargos de 
diretoria estão marcadas para 
dia 2 de janeiro de 2023, já os 
integrantes do Conselho Fiscal 
serão empossados apenas em 
2 de maio.

Em nota no site da Afubesp, 
a Chapa Unidade pela Cabesp 
agradeceu o empenho de to-
dos na campanha, cada voto 
recebido para seus candidatos 
e reafirmou o compromisso de 
estar de olhos e ouvidos aten-
tos em defesa dos interesses 
dos banespianos.

Para Mario Raia, reeleito 
conselheiro fiscal, a unidade 

das entidades é essencial nes-
te momento de ataques cons-
tantes. “É vital que estejamos 
todos juntos, pois essa luta é 
contra um gigante: o Santan-
der. Só com unidade teremos 
alguma chance de vitória. Não é 
hora de nos dividirmos. Temos 
que lutar juntos em defesa de 
Cabesp e Banesprev”.

Participação precisa aumentar 
Embora o número de vo-

tantes nas eleições tenha sido 
maior que na Assembleia Ge-
ral de prestação de contas, 
realizada no início deste  ano, 
a avaliação da Afubesp é que a 
participação precisa melhorar 
ainda mais. 

Votaram exatamente 7.828 
associados, número seme-
lhante ao último pleito, ocor-
rido em 2021 apenas para o 
cargo de diretor administrati-
vo. No entanto, o universo de 
eleitores é de 18.441, o que re-
presenta que mais de 57% das 
pessoas com direito a voto se 
abstiveram do processo.

“Não conseguimos atingir 
nem metade dos votantes. Pre-
cisamos nos esforçar para ter 
um quórum maior e, assim, 
mostrar ao Santander que esta-
mos vigilantes”, comenta Raia. 

CA
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RETROSPECTIVA 

UM ANO DE 
VIGILÂNCIA
2022 evidenciou a 
pressão do Santander 
em acabar com 
nossos direitos. 
Mas não 
passarão!

Seguindo o exemplo dos 
últimos anos, 2022 não foi 
um ano de águas tranqui-
las nem para banespia-
nos, nem para o pessoal 

da ativa no Santander. A cheia 
da maré já preocupava quando, 
ainda no final do ano anterior, 
foi anunciada extinção dos co-
mitês gestores dos planos de 
benefícios do Banesprev. A re-
sistência dos representantes 
começou logo ao acender das 
luzes, com a reivindicação pelo 
cumprimento da renovação dos 
membros dos colegiados, pre-
vista em Estatuto.

Ainda sobre Banesprev, uma 
das lutas mais ferrenhas dos úl-
timos tempos foi contra a criação 
do Plano CD (Contribuição Defi-
nida). Essa, porém, obteve um 
desfecho vitorioso: em fevereiro, 
a maioria dos participantes se-

guiu a orientação das entidades 
de não migrar para o novo plano 
e seguir no Plano de Benefício 
Definido. Considerado um fra-
casso para o Santander, apenas 
3,7% dos aposentados aderiram, 
a maior parte do Sanprev I.

A proteção da Cabesp e o 
cumprimento de todos seus 
regulamentos podem ser con-
siderados um dos principais 
tópicos do ano. Em abril, fi-
nalmente, representantes dos 
sindicatos e associações foram 
convocados a debater em Gru-
po de Trabalho (GT) a reestru-
turação da Cabesp, cumprindo 
a obrigatoriedade prevista no 
Acordo de Trabalho. Depois de 
meses a fio de debates com te-
mas sobre governança, quali-
dade no atendimento, perenida-
de, gestão, governança e afins 
- a discussão não foi à frente. 

Não se chegou a um consenso 
na redação final do documento 
a ser submetido à assembleia 
por não ser considerado posi-
tivo aos beneficiários (leia tam-
bém o Boletim específico, no 
site da Afubesp, com riqueza de 
detalhes sobre o processo).

Enquanto isso, não cessa-
ram as reclamações sobre o 
serviço prestado pela Caixa 
Beneficente e pelo convênio re-
ciprocidade CNU (Central Na-
cional Unimed). De negativas 
para atendimento home care 
à não-autorização de procedi-
mentos, foram muitas as quei-
xas. Pensando na aflição dos 
associados e beneficiários da 
Cabesp, a Afubesp criou em no-
vembro um canal de denúncias, 
o “Sua voz na Afubesp”,  via e-
-mail afubesponline@afubesp.
com.br. Ocorreu no mesmo 
mês o processo eleitoral da en-
tidade para os cargos de Dire-
toria Administrativa, Financeira 
e Conselheiro Fiscal. A chapa 
‘Unidade pela Cabesp’, com-
posta por candidatos apoiados 
pelas associações e sindicatos, 
saiu vitoriosa do pleito.

Já quanto aos funcionários 
na ativa, a onda de terceiriza-
ções na área da tecnologia que 
permeia o Santander foi alvo de 
inúmeros protestos neste ano. 
De porta em porta de agên-
cias,  sindicalistas denunciaram 
as medidas que retiram os di-
reitos da categoria. Ressurgiu 
também o fantasma do trabalho 
aos finais de semana, com o PL 
1043 - que, graças à pressão 
dos trabalhadores, foi retirada 
de pauta na Câmara dos Depu-
tados. Ainda bem que, apesar 
de todo o esforço, veio uma boa 
notícia: foi fechada em setembro 
a Campanha Nacional Unifica-
da dos Bancários, que assegu-
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SANTANDER NÃO PODE TUDO! RESISTIREMOS  
ATÉ O FIM CONTRA A RETIRADA DE PATROCÍNIO  
E TRANSFERÊNCIA DE PLANOS DO BANESPREV
A quem interessa o desmonte do Banesprev? No dia 2/12, o Fundo divulgou 
comunicado em seu site em que oficializa a intenção do Santander em retirar 
o patrocínio dos planos de benefícios I, II, Sanprev I, Caciban, DAB e DCA. 
Além da transferência de gestão dos planos V e Pré-75 para o SantanderPrevi, 
uma entidade virtual, que conta com baixa governança, controlada 100% pelo 
Santander. A informação só veio para confirmar que associações e sindicatos 
já travam uma luta ferrenha para barrar mais essa investida do banco.
No texto divulgado, o Fundo argumenta que “a decisão pela retirada de patrocínio 
decorre da percepção dos patrocinadores de que os planos estruturados na 
modalidade de benefício definido geram riscos atuariais e têm se tornado cada 
vez mais escassos não só no Brasil, mas também no mundo”, diz o documento. 
Planos deficitários seriam quitados à vista até o fim do processo de retirada, já os 
superavitários a parcela dos valores excedentes atribuída aos participantes seria 
acrescida ao valor de reserva matemática individual.
Neste cenário de retrocesso, participantes e assistidos, de acordo com 
legislação, teriam opção de receber seus montantes em parcela única, ou 
fazer transferência para outro plano de previdência complementar após o 
cálculo de reserva individual. Finda a etapa, os planos seriam extintos.
Depois da notificação, o prazo para entregar o pedido à Previc (Superintendência 
Nacional de Previdência Complementar) é de 240 dias, e o prazo para avaliação do 
órgão é de 60 dias. Até lá, os planos de benefícios continuam em funcionamento.

RESISTIR ATÉ O FIM
O Santander nunca escondeu seu desejo de sucatear as conquistas que 
mantivemos às custas de muito suor no pós-privatização. Agora, coloca 
em prática a toque de caixa um receio que muitos já tinham há anos: a da 
retirada de patrocínio do Banesprev. Neste ano, em Campanha Nacional dos 
Bancários, o banco recusou-se a assinar os Termos de Compromisso com o 
Banesprev e com a Cabesp junto ao Aditivo específico. Já era uma pista do 
que viria adiante.
Agora, associações e sindicatos fazem discussão para traçar estratégias 
de defesa. Além destes debates, representantes dos banespianos já estão 
em contato com parlamentares, advogados e Anapar. Tudo indica que será 
uma longa guerra, com muitas batalhas, mas com muitos elementos que 
sustentam nosso caso. “Desde já informo o nosso compromisso em não medir 
esforços para defender os assistidos e participantes do Banesprev envolvidos 
dessa retirada de patrocínio”, garante Camilo Fernandes, presidente da 
Afubesp. “Mexer com direitos adquiridos é um absurdo. O Santander pode 
muito, mas não pode tudo!”, conclui.

raram 8% de reajuste salarial 
para este ano e a inflação (INPC) 
mais 0,5% para 2023. 

Saúde: Um ano  
de muitos alertas 

Sempre baseada na ciên-
cia, a Afubesp dedicou muitas 
de suas publicações em avisos 
pela vacinação não só das doses 
contra a covid-19, mas também 
pela baixa cobertura vacinal de 
outras doenças que perigam 
voltar ao nosso convívio graças 
à desinformação - entre elas, a 
poliomielite e sarampo. É de co-
nhecimento público que quanto 
mais pessoas vacinadas, menos 
a chance de surtos. No caso da 
covid-19, menor a possibilidade 
de desenvolver quadros graves 
da doença. Sabemos hoje que, 
com a volta da recomendação do 
uso de máscaras em locais fe-
chados, não estaremos livres tão 
cedo das variantes deste vírus.

A saúde do trabalhador foi 
e continua sendo foco: o rela-
xamento dos protocolos de se-
gurança contra a covid-19 nas 
agências preocupou sindica-
listas, que protestaram contra 
o retorno presencial de grávi-
das ao trabalho, por exemplo. 
Quando falamos em saúde, 
não significa que seja ela so-
mente física. O adoecimento 
mental continua entre os temas 
mais sensíveis aos bancários. 
Campanhas como o Janeiro 
Branco, focado em questões 
de bem-estar e saúde mental, 
e Setembro Amarelo (de cons-
cientização contra o suicídio) 
esclareceram associados e 
ajudaram a quebrar tabus de 
diálogo sobre estes problemas.

ASSISTA A LIVE SOBRE RETIRADA DE PATROCÍNIO, A SER REALIZADA  
NO DIA 12 DE DEZEMBRO, ÀS 19H, PELO FACEBOOK E YOUTUBE DA AFUBESP
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RÁPIDAS 

MAIS  
UMA VITÓRIA 
CONTRA PL 1043 

Os trabalhadores bancários 
conseguiram mais uma vitória 
importante em relação ao PL 
1043/2019, que prevê a aber-
tura de agências aos finais de 
semana. Presente na pauta 
do dia do último 30 de novem-
bro, na Comissão de Defesa 
do Consumidor, da Câmara 
dos Deputados, o projeto, mais 
uma vez, não foi votado após 
mobilização da categoria e de 
entidades de representação.

A retirada do PL 1043/19 da 
pauta é resultado também da 
articulação junto aos parla-
mentares de oposição que inte-
gram a comissão: Ivan Valente 
(PSOL), Flávio Nogueira (PT), 
Bira do Pindaré (PSB) e, em es-
pecial, Daniel Almeida (PCdoB), 
cuja atuação levou o presidente 
da Comissão, Silvio Costa Filho 
(Republicanos), a decidir pela 
não apreciação do projeto.

Mesmo após mais uma vi-
tória, a categoria permanecerá 
mobilizada e atenta às convoca-
ções para atividades, nas ruas 
e redes, até que o PL 1043/19 
seja derrotado em definitivo.

MUDANÇAS NO SBPREV  
SEM TRANSPARÊNCIA

Não é de hoje que o Santander age sem transparência. Sem 
comunicar às entidades de representação dos trabalhadores, o 
banco mudou a administradora do plano de previdência SBPrev 
de seus funcionários.

Os participantes tinham até o dia 30 de novembro para fazer 
a portabilidade para a nova administradora, a Santander Segu-
ros e Previdência. Caso não fizessem, o benefício seria encer-
rado a partir de janeiro, sendo necessário contratar um novo 
plano, recomeçando o tempo de contribuição.

Segundo a dirigente da Afubesp Wanessa de Queiroz Pai-
xão é um desrespeito total às entidades. “Temos que sempre 
estar atentos para que nenhum trabalhador tenha prejuízos”, 
completou a dirigente, ao lembrar que o banco tem tocado um 
processo de terceirização de setores inteiros, numa tentativa de 
aumentar ainda mais seus lucros, com a redução de direitos e 
de salários e a mudança de representação sindical.

O Santander afirmou que não há nenhuma mudança em re-
lação ao plano e ao seu regulamento. O que mudou foi somente 
a administração. Mas para a conselheira fiscal eleita da San-
tandePrevi, Patrícia Bassanin, mesmo assim é preocupante, 
porque era o próprio participante que tinha que fazer a portabi-
lidade. “Se ele não fizesse e indicasse quem são os beneficiá-
rios, os investimentos e outras informações, perde o plano e aí, 
depois, teria que fazer uma nova adesão, só que com a data ze-
rada, sem carregar o tempo de plano”, observou a conselheira.

MOVIMENTO SINDICAL PROTESTA EM FRENTE DE AGÊNCIAS 
DO SANTANDER CONTRA DECISÃO DE NÃO ABONAR HORAS 
DOS JOGOS DO BRASIL NA COPA DO MUNDO

JU
N

IOR SILVA
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DIGNIDADE 

Comitê Betinho realiza sua tradicional 
campanha Natal sem Fome; 
Contribua você também

COMER É UM  
DIREITO DE TODOS

O Segundo Inquérito Na-
cional sobre Insegurança 
Alimentar no Contexto da 
Pandemia de Covid-19 
no Brasil, divulgado este 

ano, apontou que 33,1 milhões 
de pessoas não têm garantido 
o que comer. Isso quer dizer 
que 14 milhões de brasileiros 
ingressaram nesta terrível re-
alidade da fome. Agora, 58,7% 
da população convive com a in-
segurança alimentar em algum 
grau: leve, moderado ou grave.

Sair novamente do Mapa da 
Fome da Organização das Na-
ções Unidas (ONU) é urgente 
e políticas públicas devem ser 
implantadas neste sentido bre-
vemente, mas há organizações 
que trabalham por isso desde 
sempre. É o caso do Comitê 
Betinho, que em 2023 vai com-
pletar 30 anos de atuação nesta 
e em outras frentes, como na 
construção de cisternas no ser-
tão nordestino.

Nos últimos dois anos, a en-
tidade intensificou ainda mais o 
investimento no combate à fome 
por conta da pandemia. “Desde 
abril de 2020 até novembro de 
2022, investimos R $483.909,97 
na doação de 102,73 toneladas 
de alimentos”, comenta o presi-
dente do Comitê Betinho, José 
Roberto Vieira Barboza. Os va-
lores foram repassados para 
37 organizações que acolhem 

pessoas em situação de rua e 
desempregados.

Agora é momento de pro-
porcionar um Natal sem fome 
para essa parcela desfavore-
cida da população, uma cam-
panha que já virou tradição e 
é apoiada pela Afubesp.  Doe 
qualquer quantia para uma 
das contas do Comitê Betinho 

e torne o Natal de muitas pes-
soas mais digno.

História 
Fundado em novembro de 

1993, o Comitê foi inspirado na 
Campanha Ação da Cidadania 
Contra a Fome, a Miséria e pela 
Vida, idealizada por Herbert 
de Souza, o Betinho, quando a 
sociedade civil tomou conheci-
mento que no Brasil havia 32 
milhões de brasileiros vivendo 
abaixo da linha da pobreza, na 
mais absoluta miséria.

Já são 29 anos de atividades 
ininterruptas, que demonstram 
o espírito de solidariedade e de 
cidadania dos funcionários apo-
sentados do Banespa, fundado-
res do Comitê que mensalmen-
te contribuem financeiramente 
com a entidade.
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Além da decoração pela cidade, evento 
especial no Parque da Expoflora é perfeito 
para passear com a família

ENTRETENIMENTO 

NATAL DE HOLAMBRA 
ENCANTA E INSPIRA

ÉR
IK

A 
SO

AR
ES

Holambra, a cidade das 
flores, que fica na Região 
Metropolitana de Cam-
pinas, se vestiu de luzes 
para receber os visitantes 

nas festas de final de ano. Cami-
nhar pelas ruas, fazer fotos no 
Moinho, aproveitar da gastrono-
mia que traz pratos típicos ho-
landeses, por si só já faz o pas-
seio ser incrível. Mas o nível de 
entretenimento é elevado ao se 
visitar também o evento Natal 
de Holambra, que ocorre dentro 
do Parque da Expoflora, até dia 
18 de dezembro.

São mais de 800 mil lâmpa-
das enfeitando árvores, facha-
das de arquitetura holandesa 
dos prédios e as áreas de jar-
dim, além das decorações com 
motivos natalinos. Pelas ruas do 
Parque, passeiam personagens 

como a Rena, o Boneco de Neve, 
o Biscoito e o Duende, que inte-
ragem com adultos e crianças.

Na gastronomia, os tradi-
cionais restaurantes da cidade 
apresentam menus especiais. 
Para quem ama decoração, 
o espaço “Jardins em Festa” 
é pura inspiração para quem 
sempre  recebe  a família no 
Natal e no Reveillon. O encan-
tamento começa na passagem 
pelo “túnel mágico de luz”, onde 
estão instaladas a “Capela do 
Espírito Santo”, as borboletas 
e os corações de antúrios, até 
chegar aos “Jardins dos Duen-
des”. Eles indicam o caminho 
do mini sítio que, composto por 
diversos espaços climatizados 
e com iluminação adequada, 
abriga pequenos animais. Em 
seguida, várias sugestões de 

como decorar mesas e áreas 
de convívio.

O parque também abriga 
grandes brinquedos para toda 
a família. Vale muito a pena ir 
na Roda-Gigante para ver as 
luzes de cima, especialmente 
no final da tarde, para apro-
veitar o pôr-do-sol incrível. O 
valor é R$15 por pessoa (mas 
eles oferecem pacotes para 
família), meia entrada está dis-
ponível (atenção: leve a cartei-
rinha da escola da criança para 
se valer do preço inferior).

Atrações culturais
Ao lado está o palco “Magia 

do Natal”, são realizadas apre-
sentações de teatro (19h), dan-
ças típicas holandesas (19h30), 
Flash Mob de dança (21h) e de 
onde sai a “Parada de Natal” 
(às 21h30), com carro alegóri-
co decorado com flores e um 
trenzinho com o Papai Noel e 
todos os personagens itineran-
tes. Aos sábados, a “Parada de 
Natal” conta com a participa-
ção especial da Fanfarra Ami-
gos de Holambra.

MAIS INFORMAÇÕES 
DATA: ATÉ 18 DE DEZEMBRO,  
DE SEXTA A DOMINGO
HORÁRIO: SEXTAS-FEIRAS E SÁBADOS,  
DAS 16H ÀS 24H, E AOS DOMINGOS,  
DAS 16H ÀS 23H
INGRESSOS: R$ 40,00 (MEIA-ENTRADA)  
E R$ 80,00 (INTEIRA), NAS BILHETERIAS,  
NO SITE WWW.INGRESSORAPIDO.COM.BR
SAIBA MAIS: (19) 3802-1499 OU PELO  
SITE WWW.NATALDEHOLAMBRA.COM.BR


