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Afubesp ingressa com ação
para manter Apólice 10

Após várias tentativas para resolver de
forma negociada o problema da não renova-
ção da Apólice 10 por parte da Cosesp (Com-
panhia de Seguros do Estado de São Paulo),
a Afubesp ingressou no dia 12 com ação ju-

Diante do impasse nas
negociações, tanto com a

Cosesp quanto com o Santander
Banespa, entidade recorreu à

Justiça para defender os direitos
dos banespianos

Campanha movida pelas
entidades sindicais e de

representação deu resultado

Conquista

Reunião na Susep: representantes dos funcionários se empenham para impedir cancelamento do seguro

Em reunião realizada na sexta-feira,
20, com o Sindicato dos Bancários de São
Paulo, a Afubesp e Feeb SP/MS, a dire-
ção do Santander Banespa garantiu que

pretende contratar mil novos funcionários
este ano: 300 já iniciaram na empresa e
os outros 700 seriam incorporados nos
próximos 120 dias.

Segundo o vice-presidente do banco,
José Paiva, a preferência nas contratações
será dada aos estagiários, que ao serem
efetivados terão suas vagas preenchidas
por outros estudantes na mesma quanti-
dade. A prioridade é atender a falta de
pessoal nas agências.

“O resultado da negociação representa
uma vitória para o movimento, pois há vári-
as semanas as entidades vêm denuncian-
do a situação insuportável nos locais de tra-
balho, causada pela redução do quadro de
pessoal, e cobrando do Grupo Santander
Banespa o fim do sufoco”, avalia o diretor

Banco se compromete
a contratar mil pessoas

de Divulgação da Afubesp, José Reinaldo
Martins, que participou da reunião.

“Esperamos que a empresa realmen-
te efetue as contratações prometidas e que
isso resulte em melhora nas condições de
trabalho e no atendimento ao cliente”, afir-
ma o dirigente, que conclui: “Vamos conti-
nuar vigilantes e pressionando o banco a
respeitar os direitos dos bancários”.

Outro tema debatido foi o corte efetu-
ado pelo banco do salário de vários ba-
nespianos que aguardam aposentadoria
do INSS há mais de 60 dias. A direção da
empresa afirmou que fará o pagamento a
todos que entregaram a documentação
correta no órgão da Previdência.

Quem se encontra nessa situação e
não receber o salário de maio deve pro-
curar o sindicato ou a Afubesp, para que
o seu caso seja apresentado ao banco.

Também participaram da reunião os
dirigentes sindicais Luiz Cláudio Marcoli-
no (presidente do Seeb SP), Ana Érnica,
João Vaccari, Vera Marchioni, Camilo Fer-
nandes, Rita Berlofa, Luiz Campestrin,
Cristiano Meibach e Marcos Benedito (se-
cretário-geral da Afubesp).

dicial visando à manutenção do seguro para
os banespianos da ativa e aposentados.

A decisão de acionar o judiciário con-
tra a seguradora foi tomada em função dos
graves prejuízos que a decisão unilateral

trará aos segurados, especialmente, aos
aposentados que, a partir de 31 de maio,
ficarão sem nenhum tipo de cobertura.

Embora o Santander Banespa tenha
oferecido uma apólice (a de número 110),
semelhante a da Cosesp para os funcioná-
rios da ativa, esses também saem perden-
do, pois, diferentemente do anterior, o novo
seguro só terá validade enquanto a pessoa
estiver trabalhando.

“Ao invés de propor uma solução glo-
bal para todos, a direção do grupo espa-
nhol, mais uma vez, demonstra sua falta de
consideração e respeito para com os cole-
gas que dedicaram grande parte de sua vida
profissional ao Banespa, tratando-os de for-
ma discriminatória”, critica Paulo Salvador,
vice-presidente da Afubesp.

Tentativas de negociação
Nas últimas semanas a Afubesp, o Sin-

dicato dos Bancários de São Paulo, Osasco
e Região e a Comissão Nacional dos Apo-
sentados do Banespa fizeram gestões junto
à Cosesp, Susep (Superintendência de Se-
guros Privados) e ao Banco Santander, bus-
cando encontrar uma saída para a situação.

No dia 5, a representação manteve reu-
nião com o superintendente da Susep, Rene
Garcia Junior, e o diretor da Área de Vida e
Previdência, João Marcelo, na qual denun-
ciaram o problema e protocolaram docu-
mento questionando a legalidade da medi-
da da Cosesp.

Como resultado do encontro, a Susep
intermediou uma negociação com a segu-
radora, que foi realizada no dia 9. Na opor-
tunidade, as entidades, mais uma vez, soli-
citaram o cancelamento da decisão de ex-
tinguir o seguro. Devido à intransigência da
Cosesp, foi reivindicada a prorrogação da
apólice por mais 90 dias, para que houves-
se tempo hábil para discutir alternativas. Po-
rém, não houve avanço no encontro.

Adesão temporária foi recomendada
Como o prazo para adesão à Apólice

110 terminava no dia 13, as entidades sin-
dicais e de representação recomendaram,
por meio do site da Afubesp e do Sindicato
de São Paulo, uma “adesão temporária” ao
seguro oferecido pelo banco, para preser-
var a cobertura até o trânsito da ação que
visa a manutenção da Apólice 10.
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Afubesp

Assembléia aprova contas
de 2004 por unanimidade

Os associados da Afubesp, que participaram da Assembléia Ge-
ral Ordinária realizada no dia 14, aprovaram por unanimidade a pres-
tação de contas de 2004 e a previsão orçamentária para este ano.

“Apesar das dificuldades enfrentadas durante o ano passado, a

entidade conseguiu um superávit acima de R$ 815 mil, graças ao
rigor empregado na administração”, explicou a diretora financeira
da entidade, Sônia Sartori, durante apresentação dos números ob-
tidos pela associação no ano passado. “Para este ano, nosso obje-
tivo é conquistar novos associados para fortalecermos ainda mais
nossa entidade e podermos manter forte a luta pelos direitos dos
funcionários da ativa e aposentados do Grupo Santander Banespa,
Banesprev e Cabesp.”

Veja nesta edição os principais números do balanço referente ao
ano passado e da previsão orçamentária de 2005.
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Associados também deliberaram a previsão
orçamentária para este ano

BALANÇO PATRIMONIAL – EXERCÍCIO 2004 (em R$)

P  A  S  S  I  V  O

CIRCULANTE

FORNECEDORES
PUBLICAÇÕES
VALES - REFEIÇÕES E TRANSPORTE

CONTRATOS DE CONVÊNIOS
PÃO DE AÇÚCAR

ENCARGOS SOCIAIS À RECOLHER
INSS A RECOLHER
FGTS A RECOLHER
IRRF A RECOLHER
ISS A RECOLHER
PIS A RECOLHER

OUTRAS OBRIGAÇÕES
SENALBA/SINDICATO DOS JORNALISTAS
CONVÊNIO ODONTOLÓGICO
COLÔNIA/FÉRIAS CARAGUÁ-FEEBSP/MS

OPERAÇÕES FINANCEIRAS
EMPRÉSTIMOS

NÃO EXIGÍVEL

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO 2004
REAVALIAÇÃO DO ATIVO IMOBILIZADO

7.964.254,21

74.257,95

26.060,59
7.969,93

18.090,66

3.230,00
3.230,00

24.836,36
16.980,90
6.068,76

337,95
546,70
902,05

7.231,00
60,00
33,00

7.138,00

12.900,00
12.900,00

7.889.996,26

6.900.308,77
815.628,02
174.059,47

Livaldino Morato dos Reis
CRC. 1SP144467/0-0

Aparecido Sério da Silva
Presidente

Sônia Beatriz Sartori
Tesoureira

7.964.254,21
 

5.589.133,59
 

9.663,94
2.747,07
6.603,93

312,94
5.350.686,00

38.211,01

 66.221,78
 

124.350,86
 

2.375.120,62
476.544,61
474.432,60

2.000,00
112,01

 
584.856,95
232.381,27

(102.455,52)
52.145,45

207.384,02
 (55.209,53)

3.021,92
(2.799,19)

275.677,73
 (202.567,38)

171.086,47
 (123.759,17)

17.977,34
111.973,54

1.313.719,06
953.978,57
310.655,19

49.085,30

A  T  I  V  O

CIRCULANTE

DISPONÍVEL
CAIXA
BANESPA-AG.CENTRAL  - c/c 16000-0
BANCO SANTANDER - c/c 97914940
TÍTULOS DE RENDA

TÍTULOS A RECEBER

DEVEDORES DE CONVÊNIOS

ADIANTAMENTOS

PERMANENTE
INVESTIMENTOS
AÇÕES BANESPA-ON
TÍTULOS-IATE CLUBE PEDREGAL
AÇÕES TELENORTE - ON/PN

IMOBILIZADO TÉCNICO
IMÓVEIS-EDIFÍCIOS
DEPRECIAÇÃO-IMÓVEIS EDIFÍCIOS
IMÓVEIS-TERRENOS
MÓVEIS E UTENSÍLIOS
DEPRECIAÇÃO-MÓVEIS E UTENSÍLIOS
EQUIPAMENTOS DE SOM/VÍDEO
DEPRECIAÇÃO-EQUIP. SOM/VÍDEO
VEÍCULOS
DEPRECIAÇÃO-VEÍCULOS
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
DEPRECIAÇÃO-EQUIP. DE INFORMÁTICA
LINHAS TELEFÔNICAS
SOFTWARE

IMOBILIZADO EM ANDAMENTO
ADEQUAÇÕES DE IMÓVEL - BARBOSA
ADEQUAÇÕES DE IMÓVEL - RUA DIREITA, 32
AQUISIÇÃO DE BENS EM CONS. VEíCULOS

Associados votam durante assembléia de prestação de contas da Afubesp
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R E C E I T A S

RENDA  SOCIAL 
RENDA PATRIMONIAL 
RENDA DE CONVÊNIOS 
RENDA EXTRAORDINÁRIA 
RENDA EVENTUAL
 
TOTAL DA RECEITA

D E S P E S A S 

ADMINISTRATIVAS 
FINANCEIRAS 
TRIBUTÁRIAS
 
TOTAL DA DESPESA

 
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO
 
( - ) DEPRECIAÇÃO DO ATIVO IMOBILIZADO

 
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO
APÓS DEPRECIAÇÃO

4.559.182,57
1.088.363,01

225.091,19
108,09

67.835,37

5.940.580,23

4.872.470,30
160.260,69

15.844,44

5.048.575,43

892.004,80
 

76.376,78

 
 

815.628,02

DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVIT
EXERCÍCIO 2004 (em R$)
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Livaldino Morato dos Reis
CRC. 1SP144467/0-0

Aparecido Sério da Silva
Presidente

Sônia Beatriz Sartori
Tesoureira

Renda Social

Renda Patrimonial

Renda de Convênios

Renda Extraordinária

Renda Eventual

4.500.000,00

735.000,00

225.000,00

500,00

5.500,00

Administrativas

Financeiras

Tributárias

Eleitorais-Diretoria

Triênio 2005/2008

APLICAÇÃO DE CAPITAIS

TOTAL GERAL

4.916.000,00

105.000,00

20.000,00

50.000,00

375.000,00

5.466.000,00

RECEITAS DESPESAS

Aparecido Sério da Silva
Presidente

Sônia Beatriz Sartori
Tesoureira

Livaldino Morato dos Reis
CRC. 1SP144467/0-0

5.466.000,00 5.091.000,00

PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal, em uso da atribuição que lhe confere o artigo 24 do Estatuto da
Entidade, analisou as peças constantes das demonstrações contábeis de que trata o
Balanço Patrimonial e Financeiro do exercício de 2004 e, considerando as informações
e esclarecimentos prestados pela Diretoria, é de parecer que as mencionadas demons-
trações refletem com propriedade a situação financeira da entidade.

Assim DELIBERA: Aprovar o Balanço Patrimonial e Financeiro de 2004.

São Paulo, 11 de maio de 2005.

José Roberto Vieira Barboza

João de Oliveira

Rogério Bobis de Ávila

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA RESUMIDA
EXERCÍCIO DE 2005 (em R$)

No dia 16 de maio, o Sindicato dos Ban-
cários de São Paulo, Osasco e Região e a
Caixa Econômica Federal firmaram acordo

para o pagamento dos valores expurgados
do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço) pelos planos Verão, de janeiro de
1989, e Collor, de abril de 1990.

A boa notícia atinge todos os bancários
da base do sindicato que trabalhavam na
época dos expurgos e faziam parte da cate-
goria na data em que a entidade ingressou
com a ação judicial (28 de janeiro de 1993).

De acordo com a entidade sindical,
cerca de 200 mil trabalhadores devem ser
beneficiados pelo acordo. “Não é possí-
vel estimar quantos bancários aderiram ao
acordo feito pelo governo FHC ou que já
receberam os valores do expurgo em
ações individuais, mas, se a base conta-
va com mais de 200 mil trabalhadores
àquela época, é bem possível que um
número aproximado a este tenha direito a
receber com base na ação, já que os apo-
sentados também estão representados
nesse processo”, avalia o presidente do
sindicato, Luiz Cláudio Marcolino.

O dirigente ressalta que os trabalha-
dores receberão os valores a que têm di-
reito, integralmente, em uma única parce-
la, com a correção prevista pelo Fundo.
“Mais uma vez ficou comprovado que tra-
balhadores e sindicato juntos conseguem
garantir seus direitos, na totalidade, mes-
mo que para isso leve muitos anos.”

 As pessoas que, pelo acordo, têm di-
reito a receber a correção do FGTS podem
obter informações de como proceder no site
do sindicato (www.spbancarios.com.br).

Orientação aos banespianos
A Afubesp orienta os colegas benefici-

ados pelo acordo entre a CEF e o Sindicato
dos Bancários de São Paulo, Osasco e Re-
gião que têm ações individuais a se infor-
mar sobre o andamento de seus proces-
sos, para saber o que é mais vantajoso:
continuar com a ação individual ou optar por
receber junto com os demais bancários.

“A vitória do sindicato mostra a impor-
tância das ações coletivas. Nós, da Afubesp,
temos várias que poderão trazer benefíci-
os para todos os associados” afirma Leni
Rodrigues, diretora do Jurídico.

Vitória

Seeb SP ganha
ação do FGTS

Cerca de 200 mil bancários
podem ser beneficiados

Luiz Cláudio Marcolino, presidente do sindicato
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Compromisso

Manter a Afubesp forte e combativa

A nova diretoria da Afubesp, eleita para
o triênio 2005/2008, afirmou que dará con-
tinuidade à luta em defesa dos empregos

e direitos dos funcionários da ativa e apo-
sentados do Grupo Santander Banespa,
Banesprev e Cabesp. O compromisso foi
assumido durante solenidade de posse,
realizada dia 13, no bufê Hasbaya, em São
Paulo.

O evento contou com as presenças do
secretário-executivo do Ministério do Traba-
lho, Alencar Rodrigues Ferreira Filho, que
representou o ministro Ricardo Berzoini, e
do chefe de gabinete, Paulo Bezerra. Tam-
bém prestigiaram a solenidade, dezenas de
dirigentes sindicais, entre os quais os pre-
sidentes do Sindicato dos Bancários de São
Paulo, Osasco e Região, Luiz Cláudio Mar-
colino, e da Fetec/CUT-SP, Sebastião Car-
dozo, o tesoureiro da CUT Nacional, Jaci
Afonso, o representante do Observatório
Social, Ari Aloraldo, o secretário-geral da
CNB/CUT, Carlos Alberto Cordeiro da Sil-
va, além do presidente da Bancoop, João
Vaccari, o prefeito de Presidente Vences-
lau, Ângelo Malacrida, o vice-prefeito de Ita-
riri, Estanislau Fernando Matos, e o verea-
dor de Ribeirão Preto, Luis Roberto Alves

Os diretores da Afubesp (na cerimônia de posse) integravam a Chapa 1 – Rumo Certo que, no final de março, foi eleita pelos associados com 97% dos votos

Cangussu.
Os participantes reconheceram a im-

portância da Afubesp nos movimentos con-
tra a privatização do Banespa e em defesa
do emprego e dos direitos dos bancários.
“A entidade tem um histórico de luta fantás-
tico”, destacou o presidente da Fetec/CUT-
SP, Sebastião Cardozo.

“Nós tivemos, junto com os compa-
nheiros da Afubesp, uma luta árdua e ao
final conseguimos que quase 13 mil pes-
soas se aposentassem pelo banco”, lem-
brou o presidente do Sindicato dos Ban-
cários de São Paulo, Osasco e Região,
Luiz Cláudio Marcolino.

Representando os aposentados do Ba-
nespa, o diretor Herbert Moniz reverenciou
os colegas Augusto Campos, Osvaldo La-
ranjeira, Oliver Simioni, Lúcia Mathias, Ana
Érnica e vários outros “que se destacaram
na trajetória de resistência e mobilização
dos banespianos”.

A diretora da Afubesp Ana Érnica real-
çou a importância das mulheres na história
vitoriosa dos funcionários do Santander Ba-
nespa. “Desde que ganhamos a diretoria da
Associação pela primeira vez (1996), mu-
damos a história do banco e estamos aju-
dando a construir um país diferente.”

 “Na nossa luta, a Afubesp sempre foi um
instrumento muito importante”, opinou João
Vaccari Neto, presidente da Bancoop (Coope-
rativa Habitacional dos Bancários).

Compromisso de luta
Ao se dirigir aos participantes, o presi-

dente reeleito, Aparecido Sério da Silva,
também relembrou o passado de resistên-
cia da Afubesp. “Pegue outras empresas pri-
vatizadas e veja o que aconteceu a elas.
Aqui, com nossa capacidade de resistên-
cia, nós conseguimos, entre outras conquis-
tas, garantir a complementação de aposen-
tadoria, que não deixou de ser paga um mês
sequer.” Em nome de toda a nova diretoria,
ele reafirmou o compromisso com a defesa
dos trabalhadores do banco: “Nossa respon-

sabilidade será manter a associação forte
e combativa”.

O novo secretário-geral, Marcos Benedi-
to, que é funcionário do Santander Brasil, dis-
se que o evento era um momento histórico. “É
a primeira vez que funcionários do Santander
Brasil e Meridional participam da diretoria da
Afubesp.” Segundo o dirigente, o objetivo “é
ampliar a representação da entidade”.

Diretoria foi eleita com 97% dos votos
A nova diretoria da Afubesp é compos-

ta pelos integrantes da Chapa 1 – Rumo
Certo, que no final de março foi eleita pelos
associados com 97% dos votos.

Solenidade de posse da nova
diretoria foi prestigiada por
dezenas de dirigentes de

entidades públicas e sindicais

O contador de “causos”, declamador
de poesia e cantor, Rolando Boldrin, deu
início à solenidade, fazendo os partici-
pantes darem boas risadas de suas his-
tórias e relembrarem sucessos do pas-
sado, como “Eu, a viola e Deus” e “Vide,
Vida Marvada”. Muito aplaudido, o artis-
ta revelou durante o show que em breve
deverá estar novamente na telinha, com
um programa na TV Cultura.

Boldrin foi convidado pelo organiza-
dor do evento, José Aparecido da Silva
Chocolate, diretor Social da Afubesp.

Destaque

Rolando Boldrin
alegrou evento

Aparecido Sério da Silva saúda os participantes
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