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Eleitos da Cabesp
reafirmam compromisso
Fotos: Gerardo Lazzari

Os eleitos da Cabesp – que irão gerir
a caixa beneficente dos banespianos por
dois anos – assinaram o termo de posse
na tarde do dia 5. Na cerimônia compareceram representantes da Afubesp, da Fetec/CUT-SP, de sindicatos de bancários de
São Paulo e do interior do Estado, do Ba-

Cerimônia contou com a
presença de entidades cutistas
que apoiaram os quatro
candidatos vencedores
nesprev e da Comissão Nacional dos Aposentados.
Durante a solenidade, os eleitos agradeceram o apoio que receberam das entidades cutistas e falaram sobre os objetivos da nova gestão.
Shizuka Sameshima, reeleita diretora
administrativa, ratificou o compromisso de
continuar zelando pela integridade da caixa de assistência médica. O novo diretor
financeiro, Vagner de Castro, comentou o
desafio de gerir a entidade expressando a
vontade e o sentimento dos associados.
“Vamos continuar o trabalho que já está em
desenvolvimento e consolidar o plano Cabesp Família.”
José Aparecido da Silva (Chocolate),
eleito para o Conselho Fiscal, comentou a
importância de se pensar “na criação do
Conselho de Administração e do Comitê de
Investimentos”. José Reinaldo, reeleito
como conselheiro, afirmou que sua função
também é “colaborar com a gestão por meio
de sugestões, criticando quando necessário e servindo de elo entre os associados e
a diretoria”.

Representantes sindicais e da Afubesp prestigiaram a posse

Despedida
Após seis anos de trabalho (dois no
Conselho Fiscal e quatro como diretor financeiro), Paulo Salvador se despediu da
Diretoria Financeira da Cabesp falando sobre as batalhas e vitórias obtidas durante sua
gestão.

Paulo Salvador
deixa a Cabesp
após seis anos de
intensa atividade

Ele lembrou que a luta para manter a
caixa beneficente no rumo certo continua.
”Terminamos o mandato com uma agenda
positiva, mas que ainda deve ser consolidada e, para isso, será necessário desenvolver uma estratégia de crescimento.“
Paulo também ressaltou que a união
dos diretores e conselheiros eleitos será a
principal arma para a continuidade do trabalho realizado até agora.
“Fomos vitoriosos porque trabalhamos
em equipe e colocamos a defesa da Cabesp acima de qualquer questão”, disse o
ex-diretor. “Sei que este novo time dará seguimento ao trabalho de preservar e fortalecer a entidade.”

Irregularidade

Banco é multado por não emitir CAT
O Santander Banespa foi autuado pela
Delegacia Regional do Trabalho (DRT-SP),
no dia 18 de dezembro, por deixar de emi-

Fiscalização da DRT foi feita a
pedido do Sindicato dos
Bancários de São Paulo
tir Comunicação de Acidente de Trabalho
(CAT) conforme determina o artigo 169 da
Consolidação das Leis do Trabalho. A fiscalização foi realizada para atender um pedido do Sindicato dos Bancários de São

Paulo, feito em abril de 2003. Essa foi a
primeira autuação deste tipo na base de
São Paulo.
A dirigente sindical Rita Berlofa afirma
que a comunicação de acidente é um direito do trabalhador e deve ser respeitado. Ela
informa que o órgão competente para avaliar o nexo causal entre a doença e a atividade exercida pelo trabalhador é o INSS,
e não a empresa.
“Se o médico do trabalho do banco se
negar a emitir a CAT, o bancário deve procurar o sindicato imediatamente”, orienta a

dirigente. De acordo com o artigo 269 do
Código Penal, o médico pode ser punido
com multa e detenção – de seis meses a
dois anos – caso se negue a fazer a notificação, que é compulsória.
Outro motivo para exigir a emissão de
CAT é que “os bancários afastados por
doença ocupacional têm um ano de estabilidade no emprego após o retorno das atividades e, além disso, o período em que
ficar longe do trabalho continua contando
para o tempo de aposentadoria”, avisa Rita
Berlofa.
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Cumbre Sindical
discute Mercosul
dores do continente estão
No dia 15 de dezembro
unidos pelo fortalecimento
foi realizada a V Cumbre Sindo Mercosul e contra a
dical del Mercosur (reunião
Alca. “Nós defendemos um
de cúpula sindical do Mercocomércio justo, com tratasul) em Montevidéu, no Urudos bilaterais que não preguai, que teve como tema
judiquem os países, mas
Agora é Mercosul – Integralhes dêem condições de deção Social, Política, Econôsenvolvimento.”
mica e Cultural.
Participaram do encontro
Declaração sindical
cerca de mil sindicalistas perDurante a V Cumbre,
tencentes a nove organizaos representantes das cenções que integram a Coordetrais sindicais da América
nadora de Centrais Sindicais
do Sul aprovaram um docudo Cone Sul (CCSCS), de
João
Vaccari
Neto
mento que foi entregue aos
seis centrais que compõem o
presidentes do Brasil, Luiz
Conselho Consultivo Laboral
Inácio Lula da Silva, da Argentina, Nestor
Andino (CCLA) e de confederações e feKirchner, do Uruguai, Jorge Batlle, e do Paderações européias e norte-americanas.
raguai, Nicanor Duarte Frutos.
O presidente da Afubesp, Aparecido
A carta diz que o Mercosul pode ser
Entidades entregaram
viável se houver “profundas mudanças no
documento aos presidentes de
modelo econômico, hoje pautado pela lógica fiscal e monetária”. A declaração afirquatro países da América do Sul
ma, ainda, que “temas de geração de emprego, justa distribuição de renda e uma
Sério da Silva, compareceu ao evento
substantiva valorização dos direitos
acompanhando o secretário de Relações
sociais e humanos, devem ser o norte desta
Internacionais da CUT e presidente do Sinnova etapa do Mercosul”.
dicato dos Bancários de São Paulo, João
Vaccari Neto, e o secretário geral da
Ato político
CCSCS, Rafael Freire.
Após o encontro, os trabalhadores dos
Para o presidente da Afubesp, o enpaíses que compõem o Mercosul realizacontro estreitou as “relações entre as entiram um ato político em favor da integração
dades sindicais em defesa de uma integrados povos.
ção da América do Sul”.
A atividade, que teve a participação de
De acordo com Vaccari, o evento foi
cerca de 300 trabalhadores brasileiros, foi
muito importante para a “manutenção do
realizada em frente ao Teatro de Verano,
debate dos direitos sociais no projeto de
próximo ao local onde ficaram reunidos os
integração entre os países que compõem
presidentes que receberam a declaração
o Mercosul”.
sindical.
Vaccari disse, ainda, que os trabalha-

Evento

Festa reúne banespianos
da região de Sorocaba
Jamil Ismail

Em dezembro, cerca de 60 banespianos participaram de evento festivo
realizado na sede da Regional da Afubesp em Sorocaba. Estiveram presentes
o diretor regional da entidade, Vanderson de Oliveira, o diretor administrativo
do Banesprev, Gerson Lopes, o superintendente regional, Augusto Sérgio Acioli
Nobre Filho, e o diretor de rede, Duarte
Pacheco (ambos representando o Santander Banespa).

Homenagem
No mês de dezembro a Abas (Associação Banespiana de Assistência Social) recebeu duas homenagens pelo
trabalho de inclusão social que desenvolve há 21 anos.
Em Campinas, a associação recebeu,
no dia 5 de dezembro, o Diploma de
Mérito Herbert de Souza – Betinho concedido pela Câmara Municipal de Campinas pelos serviços prestados no trabalho voluntário.
No dia seguinte, a Apae (Associação
de Pais e Amigos dos Excepcionais) de
Barretos inaugurou o berçário “Abas”. A
presidente da Apae, Marli Francisca da
Silva Leite, explicou que o nome foi es-

colhido como forma de “reconhecimento
à sólida parceria que existe entre as duas
instituições desde 1985“.
José Roberto Barboza, presidente da
entidade e diretor da Afubesp, considera que as homenagens representam o
carinho e a consideração que a sociedade tem com a associação.
Convênio
A Afubesp firmou recentemente convênio com a Universidade Anhembi Morumbi. Os associados e seus dependentes
podem ter descontos em diversas áreas
oferecidos pela instituição de ensino.
Para obter informações sobre os cursos
acesse o site da universidade
www.anhembi.br.
Banesprev
No próximo dia 19, Sérgio Godinho
toma posse no cargo de conselheiro fiscal efetivo do Banesprev e Walter Oliveira será empossado como suplente. A
cerimônia acontece a partir das 16h, na
sede do Banesprev, localizada no 8.º andar do prédio central do Banespa, em
São Paulo.
Errata
Na edição n.º 679 do Jornal da Afubesp, publicada no dia 22 de dezembro, cometemos um erro de digitação.
A foto-legenda da página 3 refere-se
ao resultado da eleição para o Conselho Fiscal do Banesprev, e não da Cabesp como foi divulgado.
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