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Edição Especial
 Solidariedade e Cidadania

Solidariedade

a toda prova
A Semana Nacional pela Cidadania e

Solidariedade, realizada entre os dias 9 e 15
de agosto, procurou sensibilizar governos,

 Na cerimônia de lançamento da Se-
mana Nacional pela Cidadania e Solida-
riedade, ocorrida dia 9, em São Paulo, o
presidente Luiz Inácio Lula da Silva afir-
mou que, com a ajuda da sociedade, o
Brasil cumprirá as metas do milênio.
“Você vai poder chegar ao final do meu
mandato e dizer: encontrei um país que
cumpriu as metas do milênio porque a
sociedade brasileira ajudou”, disse Lula,
dirigindo-se ao presidente do
Instituto Ethos e organizador
do encontro, Oded Grajew.

Pioneirismo bancário
Durante o evento, Apare-

cido Sério da Silva, presiden-
te da Afubesp, e José Rober-
to Barboza, presidente da
Abas e coordenador do Comi-
tê Betinho dos Funcionários
do Grupo Santander Banes-
pa, aproveitaram o breve en-

A semana

Lula se compromete

com metas do milênio

contro com Lula para informá-lo que os
bancários foram pioneiros no financia-
mento de cisternas para o semi-árido
nordestino. “Em agosto de 1998, doamos
recursos para a construção desses equi-
pamentos destinados ao armazenamen-
to de água da chuva”, relatou o dirigen-
te da Afubesp, destacando que o gover-
no anterior (FHC) não incentivava esse
tipo de solidariedade.

José Roberto Barboza e Aparecido Sério da Silva com Lula

Fotos Ricardo Stuckert

empresas e sociedade para a necessidade
de se cumprir os oito Objetivos de Desenvol-
vimento do Milênio (conjunto de metas e in-

dicadores acordados na ONU que deverão
ser atingidos pelos países até 2015). Foram
sete dias bastante propícios para que cada
pessoa, entidade ou agrupamento social pu-
desse refletir e avaliar qual tem sido o seu
papel na luta por um mundo melhor.

Dentro desse espírito, o Jornal da Afu-
besp apresenta um breve balanço com as
principais iniciativas dos trabalhadores do
Grupo Santander Banespa no campo social.
O levantamento revela que a solidariedade
para com os excluídos é parte integrante da

cultura dos funcionários da empresa. Muito
antes de o terceiro setor adquirir a importân-
cia que tem hoje, eles já participavam de
ações voltadas à cidadania de forma indivi-
dual ou coletiva.

A preocupação em ajudar o próximo le-
vou-os a constituírem instituições como a
Abas (Associação Banespiana de Assistên-
cia Social), fundada em 1982, e a Apabex
(Associação de Pais Banespianos de Excep-
cionais), que surgiu três anos mais tarde. Em
1993, esse movimento ganhou importante
impulso com a criação do Comitê Betinho
dos Funcionários do Banespa (hoje amplia-
do para Comitê Betinho dos Funcionários
do Grupo Santander Banespa).

Além dessas entidades sociais, a Afu-
besp (Associação dos Funcionários do Gru-
po Santander Banespa, Banesprev e Ca-
besp), nos últimos anos, vem dando impor-
tante contribuição ao setor, por meio de do-
ações e parcerias.

Veja nessa edição um pouco do que os
funcionários do Grupo Santander Banespa
têm feito na área social e como você pode
participar dessa corrente do bem.

Metas do milênio
Objetivos estão nas páginas desta edição

Trabalhadores do Grupo
Santander Banespa ajudam a
construir uma sociedade mais

justa e fraterna

Presidente da República abriu a Semana Nacional pela Cidadania e Solidariedade
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Inclusão social

Aniversário

Fundada por um grupo de funcioná-
rios com filhos portadores de necessida-
des especiais, com o apoio do antigo Ser-

viço Social do Banespa, a Apabex (Asso-
ciação de Pais Banespianos de Excepcio-
nais) completou 19 anos de existência no
último dia 15.

Atualmente, a entidade possui três
unidades de atendimento instaladas em
São Paulo (clínica-escola com 65 alunos),
Campinas (35 alunos) e Vinhedo (residên-
cia para 23 adultos). Também presta assis-
tência indireta à aproximadamente 220 pes-

Abas já auxiliou 3 mil ONGs

Associação Banespiana de
Assistência Social apóia
entidades que atendem

crianças, jovens e portadores de
necessidades especiais

Entre as entidades solidárias mantidas
até hoje pelos funcionários do grupo, a pri-
meira a ser criada foi a Associação Banes-

piana de Assistência Social (Abas), que
nasceu em 22 de maio de 1982.

Em seus 22 anos de existência, a en-
tidade fez doações a cerca  de 3 mil orga-
nizações não-governamentais, ajudando
a promover a inclusão social de crianças,
jovens e portadores de necessidades es-
peciais.

Os recursos repassados pela Abas

são utilizados na construção,
reforma e  manutenção de cre-
ches, bem como na compra
dos equipamentos necessári-
os para seu funcionamento.
Também garantem escolarida-
de, saúde e alimentação para
muitos brasileiros.

Para o presidente, José
Roberto Vieira Barboza, a en-
tidade é um dos mais belos
exemplos de solidariedade dos
funcionários do banco. “O envolvimento
com as causas comunitárias demonstra o
espírito cívico e de cidadania desses valo-
rosos companheiros.”

A Abas é mantida por cerca de 16 mil
associados. Além de contribuírem com a
associação, vários desses colegas são tam-
bém voluntários em outras entidades. De
acordo com levantamento, realizado entre
janeiro e maio deste ano, 37 banespianos
atuavam como diretores em 29 das 185
entidades apoiadas pela entidade.

Uma dessas pessoas é o gerente de
operações da agência Igaraçu do Tietê, Ari
Antonio Izeppe, que participa da Associa-
ção de Pais e Amigos dos Excepcionais
(APAE) da cidade, uma das entidades be-
neficiadas pela Abas. “Quero agradecer o

Apabex completa 19 anos

Entidade fundada, mantida e
dirigida por funcionários da ativa

e aposentados do Banespa,
atende de forma direta ou

indireta centenas de pessoas

carinho e a atenção que a Abas tem com
as nossas crianças e registrar que o traba-
lho que ela realiza é muito importante para
entidades como a nossa.”

Serviço
Atualmente, a Abas realiza campanha,

em parceria com o Comitê Betinho, com o
objetivo de ampliar seu quadro de associ-
ados. Além dos funcionários da ativa e apo-
sentados do Banespa, a entidade está
aberta à participação de todos os colegas
do grupo. O valor mínimo de contribuição é
R$ 5,00. O formulário de inscrição e outras
informações podem ser solicitados pelos
telefones (11) 3249-7328/8113  ou e-mail
comitebetinho@banespa.com.br. Quem se
associar ganha uma camiseta.

Associação de Assistência Social de Icém é apoiada pela Abas

APAE Igaraçu do Tietê também recebe repasses

soas, dentro do Programa Social de Apoio
Familiar.

Um dos objetivos da Apabex é a inclu-
são familiar e social de seus assistidos,
especialmente no mercado de trabalho,
tendo em vista que a lei federal determina
que as empresas ofereçam um percentual
de seus postos de trabalho a esse segmen-
to de cidadãos brasileiros.

Venha fazer parte da Apabex
Em dezembro de 1994, a entidade ti-

nha 35.233 associados contribuintes, po-
rém, no mês de julho passado, esse nú-
mero havia caído para 16.818. Entre os
motivos para essa queda estão demissões,
PDVs, ausência de gratificações e conge-
lamento salarial dos banespianos.

Apesar do impacto financeiro causa-
do pela redução dos contribuintes, a as-
sociação segue firme em sua missão junto
aos portadores de deficiência, no âmbito
do Banespa. Entretanto, para poder am-
pliar os serviços prestados, necessita que
outros funcionários da ativa e aposenta-
dos do banco venham se somar a essa
nobre causa.

Serviço
Para associar-se a Apabex é necessá-

rio que a pessoa seja funcionário da ativa
ou aposentado do Banespa. A contribuição
mensal é de 0,2% do salário e o termo de

Metas do milênio

Assistidos realizam atividades produtivas

Alunos da Apabex dançam no desfile
de abertura da 25a Integração

adesão pode ser solicitado por meio do te-
lefone (11) 5539-3888 ou e-mail
apabex@apabex.org.br. Outras informa-
ções podem ser obtidas no site
www.apabex.org.br.
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O inspirador

O Comitê Betinho dos Funcionários do
Banespa (posteriormente ampliado para
todos os trabalhadores do grupo) nasceu
no final de 1993, sob a inspiração do
sociólogo Herbert de Souza, o Betinho. Ele
pregava a necessidade de a sociedade,
além de cobrar políticas públicas do Estado,
se engajar na construção de um Brasil sem
miséria e radicalmente humano.

Seguindo seu exemplo, a Ação
Cidadania Contra a Fome e Pela Vida
(nome inicial dos comitês inspirados por
Betinho) se tornou um referencial para
todos que acreditam no poder
transformador da solidariedade e do amor
ao próximo.

O cidadão Herbert de Souza, um dos
maiores que esse país já teve, faleceu no dia
9 de agosto de 1997, aos 61 anos. Como
homenagem, a data do aniversário de sua
morte foi escolhida para a abertura da
Semana Nacional pela Cidadania e
Solidariedade.

Seguindo os passos de Betinho

Cidadania

Metas do milênio

Embora o Comitê Betinho dos Funcio-
nários do Grupo Santander Banespa conti-
nue a distribuir alimentos, inclusive em cam-

panhas como a do Natal sem Fome, sua
maior preocupação hoje é investir em pro-
jetos que auxiliem a  pessoa a ganhar o
sustento com o próprio trabalho.

Com esse objetivo, a entidade se es-
pelha no projeto Inclusão Digital, do Co-
mitê para Democratização da Informática,
que visa ensinar a jovens e adultos de bai-
xa renda a utilizar computadores e as no-
vas formas de comunicação via Internet
(saiba mais sobre o projeto no site
www.cdi.org.br). “Sem esse conhecimen-
to, muitas pessoas estão excluídas do
mercado de trabalho e até da cidadania”,
explica José Osmar Boldo, coordenador
do Comitê Betinho.

Ensinando a pescar

Comitê Betinho dos
Funcionários do Grupo

Santander Banespa investe em
programas de profissionalização

e geração de renda

Ele informa que até o momento, a atu-
ação do Comitê possibilitou a criação e
manutenção de 45 escolas de informáti-
ca, a maioria situada em bairros da peri-
feria de São Paulo e das cidades vizinhas.
“Trata-se de uma ação que traz vários be-
nefícios à sociedade, pois aumenta a pos-
sibilidade do jovem encontrar um empre-
go, melhora sua auto-estima e o afasta das
ruas e das drogas”, resume Boldo.

Outros projetos importantes apoiados
pelo Comitê são a construção de cisternas
no semi-árido nordestino e a instalação de
brinquedotecas em hospitais da rede pú-
blica de São Paulo. Com recursos próprios
ou por meio de parceiras, a entidade já en-
tregou 128 cisternas (18 delas custeadas
pela Afubesp–Associação dos Funcionári-

os do Grupo Santander Banespa, Banes-
prev e Cabesp). Os equipamentos, que ar-
mazenam água da chuva, permitem que o
sertanejo sobreviva ao período de seca.

As brinquedotecas fazem parte do pro-
jeto Brincar é Coisa Séria, da Secretária

Municipal de Saúde de São Paulo. O Co-
mitê doou quatro unidades e buscou par-
cerias que possibilitaram a instalação de
mais 26 (quatro delas financiadas pela Afu-
besp). “Os 30 espaços lúdicos que ajuda-
mos a criar, além de minorar o sofrimento
das crianças internadas, auxiliam na sua
recuperação”, argumenta José Roberto Vi-
eira Barboza, integrante do Comitê.

Serviço
O Comitê Betinho e a Abas realizam

campanha conjunta de filiação destinada
a todos os funcionários do grupo. Para ade-
rir à entidade, a pessoa deve solicitar for-
mulário pelo tel. (11) 3249-8113 ou e-mail
comitebetinho@banespa.com.br. A contri-
buição mensal mínima é de R$ 5,00 reais
e quem se associar ganha uma camiseta.

Com o apoio dos funcionários do banco, entidade possibilitou a criação de 45 escolas de informática

Brinquedotecas ajudam recuperação de criançasComitê participa da campanha de inclusão digital

Jamil Ismail
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Empenho

Metas do milênio

Nós podemos

mudar o mundo!
O espírito solidário dos trabalhadores

do banco, como não poderia deixar de ser,
também se reflete em suas entidades de
representação, entre as quais a Afubesp

(Associação dos Funcionários do Grupo
Santander Banespa, Banesprev e Cabesp),
que, nos últimos anos, vem ampliado sua
atuação na área social.

Em parceria com o Comitê Betinho, a
associação apoiou a construção de 18 cis-
ternas para famílias carentes do Nordeste
e a instalação de quatro brinquedotecas.
Também doou recursos, camisetas, cestas
básicas e equipamentos para diversas en-
tidades sociais (veja quadro abaixo).

Além disso, a Afubesp tem colabora-

do com campa-
nhas contra as
drogas, pelo fim
da discriminação
racial, em defesa
dos direitos das
crianças etc.

“Nossa luta
cotidiana em de-
fesa dos empre-
gos e direitos dos
trabalhadores e
as ações que
apoiamos em prol
da cidadania fa-
zem parte de um
movimento mais
amplo da socie-
dade, para que
todos possam trabalhar e viver com digni-
dade”, explica o presidente, Aparecido Sé-
rio da Silva.

Para o dirigente, a criação do
Comitê Betinho, em 1993, e as
doações de cisternas e brinque-
dotecas, entre muitas outras
ações solidárias, “demonstram
que os trabalhadores do Grupo
Santander Banespa e suas enti-
dades sindicais e de representa-
ção há muitos anos incorporaram
o slogan ‘nós podemos mudar o
mundo’ na prática”.

Leni Rodrigues, diretora admi-

Em sintonia com anseio
dos associados, Afubesp
apóia diversas iniciativas

no campo social

Saiba mais sobre a campanha no site
www.nospodemos.org.br

– É parceira permanente do Comitê Betinho dos Funcionários do Grupo Santan-
der Banespa: contribui mensalmente e divulga suas atividades no Jornal da Afubesp
e na Internet;

– Doou 18 cisternas para famílias carentes do Nordeste;
– Construiu e equipou quatro brinquedotecas: “Dra. Zilda Arns”, “Daniel Fantini”,

“Narizinho” e “Dom Paulo Evaristo Arns”;
– Contribuiu para a edição da cartilha “Crescendo sem drogas”, da Associação

Parceria Contra Drogas;
– Forneceu material escolar para a Associação Comunitária de Santo André;
– Patrocinou camisetas para o 1º Congresso do Projeto Brincar é Coisa Séria;
– Cedeu material de construção para casa de Assistência ao Portador de Parali-

sia Cerebral;
– Foi co-patrocinadora, junto com o Seeb SP e Banco do Brasil, da cartilha (feita

em papel reciclado) do Programa de Cidadania Corporativa, elaborada pelo Instituto
Nacional de Seguro Social e Superintendência do INSS em São Paulo;

– Entregou cadeiras de rodas para a Associação Ritinha Prates, que cuida de
crianças com necessidades especiais.

Fazendo a nossa parte

Apoio

Algumas ações solidárias desenvolvidas pela Afubesp

nistrativa, destaca que o apoio da Afubesp
às iniciativas de cunho social reflete o es-
pírito dos trabalhadores do banco. “Mesmo

nos piores momentos, os funcionários ja-
mais deixaram de ser solidários.”

Serviço
Para associar-se à Afubesp, a pessoa

deve acessar o site www.afubesp.com.br
ou telefonar para (11) 3292-1744. A enti-
dade  é aberta a participação de todos os
funcionários do Grupo, aposentados do Ba-
nespa, estagiários e terceirizados.

Uma das brinquedotecas patrocinadas pela entidade homenageou Zilda Arns

As 18 cisternas entregues ajudam famílias
carentes sobreviverem no período da seca

Associação Ritinha Prates recebe cadeiras doadas

Fotos Jamil Ismail
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