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No início deste mês, em mais um lance
de marketing, o banco inaugurou uma bela
árvore de Natal na capital paulista, utilizando a mensagem: Este é o presente do Banespa para São Paulo. Entretanto, para os
seus próprios funcionários, a empresa reservou um “Papai Noel” com o saco cheio
de maldades.
Entre os “pacotes” entregues pelo “mau
velhinho” do Santander estão a demissão
de 27 bancários na segunda semana de
dezembro, as humilhações nas agências e
o já tradicional desrespeito à jornada e aos
direitos. A maioria dos dispensados é constituída de banespianos com mais de 20 anos
de empresa e 40 anos de idade, além de

Banco demitiu 27 funcionários
em dezembro, não respeitando
nem as festas natalinas
pessoas adoecidas. “Isso configura discriminação justamente com os colegas que
terão mais dificuldades para encontrar nova
colocação no mercado de trabalho, que, devido à crise, já é ruim para qualquer profissional”, constata Aparecido Sério da Silva,
presidente da Afubesp.
Para combater essa política desumana
por parte do banco, as entidades sindicais
e a Afubesp vêm realizando uma série de
atividades de denúncia e protesto (leia matérias abaixo e na página 2). “Queremos o
fim das demissões e a reversão das que
ocorreram”, diz o dirigente.
Reação

Gerardo Lazzari

Protesto paralisa o Casa
manifestação, dirigida pelo Sindicato de São
Paulo e Afubesp, fez parte da campanha

Atividade fez parte da campanha
contra as demissões lançada
pela CNB-CUT

Centro administrativo ficou parado até às 10h

Na quinta-feira, 18, o Centro Administrativo do Santander (Casa), em Santo Amaro,
ficou totalmente paralisado até às 10 horas,
como resultado de mais um ato de protesto
contra as dispensas ocorridas no banco. A

contra as demissões lançada pela Confederação Nacional dos Bancários (CNB-CUT),
que envolve outras três instituições financeiras onde também há cortes de funcionários:
Bradesco, ABN-Real e HSBC.
Protestos semelhantes também foram
realizados nas unidades do Banespa de Guarulhos, Assis, Belo Horizonte e Taubaté, entre outras. A agência 110 Santo André, onde

está a regional, ficou parada o dia todo.
Campanha de mídia
Além dessas atividades, o movimento
de resistência no Santander Banespa fez,
na mesma data, várias inserções na Rádio
CBN veiculando mensagem em que denuncia o problema à sociedade.
A diretora de Divulgação da Afubesp,
Ivani Baptistão, informa que a campanha
deve continuar nos próximos dias, com exposição de faixas nas vias mais movimentadas da capital paulista e outros atos de protestos. “Os banespianos devem ficar atentos ao nosso site (www.afubesp.com.br),
onde estaremos divulgando todos os lances
da luta pelo emprego.”

Confira resultado da eleição para o Conselho Fiscal do Banesprev na página 3

Montagem sobre foto de Gerardo Lazzari

Presentes de Natal
do Santander Banespa:
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Contra-ataques

Funcionários resistem
à política do banco
Gerardo Lazzari

A postura do Santander Banespa de demitir às vésperas do Natal tem causado grande indignação entre os funcionários. Nos últimos dias, uma série de iniciativas das enti-

Últimos dias foram marcados por
diversas atividades de protesto
contra as dispensas
discriminatórias

Jailton Garcia

dades sindicais e da Afubesp deu vazão a
esse sentimento geral. Leia abaixo o resumo de algumas dessas atividades:
Paralisação em Bauru
No dia 10, os funcionários da agência
Centro do Santander Banespa de Bauru paralisaram as atividades para protestar contra uma demissão ocorrida na unidade no
início daquela semana. Durante o ato, o Sindicato dos Bancários da cidade e região
denunciou que o lucro – até setembro somava R$ 1,309 bilhão – enviado para a matriz na Espanha é conquistado à custa da
exploração dos trabalhadores brasileiros.
Manifesto aos gerentes
Dois dias depois (12), a atividade contra as demissões discriminatórias ocorreu
em frente ao Pavilhão Amarelo, do Expocenter (próximo do Shopping Center Norte),
em São Paulo, onde diretores do Sindicato
dos Bancários de São Paulo e da Afubesp
foram recepcionar cerca de quatro mil gerentes do grupo que iriam participar de um
evento marcado pelo banco. Além de dialogar com os colegas, os manifestantes distribuíram manifesto, no qual pediam apoio para

Gerentes do grupo foram recepcionados por
representantes dos funcionários, em São Paulo

Dirigentes sindicais e da Afubesp denunciaram o Santander Banespa ao ministro José Graziano

a luta em defesa do emprego.
O documento qualifica os desligamentos como “uma tremenda ‘sacanagem’ com
os funcionários” e reafirma não existir razões
para o banco demitir, tendo em vista os excelentes resultados obtidos nos últimos três
anos. “As demissões discriminatórias às vésperas das festas natalinas evidenciam não
apenas a ausência de responsabilidade social, mas até mesmo a falta de sentimento
de humanidade por parte de seus dirigentes”, denuncia o texto.
O manifesto afirma que a maioria dos gerentes não concorda com a política desumana do Santander Banespa (leia íntegra do documento no site da Afubesp).
Conversa com ministro
No dia 14, representantes sindicais e da
Afubesp entregaram carta ao ministro de Segurança Alimentar e Combate à Fome, José
Graziano da Silva, denunciando a forma com
que o Santander Banespa tem tratado seus
funcionários. A atividade, que também consistiu na distribuição de manifesto aos populares, foi realizada em frente à árvore de

Ação integrada

Campanha da CNB-CUT
A luta em defesa dos empregos no Santander Banespa está sendo
desenvolvida de forma articulada com a campanha Demissão tem cara.
Responsabilidade social se faz com emprego, lançada pela Confederação
Nacional dos Bancários (CNB-CUT).
De acordo com o presidente da entidade, Vagner Freitas, o movimento
“pretende ser uma ação integrada e organizada no Brasil inteiro para que
os bancos parem de demitir”. A campanha é dirigida a todas as instituições financeiras, principalmente Bradesco, Santander Banespa, HSBC e
ABN/Real, que encabeçam as demissões neste final de ano.

Natal do Banespa, no Parque do Ibirapuera,
em São Paulo.
Para o diretor da Afubesp Rafael Pinto
é importante que as autoridades do governo conheçam a dupla face do banco. “Ao
mesmo tempo em que doa uma vistosa árvore para a cidade, presenteia seus funcionários com demissão.”
Apoio de prefeitos
Outra iniciativa ocorreu na terça-feira,
16, quando Vagner de Castro e Ageu Ribeiro, presidente e diretor de Imprensa do Sindicato dos Bancários do ABC respectivamente, foram recebidos pelos prefeitos de
Santo André, João Avamileno, e de Diadema, José de Filippi Júnior. Ambos hipotecaram apoio à campanha contra as demissões
no Santander Banespa.
De acordo com Filippi, as dispensas que
vêm ocorrendo são uma arbitrariedade, pois
os bancos têm obtido lucros exorbitantes.
“Essa atitude das instituições financeiras prejudicam funcionários e clientes, porque a diminuição do número de bancários faz cair a
qualidade do serviço prestado.”
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Negociação

Atualização

Associados aprovam
reforma estatutária
Jamil Ismail

Em assembléia realizada dia 13, os associados da Afubesp aprovaram um conjunto de alterações no Estatuto da entidade, visando adequá-lo ao Novo Código Civil Brasi-

Assembléia referendou conjunto de modificações

so de reforma bastante democrático, no qual
os associados interessados puderam tomar
conhecimento com antecedência dos temas
da assembléia e participar das discussões e
encaminhamentos”, avalia o diretor sócioeconômico, Mário Sérgio Castanheira.
As deliberações estão sendo incorporadas ao texto original e passarão a ter validade legal assim que a ata da assembléia for
registrada em cartório. Nos próximos dias, a
íntegra do novo Estatuto estará disponível no
site da Afubesp.

Irregularidades

Débito salarial do banco é
superior a R$ 4 milhões
dicato dos Bancários de São Paulo, constatou diversas irregularidades praticadas pelo
Santander Banespa desde 1998, inclusive a
existência de débitos salariais. O banco deixou de pagar o que devia aos seus trabalhadores, com a não incidência de horas extras

Banesprev

Sérgio Godinho
é eleito para
Conselho Fiscal

Fonte: Folha Bancária

Veja os números:
Antonio Sérgio Ferreira Godinho
Walter Antonio Alves Oliveira
Abel Corrêa Agibert
Votos Nulos
Votos Brancos
Total
Total válido

2.161
1.789
381
225
184
4.740
4.331
Jamil Ismail

Dirigentes sindicais cutistas e da Afubesp comemoram
com os candidatos
Sérgio Godinho e Walter de Oliveira o resultado final da eleição
para o Conselho Fiscal do Banesprev. De
acordo com a apuração, ocorrida na quarta-feira, 17, o primeiro
foi eleito conselheiro
efetivo e o segundo ficou com a suplência.

habituais e de sobreaviso nos DSR’s (Descanso Semanal Remunerado, no período
1998/2003) e não incidência das horas extras de sobreaviso, horas extras normais e
adicional noturno no 13º salário dos funcionários. Neste último item, o período corresponde a 1998/2000. No total, o débito do banco para com seus trabalhadores é superior a
R$ 4 milhões (vide matéria completa sobre o
tema no site da Afubesp).

bater a contratação pelo banco de 118
trabalhadores estrangeiros (hoje já existem mais de 200 profissionais de outras
nacionalidades na empresa).
No encontro, intermediado pelo coordenador-geral de registro sindical do
Ministério do Trabalho, Nélson Santos,
os representantes dos funcionários exigiram que, em contrapartida a essas contratações, o Santander Banespa treinasse técnicos brasileiros para o projeto Altair e garantisse o emprego de todos os
funcionários do grupo. Isso porque, de
acordo com o secretário-geral da Afubesp, José Reinaldo Martins, a implantação do projeto pode causar novas demissões. “É um absurdo o banco trazer
mais profissionais de fora do país, enquanto dispensa 27 banespianos (só neste mês).” O dirigente afirmou que a postura da empresa é inaceitável. “Vamos
continuar lutando contra essa política.”
Augusto Coelho

Banespa deve aos funcionários
Fiscalização realizada pela Delegacia
Regional do Trabalho (DRT), a pedido do Sin-

Dirigentes da Afubesp e do Sindicato dos Bancários de São Paulo reuniramse no dia 15, em Brasília, com representantes do Santander Banespa para de-

Banco quer trazer mais
trabalhadores de fora

Alterações têm como objetivos
adequar o Estatuto da Afubesp
ao Novo Código Civil e adaptá-lo
à atual realidade do banco
leiro e adaptá-lo à realidade atual do Banespa e de seus funcionários.
A necessidade das modificações foi entendida por todos os presentes que, ao final
dos debates, aprovaram o conjunto de propostas apresentadas por unanimidade. Pelo
novo Estatuto, a Afubesp passa a denominar-se oficialmente Associação dos Funcionários do Grupo Santander Banespa, Banesprev e Cabesp.
O texto do edital, publicado na edição nº
678 do Jornal da Afubesp e disponibilizado
no site da entidade (no dia 3/12), serviu de
guia para os debates. “Fizemos um proces-

Questão dos
Estrangeiros

Bancários exigiram contrapartida do banco

Ficou definido que a empresa apresentará cronograma de treinamento para
ser analisado pelas entidades e que um
novo encontro no Ministério do Trabalho,
nos próximos dias, deverá discutir se a
proposta é satisfatória. Na oportunidade,
também será abordada a questão da garantia de emprego, tema que o Santander Banespa quer desvincular do debate
sobre os estrangeiros.

Funcionamento da Afubesp
Em razão dos feriados de Natal e Ano
Novo, o funcionamento da Afubesp respeitará o seguinte calendário:
Dias 22 e 23 (segunda e terça-feira): atendimento normal, das 8h às 18h.
Dias 24, 25 e 26 (quarta, quinta e sextafeira): não haverá expediente.
Dias 29 e 30 (segunda e terça-feira): atendimento normal, das 8h às 18h.
Dias 31 de dezembro, 1.º e 2 de janeiro
de 2004 (quarta, quinta e sexta-feira): não
haverá expediente na entidade.
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Reconhecimento

Afubesp e Secretaria de Saúde
homenageiam voluntários
Jailton Garcia

“Exercer a cidadania desenvolvendo
ações que contribuam para a melhoria da
qualidade de vida dos usuários de setores

Cerimônia de entrega de placas
aos homenageados teve a
participação do Coral da Guarda
Civil Metropolitana
públicos de saúde.” Essa é a missão de 320
pessoas que exercem o voluntariado em
hospitais municipais e pronto-socorros da
cidade de São Paulo.
Para homenagear esses cidadãos solidários, a Secretaria Municipal de Saúde,
com o patrocínio da Afubesp, realizou cerimônia dia 5 de dezembro, na Câmara paulistana. Durante a solenidade, que contou
com a apresentação do Coral da Guarda
Civil Metropolitana, foram entregues 24 placas aos homenageados.

O evento foi prestigiado por representantes da ONG Canto Cidadão, da Autarquia Hospitalar Jabaquara, do Hospital Municipal Dr. José
Soares Hungria, de Pirituba, e da Associação Paulista Feminina de Combate ao Câncer (APFCC).
A diretora administrativa da Afubesp, Leni Rodrigues, cumprimentou os voluntários pela disposição
em ajudar o próximo. “Viveríamos
em uma sociedade muito melhor, se
mais pessoas seguissem o exemplo de vocês, praticando gestos de
solidariedade para com os mais neLeni Rodrigues, diretora da Afubesp, falou sobre a
cessitados.”
Para a diretora do CRH – 2 (Cen- importância do voluntariado
tro de Recursos Humanos de Desenvolviperação das pessoas em tratamento nos hospitais. “Esta atividade tem trazido para o sermento) e representante da Secretaria Municipal de Saúde, Maria Helena da Cruz Sponviço público de saúde mais respeito, humaton, o voluntariado é fundamental para recunização e acolhimento.”

Cidadania

Comitê Betinho completa 10 anos
Ao som de cordas e metais, o Comitê
Betinho dos Funcionários do Santander
Banespa festejou seu décimo aniversário no
último dia 5, em evento realizado no saguão
do Edifício Altino Arantes (sede do banco),

Aniversário foi comemorado
com apresentação da Orquestra
Jovem Baccarelli, que executou
músicas eruditas e populares
em São Paulo.
Os presentes se emocionaram com a
execução de músicas eruditas e populares
pela Orquestra Jovem Baccarelli, sob a regência dos maestros Silvio Baccarelli e Edilson Ventureli. No repertório, grandes nomes
como Sebastian Bach, Georges Bizet, Johann Strauss, Tom Jobim e Ary Barroso.
Durante o intervalo das apresentações
da orquestra, os integrantes do Comitê Be-

tinho José Osmar Boldo e José Roberto Barboza agradeceram a todos os parceiros da
entidade. Barboza, que também é diretor da
Afubesp, deixou uma mensagem usando as
palavras do compositor Milton Nascimento:
“Se muito vale o que já foi feito, mais vale o
que será”.
Representantes da Afubesp, Ação da
Cidadania, ABAS (Associação Banespiana
de Assistência Social) e do Sindicato dos
Bancários de São Paulo, entre outros, participaram da comemoração.
Orquestra Jovem Baccarelli
A Orquestra Jovem Baccarelli – que já
recebeu doação de cestas básicas do Comitê Betinho – é composta por adolescentes da favela de Heliópolis, localizada na
cidade de São Paulo.
De acordo com seu criador, o maestro
Silvio Baccarelli, a idéia de oferecer formação musical para crianças e adolescentes
de famílias e comunidades carentes
surgiu após a ocorrência de um incêndio no local, em 1996. O desastre despertou no músico a necessidade de
ajudar os moradores do bairro.

Colegas do Grupo
Santander Banespa,
Banesprev e Cabesp
Que o espírito do Natal
fortaleça a nossa união e
a convicção de que é
possível construir um
mundo melhor para
todos.
Feliz Ano Novo.
Em 2004,
continuaremos lutando
para transformar em
realidade os sonhos que
sonhamos juntos e pelos
quais vale a pena lutar.

Paulo Pepe

Sob a regência do maestro Silvio
Baccarelli, orquestra formada por
jovens da comunidade de
Heliópolis emocionou o público
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