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“Jornada” defende direitos
dos bancários do SCH

passo a mais em direção à globalização da
luta dos funcionários do grupo, o movimento consistiu em atos de protestos, leitura de
manifestos e entregas de documentos às
direções locais da empresa.
Os bancários e suas entidades de representação reivindicam maior responsabilidade social por parte do SCH, o que impli-

Atividade em Porto Alegre
Durante a manifestação realizada em
frente à agência Matriz do Santander, na capital gaúcha, foram distribuídas duas mil
cartas abertas pedindo apoio para a luta
da categoria bancária. O ato contou com a
participação de sindicalistas e de dirigentes da Afubesp, da AFABM (Associação

Funcionários dos bancos
controlados pelo Santander em
sete países da América Latina
realizam protestos e entregam
carta de reivindicação

Jamil Ismail

der Central Hispano (SCH) de sete países
da América Latina – Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile, Venezuela e México.
Considerado pelos dirigentes sindicais um

Dirigentes entregam documento ao banco

dos Funcionários Aposentados do Banco
Meridional) e da Agabesp (Associação
Gaúcha dos Funcionários Aposentados do
Banespa). “Queremos que o grupo espanhol mude as relações trabalhistas na América Latina, garantindo melhores salários e
condições de trabalho, liberdade sindical
e aposentadoria digna”, afirmou o bancário do Meridional e diretor da CNB/CUT,
Paulo Stekel.
A “Jornada Continental de Luta” foi deMarco Antoniuo Schuster

Leitura de manifesto em São Paulo

ca na manutenção dos empregos, respeito
à jornada de trabalho, saúde e segurança,
igualdade de oportunidades, aposentadoria
digna e liberdade sindical (leia a íntegra das
reivindicações na home page da Afubesp).
No Brasil, as atividades se concentraram
em algumas cidades. Em São Paulo, houve
leitura de manifesto em quinze agências, no
período da manhã, e, à tarde, ato público em
frente ao edifício-sede do Banespa com a participação do secretário-geral da CUT (Central Única dos Trabalhadores), João Antônio
Felício. O dirigente lembrou que o dia da Jornada também era de luta pela campanha salarial de diversas categorias. “Hoje, em várias
capitais do país, estamos brigando por um reajuste que reponha a inflação e uma relação de trabalho mais humana
e com emprego para todos.”
Na seqüência, os representantes dos funcionários,
acompanhados pelo presidente nacional da CUT, Luiz
Marinho, e pelo secretáriogeral do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Luiz
Cláudio Marcolino, protocolaram a carta de reivindicações
à Diretoria do banco.

Jamil Ismail

A Jornada Continental de Luta, realizada dia 25 de setembro, envolveu trabalhadores dos bancos controlados pelo Santan-

Atividade em Porto Alegre

liberada durante reunião da Coordenadora
Sindical Ibero-Americana do Santander,
ocorrida nos dias 7 e 8 de julho deste ano,
em São Paulo, e referendada no 17.º Congresso Nacional.

Campanha Salarial

Assembléias decidem sobre nova proposta
A Executiva Nacional dos Bancários decidiu indicar a aceitação da proposta apresentada pela Fenaban na última quarta-feira, dia 1.º, que prevê reajuste de 12,6%,
abono de R$ 1.500,00, auxílio cesta-alimentação de R$ 200,00 e PLR de 80% do salá-

Executiva dos bancários indica
aceitação da nova proposta da
Fenaban, que prevê reajuste de
12,6% e abono de R$ 1.500,00
rio mais R$ 650,00, respeitando o limite de
R$ 4.617,00.
O abono e a primeira parte da PLR (40%

do salário mais R$ 325,00) seriam pagos
em 10 dias úteis após a assinatura da Convenção Coletiva de Trabalho. Os bancos
teriam até 3 de março de 2004 para quitar
a segunda parcela.
De acordo com orientação da Executiva, os sindicatos deverão realizar assembléias nos próximos dias para deliberar sobre o assunto. A base de São Paulo, a maior
do país, definirá se aceita ou não a proposta
nesta terça, dia 7, às 19h, na quadra do Sindicato.
Trabalhadores do Grupo
Se for aprovada, a Convenção valerá

integralmente para os funcionários do Santander Brasil e Meridional. A PLR dos
banespianos, que possuem acordo em separado, obedece às mesmas regras da Fenaban. Além disso, as entidades sindicais
e de representação vão reivindicar do banco a extensão do reajuste de 12,6% e do
abono de R$ 1.500,00 para todos os trabalhadores do grupo.
Estagiários
Os estagiários também teriam aumento
de salários, pois sua remuneração está vinculada ao piso da categoria bancária, sobre a qual incidiria o aumento de 12,6%.
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Ações do INSS

Aposentado ficará com
45% do valor retroativo
Nesse momento, em que a maioria dos
aposentados e pensionistas sofre com a
redução do valor real da complementação,
a Afubesp tem uma boa notícia aos cole-

Quem se aposentou antes de
fevereiro de 1997 tem valores
em haver com o INSS e pode
pleiteá-los por meio do Jurídico
da Afubesp

com o Banespa ou com o Banesprev para
compensar o período em que as complementações foram pagas a maior.
O presidente da Afubesp, Aparecido
Sério da Silva, lembra que a entidade, em
conjunto com o Sindicato dos Bancários de
São Paulo, havia levado essa questão ao
banco, pleiteando que os pagamentos retroativos ficassem integralmente com os
aposentados, excluindo-se as despesas
judiciais. O principal argumento era que a
correção dos benefícios pagos pelo INSS
representa redução de custo das complementações feitas pela empresa. “O Banespa está propondo 40%, o que já é uma vi-

Alerta aos aposentados

Não assine documento do banco
Alguns aposentados que tiveram contato com o Banespa foram informados que,
nos próximos dias, o banco deverá encaminhar um conjunto de documentos para
as pessoas que têm valores a receber do INSS. A Afubesp orienta a todos os colegas a não assinarem nenhum papel solicitado pelo banco, pois ainda existem vários
pontos obscuros na proposta que podem representar perdas irreparáveis aos banespianos (por exemplo: quem pagará o Imposto de Renda sobre o valor?).
Quem assinar o documento estará concordando em receber apenas 40% dos
valores retroativos, com o risco ainda de ter que pagar o Imposto de Renda sobre o
montante total da ação.
O aposentado deve enviar apenas a procuração e os documentos solicitados
pela Afubesp para poder ingressar com o processo. Quanto maior o número de
pessoas representadas juridicamente pela entidade, maior será o seu poder para
conseguir ampliar o percentual ( a nossa proposta é de 100% para o autor da ação)
e definir outros itens em favor dos banespianos.
O Banespa tem grande interesse em que os aposentados entrem com a ação e
o segmento precisa estar unido para obter o melhor acordo.

Paulo Pepe

gas que deixaram a ativa antes de fevereiro de 1997: o Banespa concordou em ceder 40% dos valores retroativos que vierem a ser pagos àqueles que ingressarem com ação para reaver direitos
não quitados pelo INSS. Do restante, 40% continuariam a ser destinados ao banco e 20% cobririam despesas judiciais.
Para beneficiar ainda mais os aposentados que se enquadram nessa situação, a Afubesp decidiu que quem
ingressar com ação por meio de seu
Departamento Jurídico terá um ganho
adicional de 5%, ou seja, receberá 45%
do que for conquistado na Justiça.
Esse percentual vale tanto para o pessoal pré-75 quanto para os que rece- Aparecido Sério da Silva, presidente da Afubesp
bem complementação do Banesprev.
tória, mas vamos continuar tentando ampliar esse percentual.”
A origem do direito
Em vários períodos anteriores a feveAção está disponível na Afubesp
reiro de 1997, o INSS utilizou índices de corO interessado em ingressar com a
reção dos benefícios que prejudicavam os
ação por meio do Jurídico da Afubesp deve
aposentados e pensionistas. Muitas pesprovidenciar a documentação necessária
soas sabiam disso, mas não se sentiam ese contatar a entidade, pessoalmente ou
timuladas a ingressar na Justiça porque,
pelo tel. (11) 3115-0088.
em caso de vitória, o dinheiro ficaria todo

Ex-funcionários e o abono de R$ 1.050
De acordo com o comunicado do banco divulgado na rede sobre o pagamento da segunda parcela do abono indenizatório de R$ 1.050,00, efetuado dia 19,
os ex-funcionários que trabalhavam
no Banespa em 1/9/2001 e saíram até
1/9/2003 (exceto os demitidos por justa causa) também têm direito a receber esse valor. “Quem conhece algum
colega que se encaixa nessa situação
deve avisá-lo, para que ele não perca o
prazo de 120 dias para requerer o abono”, solicita Ivani Baptistão, diretora de
Divulgação da Afubesp.
O documento do Banespa informa
ainda que os ex-funcionários devem
“contatar o RH, no telefone (0XX11)
3249-1010 para solicitar formalmente o
pagamento da 2.ª parcela”.
Limite no convênio Droga Raia
A Afubesp comunica a todos os seus
associados que, em razão de acerto no
convênio, eles poderão adquirir produtos vendidos pela Droga Raia até o limite mensal de R$ 300,00. A nova regra já está em vigor. As demais cláusulas do contrato, incluindo descontos e
formas de pagamento, permanecem
inalteradas.
Livro do Suplicy a R$ 20,00
Os associados podem comprar, a preço de custo, o livro “Renda de Cidadania – A Saída é Pela Porta”, de autoria
do senador Eduardo Suplicy (PT-SP).
Utilizando o Afubesp Serviço , o
interessado pode solicitar a obra
por telefone (11) 3115-0088, e-mail
(convênios@afubesp.com.br) ou pelo
fax (11) 3107-9268. No pedido, o associado deve informar seus dados pessoais e o
número
da matrícula no
banco. O
livro, que
nas livrarias custa
em média
R$ 35,00,
é uma defesa apaixonada do
programa
de renda
mínima como forma de combater a miséria. Suplicy sempre esteve na luta dos
banespianos da ativa e aposentados e
participou do último congresso dos trabalhadores do grupo, realizado nos dias
12 e 13 de setembro.
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