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17.º Congresso

Sua agência não
pode ficar de fora
Nos dias 12 e 13 de setembro acontece
o 17.º Congresso Nacional dos Trabalhadores do Grupo Santander Banespa, que irá
debater os principais problemas vivenciados

evento. Para os integrantes da Comissão
de Empresa do Grupo Santander Banespa, que estão organizando o encontro, quanto maior for a participação dos funcionários
no congresso, maior será a força do movimento contra as demissões e em defesa
dos direitos e conquistas.

Cada unidade que enviar, no
mínimo, um representante ao
congresso estará fortalecendo a
luta pelo emprego e por melhores
condições de trabalho
nas agências e departamentos e estabelecer estratégias para defender o emprego e
melhores condições de trabalho para todos.
Na pauta constam ainda outros temas relevantes como seguridade social, assistência
à saúde e formas de contratação.
As demissões que estão ocorrendo, a

pressão insuportável para o cumprimento
de metas e a extrapolação da jornada sem
pagamento de horas extras são alguns dos
motivos pelos quais todas as unidades do
banco precisam estar representadas no

Inscrições até sexta-feira
A Comissão informa que foram enviados a todos os locais de trabalho kits com
as informações necessárias para a escolha
dos representantes, bem como as fichas de
inscrições. O texto completo está no site
www.afubesp.com.br, onde a pessoa pode
se cadastrar. “Agilize a escolha dos delegados e observadores de sua agência, pois o
prazo termina nesta sexta-feira, dia 5”, solicita Leni Rodrigues, diretora administrativa
da Afubesp.

União

Solidariedade para
impedir demissões
Nos últimos dias, a Afubesp e os
sindicatos têm realizado diversas atividades, incluindo paralisações de
agências, para tentar reverter demis-

“Precisamos ser mais
solidários, pois, se o banco
demite um colega hoje sem a
nossa reação, amanhã poderá
ser a gente”
sões e impedir novos cortes pelo banco. Esse empenho tem tido grande respaldo dos funcionários das unidades
onde ocorreram as dispensas.
Entretanto, o presidente da Afubesp, Cido Sério, avalia que é necessário aprofundar a união entre os trabalhadores do banco. “Em reuniões nas
agências, tenho afirmado que precisamos ser mais solidários, pois, se o banco demite um colega hoje sem a nossa
reação, amanhã poderá ser a gente”,
relata. O dirigente lembra que a crise
econômica do país torna muito difícil a
situação dos demitidos. “Essas pesso-

Cido Sério, presidente da Afubesp

as que trabalhavam ao nosso lado ficam na rua da amargura e não podemos aceitar isso.” Além disso, afirma,
“o banco tem conseguido excelentes
resultados e não há motivo para que
ocorram demissões”.
Para Cido Sério, impedir as demissões é uma tarefa de todos e não apenas das entidades de representação.
“O banco precisa saber que ao dispensar um funcionário estará colocando os
demais contra ele.”

Campanha
salarial da
categoria
Acontece nesta segunda-feira, dia 1.º,
nova rodada de negociação entre a Executiva dos Bancários e a Fenaban para discutir a campanha salarial da categoria. Na
semana passada, foram realizadas diversas atividades de protestos contra a última
proposta dos banqueiros, que previa reajuste de apenas 9%.
Na quinta-feira, 28, o Dia dos Bancários foi marcado por paralisações, passeatas e manifestações em todo o país, com o
objetivo de denunciar a ganância dos banqueiros e pressioná-los a apresentar uma
proposta que contemple as necessidades
de toda a categoria.
Tudo o que for conquistado na mesa de
negociação será válido para os colegas do
Santander Brasil e Santander Meridional,
que são regidos pela Fenaban.
Os banespianos, entretanto, possuem
acordo coletivo em separado que estipula
reajuste salarial automático em setembro no
montante do percentual do INPC dos últimos 12 meses que ultrapassar 9,8%. A PLR
dos trabalhadores do Banespa obedece a
mesma regra dos demais bancos privados.
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Bauru

Natal

Movimento de resistência
reverte mais uma demissão
Fabiano Alcântara

O movimento de resistência
contra demissões no Santander
Banespa conquistou mais uma vitória ao impedir a dispensa de
uma funcionária da agência Altos
da Cidade, que estava em estabilidade pré-aposentadoria. A informação foi transmitida pelo banco ao Sindicato dos Bancários de
Bauru no dia 22, durante o início
de uma paralisação na unidade.
A manifestação em frente à
agência estava sendo realizada
após três semanas de contatos

Protesto marca
aniversário
No dia 22, a agência Banespa de
Natal completou 50 anos e, para comemorar a data, o Sindicato dos Bancários do Rio Grande do Norte realizou um
ato público em frente à unidade, com
distribuição de bolo e refrigerantes à população.
O objetivo foi denunciar a ganância
dos banqueiros, as altas taxas de juros
e as arbitrariedades que estão acontecendo na agência. De acordo com o
Sindicato, o banco desrespeita leis trabalhistas, promove assédio moral e de-

Protesto contra demissão de uma colega deu resultado

Mobilização leva banco a cancelar
dispensa de uma funcionária da
agência Altos da Cidade
entre o Sindicato e o setor de RH do Banespa para tentar reverter a injustiça. Na
avaliação da Diretoria da entidade sindical,
as atividades de protestos da semana passada e o início da paralisação poderiam ter
sido evitados se houvesse bom senso por
parte do banco. Mesmo assim, os dirigentes comemoram o fato de os executivos da
empresa terem refletido melhor e, mesmo
com atraso, decidirem cancelar a demissão.

“Com os lucros que a empresa está
obtendo, é um absurdo haver demissões”,
critica Marcos Silvestre, diretor da Afubesp e do Sindicato, que completa: “Deveria era dar garantia de emprego e contratar mais funcionários para atender melhor aos clientes”.
Esta foi a segunda demissão que o
movimento de resistência consegue reverter. Há duas semanas, diretores do Sindicato dos Bancários de Caxias do Sul e da
Afubesp fizeram gestões junto ao banco e
impediram a dispensa de um funcionário
daquela cidade, que também estava prestes a se aposentar.

Falecimento

Homenagem a Sílvio Góis
Jamil Ismail

Na terça-feira, 26, vários dirigentes sindicais e da Afubesp compareceram ao velório e sepultamento do
companheiro Sílvio Góis de Lima,

Ele esteve presente em todas
as lutas dos últimos anos em
defesa dos banespianos
ocorridos na cidade de Santos. Eles
foram lhe prestar a última homenagem, em nome de todos os bancários, especialmente dos trabalhadores
do Grupo Santander Banespa.
O banespiano, falecido no dia anterior (25), vítima de pneumonia dupla, era diretor do Sindicato dos Bancários de São Paulo e foi candidato
ao Conselho Fiscal da Cabesp na última eleição. Silvinho, como era conhecido no meio sindical, tinha 48 anos e
esteve presente em todas as lutas recentes em defesa dos direitos dos banespianos, incluindo os movimentos
contra a privatização do Banespa e
para impedir demissões no banco.

“A Diretoria da Afubesp e, tenho
certeza, todos os d e mais representantes
dos funcionários do Grupo Santander Banespa,
lamentam
profundamente a morte do compaSílvio foi um exemplo de
nheiro”, afirpersistência na defesa dos
ma
José bancários
Aparecido da
Silva Chocolate, um dos diretores da Afubesp que
participou da homenagem. Para ele, o
sindicalista era um exemplo de persistência na defesa dos bancários. “A
mensagem que Silvinho nos deixa é a
de que sempre vale a pena lutar pelos
nossos sonhos e ideais.”

missão imotivada (inclusive de uma lesionada), entre outras irregularidades.
A manifestação contou com a participação de sindicalistas, parlamentares
e representantes de associações de
trabalhadores, entre as quais a Afubesp e a Comissão Nacional dos Aposentados.

Comemoração

Festa de São
João em Lages
Cerca de 180 pessoas compareceram à festa de São João realizada no
Banespinha de Lages (SC), em 18 de
julho. Segundo o presidente do clube,
Wanderli Ferreira da Silveira, além dos
banespianos da ativa e aposentados
da cidade e seus familiares, também
participaram da confraternização colegas de Caxias, Porto Alegre e Florianópolis.
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