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Cadê a nossa

PLR ?

Desde o dia 16 de janeiro, quando protocolaram carta na Diretoria, as entidades
sindicais e de representação vêm cobrando

Representantes solicitam o
pagamento imediato do direito,
tendo em vista o excelente
resultado obtido pelo banco
do Santander Banespa o pagamento da segunda parcela da PLR aos funcionários. En-

tretanto, mesmo após a divulgação do excelente resultado obtido no ano passado,
quando apresentou lucro de R$ 1,746 bilhão,
o banco ainda não informou a data em que
efetuará os créditos em conta.
“A inexplicável demora prejudica milhares de colegas que aguardam, ansiosamente, o pagamento desse direito para poderem
saldar suas dívidas e respirarem um pouco
mais aliviados”, destaca Sonia Sartori, diretora financeira da Afubesp, que completa: “A

empresa, que é tão ágil na hora de cobrar
metas e resultados, deveria ter a mesma agilidade para reconhecer, através da PLR, o
esforço dos funcionários, que são responsáveis pelos excelentes lucros do banco”.
Reivindicação é de três salários
As entidades defendem o pagamento de
três salários, a título de PLR, para todos os
trabalhadores da ativa e aposentados do
Grupo Santander Banespa.

Política

Nova força para bancários
Fotos: Augusto Coelho

lhista. “Estaremos sintonizados com o Jaques Wagner,
que vai para o CDES (Conselho de Desenvolvimento
Econômico e Social) com a
perspectiva de colocar o
tema da geração de empregos como pauta central do
Conselho.”
De acordo com o ministro, os direitos dos trabalhadores serão mantidos na reforma trabalhista. Ele também prometeu reduzir a taxa
Representantes da categoria bancária prestigiaram a posse do
de desemprego para um dínovo ministro do Trabalho e Emprego
gito. “Queremos um percenRicardo Berzoini – que já foi presidentual mais razoável, até para que os sindicate do Sindicato dos Bancários de São Pautos tenham força para negociar e recuperar
lo e primeiro presidente da Confederação
a renda do trabalhador.”
Nacional dos Bancários (CNB/CUT) – toPrestigiaram a cerimônia, os presidenmou posse no Ministério do Trabalho e
tes da Afubesp, Aparecido Sério da Silva;
da CNB/CUT, Vagner Freitas; do SindicaBerzoini toma posse no
to dos Bancários de São Paulo, Osasco e
Ministério do Trabalho e
Região, João Vaccari Neto; da Petros,
Wagner Pinheiro; da Previ (fundo de previEmprego; dirigentes sindicais
dência dos funcionários do Banco do Bracomparecem à cerimônia
sil), Sérgio Rosa; e o diretor da Funcef (funEmprego no dia 27 de janeiro. Na mesma
do de pensão dos funcionários da CEF),
data, entregou a pasta da Previdência para
Sérgio Francisco.
Amir Lando.
Assim que assumiu o novo posto, BerBancários
zoini disse que dará continuidade ao trabaEm entrevista concedida ao site da
lho de seu antecessor e reafirmou seu comCNB/CUT, Berzoini afirmou que pretende dipromisso com as reformas sindical e trabaalogar com as empresas e os bancários com

o objetivo de encontrar soluções para conter as demissões de funcionários das instituições financeiras.
O presidente da Afubesp, Aparecido
Sério da Silva, avalia que a posse de Berzoini como ministro do Trabalho é muito boa
para a categoria bancária. “Ele (Berzoini)
conhece bem a realidade dos trabalhadores, especialmente a dos bancários e, por
isso, vamos procurá-lo para que a onda de
dispensas no setor termine.”
Articulação política
Os representantes dos bancários também estiveram com o ministro da Coordenação Política e Assuntos Institucionais, Aldo
Rebelo, empossado no dia 28 de janeiro.
Rebelo terá a incumbência de negociar
novas reformas com o Congresso, como a
política e a do Judiciário. Além disso, o ministro será responsável por ampliar e consolidar a base governista.

Aparecido Sério e João Vaccari também
estiveram com o ministro Aldo Rebelo
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Orientação

Funcionários questionam
novo Código de Ética

Encontro em Natal

Jamil Ismail

Durante reunião com o Santander Banespa, realizada no dia 30 de janeiro, os
representantes dos funcionários questiona-

Representantes dos
funcionários se reunirão
com o banco para discutir
o documento
ram o banco sobre diversos itens do Código de Ética que tem sido enviado aos bancários, junto com um termo de responsabilidade que deve ser assinado e remetido
de volta no prazo de cinco dias.
No entender da representação, o documento deveria ter sido elaborado com a
participação dos funcionários e de seus representantes. Como isso não ocorreu, o código tem sido objeto de dúvidas por parte
dos bancários, que têm ligado para a Afubesp e os sindicatos pedindo orientações
de como proceder.

O superintendente de Relações
Sindicais, Gilberto
Trazzi, afirmou que
aceita discutir o
tema. Novo encontro deverá ser marcado com essa finalidade.
Ivani Baptistão

Não assine
De acordo com a diretora da Afubesp,
Ivani Baptistão, os funcionários que já receberam o Código de Ética não devem se
precipitar (embora o banco tenha dado prazo de apenas cinco dias para a assinatura
do termo de responsabilidade). “ Nossa orientação para todos é que não assinem o
termo de responsabilidade antes das conversas que serão realizadas entre as entidades sindicais e de representação com o
banco. Aguardem”, disse a dirigente.

Cabesp

Reajuste das consultas
beneficia usuários
Jamil Ismail

As consultas e procedimentos médicos da Cabesp
têm novos preços desde 1º de
fevereiro.
Na grande São Paulo, o
valor da consulta subiu de R$
25,00 para R$ 28,00 e, nos outros locais, de R$ 29,00 para
R$ 31,00. Além disso, o CoeVagner de Castro ficiente de Honorário – índice
que calcula o valor pago pelos
procedimentos médicos – foi reajustado em
12% para todo o país.
Em entrevista ao Jornal da Afubesp, o
diretor financeiro eleito da Cabesp, Vagner
de Castro, fala sobre essas modificações.
Qual o motivo para o aumento?
Há muito tempo os procedimentos médicos não sofriam reajuste, o que vinha
desagradando os profissionais. Temos
um exemplo disso em Taubaté (SP). Lá,
os médicos estão organizando um boicote a todos os planos de saúde porque não recebem aumento das consultas há um longo período. Acredito que
a iniciativa da Cabesp de reajustar os
preços responde a essa mobilização e
ameniza o problema.
O que essa mudança trará de benefícios
para os usuários da Cabesp?

O reajuste estimula a permanência de
bons médicos na entidade e aumenta a
qualidade dos serviços prestados. Esse

Medida visa manter bons
profissionais conveniados e
melhorar a qualidade de
atendimento ao associado
aumento também atende às reivindicações que recebemos de vários associados, principalmente do interior de São
Paulo, que queriam o credenciamento
de alguns médicos, mas, para isso, os
valores das consultas precisavam ser
maiores.
Esse reajuste vai colaborar com o credenciamento de mais profissionais na
Cabesp?
Sim. Para isso, contamos com a colaboração dos funcionários da ativa e aposentados, garantindo maior penetração
da caixa beneficente nas cidades onde
temos usuários.
Os aposentados já têm ajudado muito
no credenciamento desses médicos.
Queremos que as afabans possam ser
vinculadas oficialmente à Cabesp. Elas
poderiam agir como representantes da
entidade, encaminhando problemas que
ocorram em cada região do país.

Os funcionários da ativa e aposentados da agência de Natal (RN) do Banespa se reuniram, no dia 23 de janeiro, para
discutir questões que afetam a categoria bancária.
Estiveram presentes no encontro, Herbert Moniz, representante da Comissão
Nacional dos Aposentados, Tobias Revoredo, do Conselho de Eméritos da Afubesp, Maria José Varela e Marcos Souza, diretores do Sindicato dos Bancários
do Rio Grande do Norte.
Os participantes debateram a criação
do grupo de trabalho do Banesprev e,
ainda, a ação civil pública – ingressada
pelo procurador Luiz Francisco Fernandes de Souza, em outubro do ano passado – que solicitou o reajuste das complementações de todos os colegas pré75 com base nos índices do IGP-DI +
12% ao ano. Outro assunto abordado no
encontro foi a importância da campanha
salarial de 2004.
Na ocasião, Herbert Moniz aproveitou
para agradecer aos funcionários da agência de Natal o apoio dado aos candidatos
eleitos da Cabesp nas últimas eleições.
Unicastelo
A Unicastelo (Universidade Camilo
Castelo Branco), em São Paulo, oferece
aos associados da Afubesp e a seus dependentes desconto de 10% nos cursos
de graduação e pós-graduação. Para
obter outras informações sobre o convênio compareça à sede da Afubesp, localizada à Rua Direita, 32, 2.º andar,
Centro, São Paulo.
Promoção de Carnaval
Os associados que revelarem seus filmes na Afubesp ganham uma ampliação
de 15x21. E mais: a Fuji dá desconto de
50% na revelação da segunda cópia.
Aproveite!
Playcenter
As aulas começaram, mas a promoção
férias em dobro do Playcenter continua.
Até o final deste mês, o passaporte para
o parque custa apenas R$27,90 aos associados da Afubesp.
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