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Aposentadoria antecipada
Menos de um mês após a assinatura do
Acordo Coletivo de Trabalho, entre as entidades sindicais e o Banespa, começaram a
ser liberados os funcionários que se encon-

Banespianos há menos de um
ano da aposentadoria já
começaram a ser liberados

Jamil Ismail

tram há um ano ou menos de adquirir o tempo necessário para a aposentadoria, seguindo a cláusula 48 do documento. As primei-

Elizabette assina pré-homologação no sindicato

ras 20 liberações foram feitas na semana passada em São Paulo.
Após dez dias de feita a pré-homologação, são pagas as verbas vencidas aos trabalhadores. Eles também continuarão a receber mensalmente os salários e demais
verbas entre as quais, gratificação de função, vantagem individual e ATS/qüinqüênio.
É importante lembrar ainda que a cláusula
36 do acordo garante estabilidade pré-aposentadoria para estes banespianos durante todo o período de liberação remunerada.
Uma das beneficiadas pela nova cláusula é a gerente geral de pesquisa, Elizabette Puppo de Almeida, que trabalha há
27 anos na área de marketing do banco.
Ela foi liberada na última segunda-feira, 10
meses antes da data de sua aposentadoria. “É estranho ter que me desligar do local onde trabalhei por tanto tempo, mas
estou feliz porque sei que estou entrando
em uma nova fase da minha vida”, comentou Elizabette.
De acordo com o banco, só na base

de São Paulo, 260 funcionários estão nesta situação. O dirigente sindical Luiz Campestrin informou que as pré-homologações
ocorrerão sempre às segundas e quintasfeiras. “Na nossa base, vamos atender cerca de 37 pessoas por dia até o final deste
mês”, disse Campestrin.
Termo de Liberação
Segundo o acordo coletivo, o Banespa comunicará a liberação automática ao
empregado, informando, por escrito e com
antecedência de no mínimo dois dias úteis,
data e local para que seja formalizado o
Termo de Liberação Remunerada Pré-aposentadoria. Nele estarão contidos os valores que o funcionário receberá mensalmente e a data em que deverá dar entrada no
pedido de aposentadoria no INSS.
Se após 50 dias da data de protocolo
no INSS o benefício ainda não tiver sido
concedido, o funcionário deve informar à
Afubesp para que as providências cabíveis
sejam tomadas junto ao banco.

Investimento

Fundo Brasil Energia
é lançado em Brasília
Augusto Coelho

No dia 20 de dezembro, foi lançado o
Fundo de Investimento em Participações
Brasil Energia. A criação deste produto,
voltado para o investimento em projetos

Cerimônia contou com a
participação do Banesprev
de energia elétrica, é iniciativa da Petros
em conjunto com o BNDES. Outras cinco
entidades fechadas de previdência complementar, entre as quais o Banesprev, são
parceiras do fundo.
O evento, realizado no Palácio do Planalto, foi prestigiado pelo presidente Lula,
e pela ministra de Minas e Energia, Dilma
Rousseff. Os representantes eleitos do
Banesprev Gerson Lopes, Aparecido Sério da Silva, Maria Auxiliadora, Camilo Fernandes e os presidentes do Banesprev,
Jarbas de Biagi, e da Petros, Wagner Pinheiro, estiveram na cerimônia.

Ministra Dilma com os representantes eleitos do Banesprev e o presidente da Petros

A ministra mostrou-se entusiasmada
com o fundo voltado para a geração de ener-

gia alternativa, dizendo que sua criação
é muito importante para o país.

Solidariedade às vítimas do tsunami
Participe da campanha da Afubesp em favor das vítimas do tsunami. Cerca de 500 mil feridos e cinco milhões
de desabrigados necessitam de sua solidariedade.
Para colaborar deposite qualquer quantia no Banespa, agência 0001, conta corrente 13.026909-9, em nome
de Afubesp SOS Ásia. A Afubesp já fez uma doação inicial, agora é a sua vez de contribuir!
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Pesca

Seminário discute criação de
tanques-rede em Ilha Solteira
No dia 18 de dezembro, a Afubesp, representada pelo diretor social, José Aparecido da Silva, o Chocolate, participou de um
seminário em Ilha Solteira, estância turística

O ministro de Aqüicultura
e Pesca, José Fritsch,
esteve no evento
localizada a 699 km da capital paulista. No
evento, diversas palestras discutiram a criação de peixes em tanques-redes no reservatório da usina hidrelétrica da cidade. A execução do projeto irá gerar empregos para a
população ribeirinha, aquecer a economia da
região e resgatar a cidadania dos moradores das áreas onde serão instalados os parques de aqüicultura.
O ministro da Secretaria Especial de
Aqüicultura e Pesca (Seap) do Governo Federal, José Fritsch, que participou do evento, assinou com a Unesp –Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” –
uma carta de intenções para a demarcação
dos parques aqüícolas, entre os quais o de
Ilha Solteira que será o primeiro empreendimento do gênero no Estado.
Os vereadores do PT, entre os quais
João Carlos Vieira, que também é diretor
regional da Afubesp, foram os organizadores do seminário que contou com a presença do diretor de Desenvolvimento da Aqüicultura do Seap, João Donato Scorvo Filho.
Para Viera, a construção do parque será
muito importante para a região. “A criação

de peixes em tanques-redes trará para a cidade as empresas do setor gerando oportunidade para as pessoas que estão desempregadas e também para os pescadores.
Além disso, a economia da região será beneficiada.”
Cooperativa
Durante a realização do seminário, Chocolate e o prefeito de Mira Estrela, Antônio
Carlos Macarrão do Prado, também diretor
regional da associação, entregaram ao ministro Fritsch o projeto oficial de uma cooperativa de pesca para o município, que visa
criar novos postos de trabalho e melhorar o
aproveitamento da pesca em Mira Estrela.
“Macarrão é um prefeito arrojado e fará
de tudo para que esse projeto seja implantado”, afirma Chocolate. “A Afubesp dará
todo apoio ao prefeito fazendo os contatos
necessários para beneciar os habitantes da
cidade.”

Ministro Fritsch (de branco) recebe o projeto da
cooperativa de pesca de Mira Estrela

Eleição

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO SANTANDER
BANESPA, BANESPREV E CABESP – AFUBESP., por seu presidente
ao final assinado, no uso das atribuições que lhe são conferidas nos
exatos termos do Estatuto Social, pelos artigos 20; 21; 54 e seguintes,
CONVOCA todos os seus associados com direito à voto, para a Assembléia Geral Ordinária visando a eleição aos cargos previstos no Estatuto,
da Diretoria Plena, do Conselho Consultivo, do Conselho Fiscal e do
Conselho de Eméritos, pelo período de três anos, que será realizada nos
dias 29 e 30 de março de 2005, com início às 9h do dia 29 e encerramento às 17h do dia 30, sendo os locais de votação as agências; departamentos e núcleos pré-determinados pelo Regulamento Eleitoral, que se
realizará com 1/3 (UM TERÇO) dos associados funcionários da ativa do
Grupo Santander Banespa, Banesprev e Cabesp com direito a voto, como
regra o artigo 57 do Estatuto da entidade. O prazo para o registro de
chapas formalmente em ordem será de 11/01/2005 a 21/01/2005, até às
17h, na Rua Direita, 32, 2º andar, Centro, Cidade de São Paulo – Capital.
São Paulo, 11 de Janeiro de 2005.
Aparecido Sério da Silva
Presidente

TST reconhece vínculo
Os juízes da 2a Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região (RS) reconheceram o vínculo empregatício e a condição bancária de Valéria Pedroso Roland,
ex-estagiária da agência Passo D’Areia do
Banespa, em Porto Alegre.
O provimento de recurso movido pelo
banco foi negado confirmando a sentença favorável dada à Valéria em primeira
instância, condenando o Banespa a pagar os direitos trabalhistas e o acordo coletivo de trabalho.
“Esperamos que com essa decisão do
tribunal a direção do grupo espanhol mude
a sua postura e passe a respeitar a legislação brasileira acerca do estágio, efetivando como empregados esses estudantes que trabalham nas agências, atendem
os clientes e ajudam os bancos a acumular lucros cada vez maiores”, afirma Ademir Wiederkehr, diretor da Afubesp, do
Sindicato dos Bancários de Porto Alegre
e da Federação dos Bancários do RS.
Empréstimos suspensos
Desde o dia 2 de janeiro, estão suspensas, por tempo indeterminado, as operações de empréstimos e financiamentos
para os associados dos planos 1 (inclusive agregados) e Pré-75.
A medida foi tomada em cumprimento a
um ofício da Secretaria de Previdência
Complementar (SPC), que determina que
os empréstimos aos participantes sejam
concedidos observando-se o regulamento e os investimentos de cada plano individualmente. Sendo assim, o Banesprev
teve que suspender os empréstimos aos
associados deste plano pois pelo critério
estabelecido no ofício da SPC, o Plano 1
já ultrapassou individualmente o limite
máximo permitido.
Linha de crédito
Os associados da Cabesp que desejam
antecipar a segunda parcela do abono indenizatório já podem fazê-lo. A linha de
crédito está disponível desde 20 de dezembro. O juro cobrado é de 1,55 ao mês +
TR, além de taxa de administração de 2%.
O valor máximo do financiamento é de 80%
do valor da primeira parcela (já paga pelo
banco) e a liquidação do empréstimo deverá ser feita até 20 de setembro de 2005.
O empréstimo também pode ser feito pelos colegas pré-75 que têm complementação do banco e, porventura, venham a
optar pelo recebimento do abono.
Os formulários para aquisição do empréstimo estão disponíveis no site
www.cabesp.com.br.
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