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2023 COMEÇA COM PERSEVERANÇA E A CERTEZA DE QUE NÃO SERÁ FÁCIL O 
EMBATE COM O SANTANDER EM FAVOR DO PESSOAL DA ATIVA E CONTRA AS 

INVESTIDAS AO BANESPREV E A CABESP. AFUBESP CONCLAMA A MOBILIZAÇÃO 
DE TODOS OS INTERESSADOS PARA VENCER MAIS ESSA LUTA!

ANO NOVO, ENERGIA 
RENOVADA 
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FREEPIK

O ANO DA  
ESPERANÇA 
CHEGOU
Desde o dia 1, o ano começou com intensida-

de ímpar – é impossível negar. Mudanças 
na política, ameaças contra a democracia, 
entre tantos outros acontecimentos. E é 
este ritmo de resistência que deve ditar a 

cadência dos meses que virão, principalmente na 
defesa do Banesprev e Cabesp, além dos direitos 
dos bancários da ativa. O Santander, como sem-
pre, fechou 2022 com um presente de grego aos 
aposentados: a retirada do patrocínio do Fundo 
gerou dúvidas e tirou o sono dos participantes 
em plena época de festas.

As páginas principais desta edição (4 e 5) tra-
tam sobre mais esse golpe do banco espanhol, 
além de dar informações sobre os próximos pas-
sos. É preciso, mais do que nunca, da união, con-
fiança e mobilização dos banespianos para que 
tenhamos um desfecho favorável na empreitada. 
Unidade é o que esperam todos os colegas que 
se manifestam nas redes sociais da associação.

Só com mobilização que se superam os re-
trocessos, e é essa a lição que os dirigentes 
que lutam em prol das Pessoas com Deficiên-
cia nos dão. Após o governador de São Paulo 
Tarcísio de Freitas ameaçar extinguir a Secre-
taria Estadual da Pessoa com Deficiência, a 
pressão popular fez o governante recuar em 
sua decisão (página 3). A medida afeta-
ria negativamente projetos em an-
damento sobre acessibilida-
de, saúde e qualidade de vida 
da população.

Ainda nesta publicação, o 
leitor confere explicações jurí-
dicas sobre a ação de Revisão 

da Vida Toda (pág. 7). Confira ainda a lista de 
documentos necessários para o cálculo e en-
tenda se há ou não o direito à revisão. Como 
sempre, nosso departamento jurídico está à 
disposição para acompanhar e tirar as dúvidas 
dos associados.

Nossa dose mensal de cultura é por conta 
das sugestões de museus paulistas para pas-
sear e sair repleto de conhecimento nestes dias 
chuvosos de verão (pág. 8). Vale conferir.

Desejamos força e perseverança a todos os 
associados para os desafios que vêm adiante 
nesse novo ano. Seguiremos juntas e juntos!

Boa leitura!
A Diretoria
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PCD

Após pressão popular, governador Tarcísio 
de Freitas recua na extinção da pasta
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SECRETARIA DA 
PESSOA COM 
DEFICIÊNCIA FICA!

“Só a luta nos garante”. 
Foi com essas pala-
vras de ordem, que 
a dirigente da Afu-
besp e presidenta do 

Conselho Municipal da Pessoa 
com Deficiência de São Paulo 
(CMPD), Marly Santos, falou so-
bre o recuo do governador Tar-
císio de Freitas sobre a extinção 
da Secretaria Estadual da Pes-
soa com Deficiência. O anúncio 
foi feito via Twitter do político, no 
dia 29 do mês passado. 

No dia 23 de dezembro, o até 
então governador eleito havia 
anunciado a extinção da pasta, 
que seria anexada à Secretaria 
da Justiça e Cidadania. Criada 
em 2008, a Secretaria Estadual 
da Pessoa com Deficiência tem 
como objetivo planejar e execu-

tar projetos “nas áreas de edu-
cação, acessibilidade em edifí-
cios, empregabilidade, saúde, 
esporte, cultura e direitos para 
pessoas com deficiências físi-
cas e intelectuais. ” 

Marly conta que a pressão 
popular começou nas redes so-
ciais e, de um dia para o outro, a 
manifestação foi marcada. “Lá 
estavam dezenas de pessoas 
com deficiência exigindo que a 
secretaria não fosse transfor-
mada em uma coordenadoria. 
Foi muito importante colocar-
mos a ‘boca no trombone’, pois 
fez ele ver que não estava me-
xendo com ‘coitadinhos’ que não 
entende de política pública.” 

Segundo a dirigente, caso 
o governador tivesse mantido 
o fim da secretaria, teria sido 

grande perda para o movimen-
to, pois afetaria diretamente, 
entre muitas coisas, a Rede Luci 
Montoro, que faz tratamento de 
ponta para alguns tipos de de-
ficiência; e o Centro Paraolím-
pico, que além de ser o maior 
e melhor centro de treinamento 
para os atletas, também ofere-
ce cursos em inúmeras moda-
lidades para crianças e adultos 
com deficiência. “Temos que 
ficar atentos a este recuo, pois 
o atual governo não vai desistir 
facilmente em continuar o des-
monte que se propôs,” reforça.

ATENÇÃO! PCDS  
PODEM PERDER  
ISENÇÃO DO IPVA EM SP
A isenção de IPVA para pessoas 
com deficiência (PCDs) sofreu 
alterações nos últimos anos, no 
Estado de SP. Para 2023, as PCDs 
que já eram isentas entre os anos de 
2020 e 2021, e permaneceram com o 
mesmo automóvel, automaticamente 
mantém o benefício. 
Porém, mesmo aqueles que 
mantiveram o carro poderão ser 
obrigados a recolher o tributo neste 
ano. Para que isso aconteça, basta 
que o respectivo automóvel tenha 
subido de preço, ultrapassado o teto 
de R$ 70 mil. Vale ressaltar que, 
pelo segundo ano consecutivo, o 
valor venal médio de carros usados e 
seminovos subiu em média 10,77% na 
tabela para o cálculo do IPVA, em SP. 
Para o condutor que tenha mudado 
de carro, ou precisa realizar o pedido 
pela primeira vez, terá o prazo até 
dia 28 de fevereiro de 2023 para 
solicitar a isenção no site do Sistema 
de Veículos (SIVEI) - https://www3.
fazenda.sp.gov.br/SIVEI/. 
Com informações UOL e Estadão
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BANESPREV 

SANTANDER, RESPEITE 
NOSSOS APOSENTADOS!

Com o argumento de que 
os planos na modalidade 
de Benefício Definido (BD) 
geram riscos atuariais 
elevados, o Santander no-

tificou o Banesprev em dezem-
bro passado sobre a retirada de 
patrocínio dos planos I e II, DAB, 
DCA, Caciban e Sanprev I. A no-
tícia, não para menos, caiu como 
uma bomba entre os participan-
tes em um período em que de-
veria reinar a tranquilidade. Em 
vez disso, a atitude do banco só 
criou dúvidas e preocupação 
entre os colegas aposentados 

no apagar das luzes de 2022.
Ainda consta na notificação 

a transferência de gestão dos 
planos V e Pré-75 para o San-
tanderprevi, entidade virtual 
com pouquíssima transparên-
cia e com o controle quase que 
total do patrocinador. De acor-
do com dirigentes das associa-
ções e sindicatos, a alternativa 
visa eliminar a participação dos 
donos do recurso na gestão, 
que foi reconquistada com a 
ação judicial restabelecendo o 
Estatuto registrado em cartó-
rio, datado de 2015.

O que se pretende pelo ban-
co, na realidade, é livrar-se do 
aporte de déficits futuros, dei-
xando assim todo o risco ao 
participante. A pista para essa 
ação tomada estava no mo-
mento em que o Santander se 
recusou em meados do ano a 
assinar o termo de compromis-
so com Banesprev e Cabesp, 
cláusula importante do Aditivo 
à Convenção Coletiva garanti-
da no pós-privatização. Outras 
atitudes suspeitas também 
chamavam a atenção, como a 
venda de imóveis, liquidação de 
investimentos de longo prazo e 
até mesmo a oferta do fracas-
sado Plano CD.

Depois da notificação, o Ba-
nesprev realizará os estudos 
atuariais que serão encami-

Próximos capítulos sobre a retirada de patrocínio 
dos planos de benefício do Fundo angustiam 
participantes; Porém, iremos à guerra
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ELEITOS NAS ELEIÇÕES DA CABESP TOMAM POSSE

No dia 2 de janeiro, tomaram posse na sede da Cabesp, em São Paulo,  
os representantes eleitos Wagner Cabanal e Jorge Lawand, nas diretorias 
Administrativa e Financeira, respectivamente. Eles conduzirão as pastas 
durante o triênio 2023/2025.
Os integrantes eleitos para  o Conselho Fiscal, Julio Higashino e Mario Raia,  
vão ser empossados apenas em 2 de maio. A eleição ocorreu no formato virtual, 
em novembro de 2022, e contou com a participação de 7.828 associados.
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nhados para o aval da Previc. É 
neste momento em que a bata-
lha se encontra: pela não apro-
vação das pretensões do banco. 
É essencial continuar confiando 
nas associações de represen-
tação, que possuem histórico 
de lutas e conquistas divididas 
com os colegas há mais de vin-
te anos. Somente a união, mo-
bilização e informações verídi-
cas podem fazer frente a mais 
esse ataque.

Camilo Fernandes, presiden-
te da Afubesp, destaca que uma 
guerra cheia de batalhas adian-
te já começou. “Não mediremos 
esforços, sejam financeiros ou 
políticos. Uma das grandes coi-
sas que aconteceram foi a união 
entre associações. Agora, com 
nossos movimentos unificados, 
conseguimos garantir muitas vi-
tórias expressivas que não con-
seguiríamos se estivéssemos 
divididos”, garante. 

No site da Afubesp, é pos-
sível encontrar todas as infor-
mações apuradas, inclusive um 
completo “Perguntas e Respos-
tas” sobre o tema. Acesse www.
afubesp.org.br e clique no ban-
ner “Tudo sobre o Banesprev 
em um só lugar”.

Vamos à guerra
Logo em dezembro, denún-

cias já foram feitas à Anapar e 
a representantes da ala política 
em Brasília. Uma grande cam-
panha de comunicação come-
çou a ser feita para denunciar 
as práticas do Santander não 
só no Brasil, mas também in-
ternacionalmente. No dia 23 de 
dezembro, foi realizado um ex-
pressivo tuitaço para denunciar 
a situação dos aposentados do 

Santander e as práticas desu-
manas do banco espanhol.

Ainda que haja urgência e 
compreensível agonia entre os 
participantes para tomar notas 
do que será feito judicialmente, 
precisamos lembrar que não se 
revelam os trunfos ao adversário 
numa batalha. “Numa guerra, é 
preciso ter estratégia política. 
Precisaremos falar com os ve-
readores, ir às assembleias e ao 
Congresso. Há também a estra-
tégica jurídica, aquela que não é 
possível tornar pública para que 
o banco não se antecipe.

Importante frisar que, com 
um novo governo no poder, 
há a possibilidade de ampliar 
o debate com parlamentares 
e Poder Executivo para que o 

FIQUE ATENTA (O) ÀS NOSSAS REDES! ASSOCIAÇÕES E SINDICATOS VÃO REALIZAR EM BREVE 
NOVA LIVE DE ESCLARECIMENTO SOBRE BANESPREV, DESTA VEZ SOBRE OS PLANOS PRÉ-75 E V.

Dirigentes da Afubesp, Afabesp e 
Abesprev, além dos sindicatos e da 
diretora administrativa eleita do 
Banesprev, participaram de uma live  
onde debateram a retirada de patrocínio. 

PARA ASSISTIR, APONTE A CÂMERA 
DO SEU CELULAR COM ACESSO À 
INTERNET PARA O QR-CODE ACIMA.

processo não gere danos aos 
participantes. Acompanhe os 
desdobramentos no site e nos 
demais canais de comunicação 
da Afubesp.
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RÁPIDAS 

TRANSFERÊNCIA:  
SANTANDER ATACA MAIS  
UMA VEZ TERCEIRIZADOS

Mais um presente indigesto do Santander para 
seus trabalhadores. O banco anunciou que áreas da 
SX Tools – uma das empresas criadas para amplificar 
a terceirização – serão transferidas para Piracicaba 
(SP). Os empregados deverão se inscrever para as 
vagas. Se selecionados, terão de se mudar sem ne-
nhuma ajuda de custo.

A situação está gerando muita insegurança, insa-
tisfação e decepção, pois, devido à falta de diálogo e 
transparência, os funcionários não sabem o que irá 
ocorrer com os que recusarem a transferência.

Há anos o Santander vem promovendo inten-
so processo de terceirização das atividades-fim em 
seus centros administrativos e departamentos. Para 
o Sindicato dos Bancários de São Paulo há dois fa-
tores que podem ser observados neste processo - o 
primeiro é a fragmentação da categoria bancária, 
que conta com uma Convenção Coletiva de Trabalho 
válida em todo território nacional, instrumento que 
garante uma série de direitos. E o segundo fator é 
que a transferência para outra cidade pode ser uma 
forma de o banco burlar a tributação.

“Esta situação mostra que a direção do Santan-
der prefere terceirizar para pagar menos impostos, 
cortar custos trabalhistas, precarizar as relações de 
trabalho, desestruturar a organização da categoria 
e aumentar os lucros. Tudo isto reforça a ganância 
e a falta de respeito da direção do banco espanhol 
no Brasil com os trabalhadores brasileiros, que res-
pondem por 27% do lucro global do conglomerado 
europeu”, afirma Silmara Silva, dirigente da Afubesp 
e do sindicato.

APROVEITE O  
VERÃO EM BARBOSA!

A hora de aproveitar o verão chegou! !ue tal fa-
zer isso na Colônia de Férias e Camping de Barbosa? 
Confortáveis acomodações, área de lazer, tudo para 
receber os associados da Afubesp com serviços de 
qualidade. Reservas podem ser feitas pelos telefones 
(11) 3292-1744, 3292-1751, 3292-1752, ou pelo e-mail 
reservas@afubesp.com.br.

JANEIRO  
BRANCO: MENTE  
SÃ, CORPO SÃO

No primeiro mês do ano, que simboliza 
recomeço, inicia-se a campanha Janeiro 
Branco, iniciada em 2014, que tem como 
objetivo conscientizar as pessoas sobre o 
cuidado não apenas com a saúde física, mas 
também a mental e emocional; bem como 
alertar governantes a respeito de estraté-
gias e de políticas públicas voltadas para a 
promoção da saúde mental na sociedade.

E não é para menos essa preocupação. 
Para se ter uma ideia, segundo relatório 
divulgado pela OMS, em junho do ano pas-
sado, a depressão e a ansiedade aumenta-
ram mais de 25% apenas no primeiro ano 
da pandemia.

No Brasil, os idosos são os mais afeta-
dos por depressão, de acordo com a últi-
ma Pesquisa Nacional de Saúde, realizada 
pelo IBGE, em 2019, atingindo cerca de 
13% da população entre os 60 e 64 anos 
de idade. Ao redor do mundo, o transtorno 
afeta, em média, 264 milhões de pessoas 
de todas as idades.

Passar um tempo com si mesmo; 
aproveitar bons momentos com amigos 
e familiares; boas noites de sono, hábitos 
alimentares saudáveis e práticas de exer-
cícios, buscar ajuda de profissionais se 
necessário são algumas dicas para man-
ter a mente e o corpo sãos e envelhecer 
com qualidade.
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SEUS DIREITOS

Jurídico da Afubesp orienta associados 
fazendo análise de cada caso

FR
EE

PI
K

REVISÃO DA VIDA TODA É 
CONSTITUCIONAL, DIZ STF

Desde que o Supremo Tri-
bunal Federal (STF) con-
siderou constitucional a 
chamada “revisão da vida 
toda”, no início de dezem-

bro de 2022, a Afubesp vem re-
cebendo perguntas via redes so-
ciais e por consultas telefônicas 
se devem procurar a Justiça.

Como há casos em que é fa-
vorável, outras não, a orientação 
da entidade é que os associados 
procurem o departamento jurí-
dico presencialmente, por tele-
fone ou e-mail juridico@afubesp.
com.br, fornecendo documentos 
necessários (veja no box) para 
que o cálculo seja feito, o que 
permitirá a orientação correta 
sobre o ingresso da ação.

Neste primeiro momento, o 
que o Jurídico da Afubesp pro-
põe é apenas calcular o valor 
da RMI (Renda Mensal Inicial) 
do Benefício de Aposentado-

ria, considerando todos os sa-
lários de contribuição recolhi-
dos aos INSS pelo associado e 
não apenas os salários de con-
tribuição utilizados pelo INSS 
a partir de 07/1994.

O procedimento será calcu-
lado de forma individual com a 
cobrança de taxa administrati-
va, destinada a realização dos 
cálculos por uma Contadoria.

Sobre a Decisão da Vida Toda 
No dia 1º de dezembro, por 

maioria de votos, o STF consi-
derou possível a aplicação de 
regra mais vantajosa à revisão 
da aposentadoria de segurados 
que tenham ingressado no Regi-
me Geral de Previdência Social 
(RGPS) antes da Lei 9.876/1999, 
que criou o fator previdenciário e 
alterou a forma de apuração dos 
salários de contribuição para 
efeitos do cálculo de benefício.

DOCUMENTOS  
NECESSÁRIOS PARA CÁLCULO 
• Xerox simples RG e CPF;
• Xerox simples de um comprovante 

de endereço (emissão não superior 
a 60 dias);

• Xerox da CTPS - Carteira de 
Trabalho e Previdência Social (foto, 
qualificação e todos os registros 
de trabalho, incluindo todos os 
salários lançados no final da CTPS);

• Xerox simples da Carta de 
Concessão de Aposentadoria do 
INSS com Memória de Cálculo;

• CNIS - Cadastro Nacional de 
informações Sociais completo 
(incluindo toda a relação dos 
salários de contribuição recolhidos 
aos INSS) 

• Solicitar no INSS ou obter através 
do site: meu.inss.gov.br;

• Três últimos Extratos de 
Pagamento do INSS - Solicitar 
no INSS ou obter através do site: 
meu.inss.gov.br;

• Pedido administrativo da revisão da 
vida toda - Solicitar revisão no INSS 
através do site: meu.inss.gov.br.

A matéria foi discutida no 
Recurso Extraordinário (RE) 
1276977, com repercussão ge-
ral (Tema 1.102). Prevaleceu o 
entendimento de que, quando 
houver prejuízo para o segura-
do, é possível afastar a regra de 
transição introduzida pela lei, 
que exclui as contribuições an-
teriores a julho de 1994.
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Espaços de cultura e entretenimento, os 
museus de São Paulo são excelentes opções 
para curtir  o início de 2023

PASSEIO

TARDES  
DE JANEIRO 
NOS MUSEUS
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O ano começa e, com ele, 
a renovação de metas 
acompanhada da sensa-
ção de que há tempo de 
sobra para realizar ob-

jetivos. Ter mais qualidade de 
vida deve estar nessa listinha, 
não se esqueça!    Neste con-
texto, cabe muito bem colocar 
mais cultura e entretenimento 
na rotina para aproveitar janei-
ro da melhor forma, mesmo 

que a previsão do tempo não 
seja das mais favoráveis. 

Para ajudar nesta empreita-
da para aproveitar melhor seu 
tempo de descanso, a Afubesp 
lista quatro museus pra visitar 
em São Paulo que valem muito 
a visita. Confira abaixo:

Museu do Ipiranga 
Depois de quase uma dé-

cada fechado para o público, 

reabriu em setembro de 2022, 
durante a celebração dos 200 
anos da Independência do Bra-
sil, repleto de inovações tecno-
lógicas, com o dobro do tama-
nho e capacidade para receber 
até doze exposições simultâ-
neas. Sem contar que o Jardim 
Francês retomou característi-
cas de um século atrás.

Pinacoteca do Estado 
O mais antigo museu de ar-

tes plásticas do estado de São 
Paulo, fundado em 1905, reú-
ne um dos mais importantes 
acervos de obras de pintores e 
escultores brasileiros no país, 
como Cândido Portinari, Tarsi-
la do Amaral e Claudia Andujar. 
O espaço proporciona aos seus 
visitantes uma viagem envol-
vente e muito rica pela história 
da arte e do Brasil.

Museu de Arte Moderna de São 
Paulo (MAM)

Localizado no Parque Ibira-
puera, em um conjunto arquite-
tônico projetado por Oscar Nie-
meyer e reformado por Lina Bo 
Bardi, o MAM conta com acervo 
com mais de 5 mil peças, entre 
pinturas, esculturas, gravuras, 
fotografias, vídeos e instala-
ções que privilegiam o experi-
mentalismo e expõe artistas do 
movimento de arte moderna e 
contemporânea, principalmen-
te no Brasil.

Museu da Língua Portuguesa 
Instalado na antiga Esta-

ção da Luz, o museu convida 
o público a aprender a sobre 
a língua portuguesa por meio 
de instalações lúdicas e inte-
rativas. As atrações interativas 
surpreendem ao  ensinar as 
origens e a evolução da língua. 
Importante destacar que  aos 
sábados, a entrada é gratuita.


