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Gerardo Lazzari

Banco diz que não haverá
mais demissões em massa
nespa antes de 1º de setembro deste ano terão direito à
segunda parcela do abono previsto no acordo coletivo
dos banespianos. Os admitidos a partir de setembro de
2004 receberão o valor proporcional, de acordo com o
tempo de Banespa.
Aposentados pré-75 do Banespa – O banco vai
reabrir aos aposentados pré-75 novo prazo de 90 dias
para que possam optar por uma das alternativas previstas no acordo específico do Banespa: abonos e reajuste
pelo INPC a partir de 2006, resgate da reserva matemática com deságio ou continuar vinculado ao reajuste dos
funcionários da ativa. Esse prazo também será válido
para quem vier a se aposentar daqui para frente.
Restituição do Imposto de Renda – Os banespianos que ainda não receberam a restituição do IR de
2005 e que fizeram antecipação da devolução terão até
o dia 20 de janeiro para quitar este empréstimo. O prazo anterior acabava no dia 20 deste mês. O grupo também vai contatar a Receita Federal para verificar o que
está acontecendo.
Acesso de dirigentes sindicais – O Santander Banespa se comprometeu a restabelecer o acesso dos dirigentes sindicais nos locais de trabalho.

Em reunião acorrida dia 9 (foto) e completada nesta terça-feira, 13, o vice-presidente do grupo afirmou que não existem novas listas

A mobilização dos bancários do Santander Banespa e de suas entidades sindicais e de representação em
defesa dos empregos e dos direitos conseguiu fazer com
que o banco abrisse negociação. Em reunião ocorrida
na sexta-feira, 9, e completada nesta terça-feira, 13, o
vice-presidente do grupo, José Paiva Ferreira, afirmou
que não existem novas listas de demissões e que não
haverá outras dispensas em massa.
Quanto aos cerca de 600 funcionários que foram
demitidos em todo o país no último dia 8 – uma semana
depois do término da cláusula de garantia de emprego
no Banespa –, o executivo do banco informou que essas dispensas estavam represadas desde o período de
estabilidade. Segundo Paiva, a partir de agora ocorrerão apenas demissões pontuais. Ele garantiu que “não
haverá redução do quadro de pessoal”.
Os representantes dos funcionários protestaram
veementemente contra os desligamentos e insistiram
para que a empresa reintegrasse essas pessoas, apresentando diversos casos de demissões irregulares. Ao
final do debate sobre o tema, ficou definido que na sexta-feira, 16, será entregue ao Santander Banespa uma
relação dos bancários desligados, que tinham boa ava-

Após intensa campanha em defesa do
emprego e dos direitos, representação
consegue obter do Santander Banespa
compromisso de que não existem
novas listas e respostas para
algumas pendências
liação ou que estavam em período pré-aposentadoria
ou com problemas de saúde. O banco terá uma semana
de prazo para dar resposta aos dirigentes sindicais.
O presidente do Sindicato dos Bancários de São
Paulo, Luiz Cláudio Marcolino, avalia que as reuniões
trouxeram avanços. “A empresa se comprometeu a não
fazer novas dispensas em massa e a rever os erros cometidos nas demissões ocorridas”. Segundo ele, “a mobilização dos funcionários foi fundamental para que o
banco se dispusesse a dialogar.”
Outro dirigente que destacou o papel dos bancários
do grupo na abertura das negociações foi o presidente
da Afubesp, Aparecido Sério da Silva. “A intensa atividade que desenvolvemos para manter os empregos, unificar os contratos e melhorar as condições de saúde e trabalho é que possibilitou essas reuniões.”
Além desses compromissos por parte do banco, a

representação conseguiu ainda obter algumas respostas sobre outros temas:
Transferidos do Santander para o Banespa – Os
178 trabalhadores transferidos do Santander para o Ba-

Nova reunião dia 21
Na próxima quarta-feira, dia 21, ficou marcado
novo encontro, no qual o banco apresentará para as
entidades sindicais e de representação o processo de
avaliação de performance dos funcionários. Em seguida, a Comissão de Dirigentes do Santander Banespa se
reunirá no Sindicato dos Bancários de São Paulo para
definir os próximos passos do movimento.

Destaque

Mobilização foi fundamental
Desde o dia 21 de novembro, os bancários do
Santander Banespa e suas entidades sindicais e de
representação desenvolvem intensa atividade para

Paralisações, atividades de protesto e
campanha de mídia pressionaram o
banco a abrir negociações
barrar as demissões anunciadas pelo banco – falava-se entre 2.000 e 4.000 dispensas – e para pressionar a direção do grupo a abrir negociações.
Plenárias, assembléias e dezenas de paralisações e atos de protesto foram realizados em diversas
regiões do país. O movimento, iniciado na Semana
Internacional de Luta, contou ainda com distribuição
de carta aberta à população, coleta de abaixo-assinado contra as demissões e busca de apoio nas câmaras municipais.
Além das atividades de mobilização, a luta em
defesa do emprego é reforçada por ampla campanha
de mídia, envolvendo outdoors, cartões de Natal, texto
de denúncia no jornal Folha de S.Paulo e anúncios
de rádio e TV.
Uma das ações de maior impacto ocorreu na festa de inauguração da árvore de Natal que banco patrocina em São Paulo. Com uma faixa, onde podia-se
ler a frase “Árvore de Natal do Santander Banespa é
para esconder milhares de demissões”, e distribuição
de cartões natalinos com mensagens em defesa do
emprego e dos direitos, os manifestantes denunciaram as intenções do grupo espanhol.
Para completar, os bancários colocaram um
grande balão – com a inscrição “Santander Banespa quer demitir milhares de bancários brasileiros
às vésperas do Natal” – bem em frente à árvore a
ser inaugurada. A mensagem foi vista por as todas
autoridades e as 5.000 pessoas presentes. Aliás,
na maioria das fotos e imagens da festa divulgadas

pela imprensa aparece o balão. Alguns jornais, incluindo Folha de S.Paulo e Diário de S.Paulo, e a
rádio Jovem Pan divulgaram a manifestação contra o banco.
Leia nas páginas 2 e 3 desta edição um resumo
das atividades realizadas em todo o país visando
barrar as demissões e convencer o banco a abrir
negociações.
Paulo Pepe

Demissões são denunciadas na inauguração da árvore de Natal
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Movimento

Mayra Monteiro

Trabalhadores do Santander Banespa de diversas
partes do país têm realizado atos e paralisações em
unidades e centros administrativos do banco para protestar contra as demissões anunciadas. As manifesta-

Gerardo Lazzari

Bancários realizam dezenas
de atividades de protesto
Com paralisações, vigílias, distribuição de
carta aberta e abaixo-assinado,
trabalhadores do grupo reivindicaram
abertura de negociação

Jailton Garcia

No CASA II, a atividade foi até às 18 hora no dia 1º/12

Em Catanduva, funcionários cruzaram os braços por 1 hora

Bancários do CASA III aderiram ao protesto contra demissões
Bibiana Nunes

Jailton Garcia

Ato contra dispensas ocorreu também no centro de São Paulo

Caco Argemi

Em Bauru,
agências
atrasaram
abertura

Intimidação da Polícia Militar em cima dos manifestantes no CASA I, em Santo Amaro, não
surtiu efeito: bancários mantiveram a paralisação pacífica

Cecília Martins

Isabel Carvalho

Atividades em outros Estados
Na cidade de Porto Alegre (RS), os bancários fizeram um Acampamento pelo Emprego em frente à agência Centro do Banespa. A atividade contou com coleta
de assinaturas de clientes e usuários em abaixo-assinado que pede a manutenção da garantia de emprego. O
documento, que contou com a adesão de 662 pessoas,
foi enviado ao presidente do grupo, Gabriel Jaramillo, no
dia 1º de dezembro.
Em Belo Horizonte (MG) e Teresina (PI), os sindicatos organizaram atos de protesto, com distribuição de
manifesto à população. Outras atividades também foram
realizadas em João Pessoa (PB), Petrópolis (RJ), São
Leopoldo e Novo Hamburgo (RS).

As atividades no ABC
foram comandadas
pelo presidente do
sindicato, Vagner de
Castro

Paulo Pepe

ções fazem parte do calendário de mobilização aprovado no 19º Congresso Nacional dos Trabalhadores do
Santander Banespa (4º Congresso Unificado).
Na capital paulista, os três centros administrativos
do Santander tiveram suas atividades paralisadas. Em
1º de dezembro, os funcionários do CASA I cruzaram os
braços. Na ocasião, policiais militares tentaram intimidar
os trabalhadores, entretanto a postura firme dos bancários manteve a mobilização e impediu qualquer interferência policial na atividade.
No dia seguinte foi a vez dos trabalhadores dos
CASA II e III protestarem. Os funcionários pararam também agências e departamentos localizados na região
central da cidade e na Avenida Paulista. Durante os atos,
foi distribuído o jornal Sanba, que denunciava a falta de
respeito aos direitos da categoria por parte do banco.
Os funcionários do Santander Banespa das cidades de Catanduva, Ibitinga, Itápolis, Monte Alto, Novo
Horizonte, Bauru, São Bernardo, São Caetano e Santo André atrasaram abertura dos locais de trabalho
em 1 hora. Em Santos, os bancários têm feito paralisações diárias em diversas agências do banco. Os colegas de Limeira, Taubaté e Mogi das Cruzes também
realizaram mobilizações.

Dirigentes
de Teresina
(PI) fizeram
leitura de
manifesto

Em Santos, trabalhadores têm feito
protestos diários nas unidades do
Santander Banespa

Em Porto
Alegre, os
colegas
realizaram
acampamento
em frente ao
banco (acima) e
participaram
da Marcha dos
Sem (ao lado)

Reivindicações

Queremos unificação dos contratos e direitos
Juntamente com o movimento para barrar as demissões, a Afubesp, o Sindicato dos Bancários de São Pau-

Terceirizados e estagiários devem ser
contratados com os mesmos salários e
direitos dos bancários
lo, Osasco e Região, a Fetec/CUT-SP e a CNB/CUT querem negociar com o banco a pauta de reivindicações

aprovadas no 19º Congresso Nacional dos Trabalhadores do Santander Banespa, ocorrido dias 18 e 19 de
novembro.
O documento propõe a unificação dos contratos
pelas cláusulas mais vantajosas, contratação dos estagiários e terceirizados que exercem funções de bancários, para que tenham os mesmos salários e direitos da categoria, o pagamento da PLR pelo lucro con-

solidado do grupo, abono de R$ 1.700,00 e questões
relativas ao ponto eletrônico, saúde e condições de
trabalho.
“São reivindicações que englobam os diversos segmentos que atuam no banco, razão pela qual todos os
trabalhadores do grupo, sejam funcionários, terceirizados
ou estagiários, devem permancer atentos e mobilizados”,
convoca Eduardo Rondino, diretor da Afubesp e Fetec.
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Contradição

No dia 5 de dezembro, a Afubesp e as entidades
sindicais realizaram ato em frente ao Centro Administrativo do Santander (CASA) III, onde seria realizado um

Paulo Pepe

Cerimônia ecumênica e
ameaça de demissões
injusta do Santander Banespa para com os seus funcionários às vésperas de seu aniversário?”
A carta expressa o anseio de milhares de trabalhadores do Santander Banespa (e suas famílias), que só
desejam de presente de Natal a manutenção de seus
empregos. “Será que é pedir muito?”, indaga o texto,
antes de reafirmar os votos dos bancários de “um Natal com muita paz, justiça e dignidade para todos os
povos”.

Bancários entregaram carta aos líderes
religiosos denunciando que o banco
queria demitir milhares de trabalhadores
às vésperas do Natal

Paulo Pepe

culto ecumênico promovido pelo banco, para denunciar
a contradição entre a cerimônia religiosa e a ameaça de
demissão de milhares de trabalhadores.

Postura anti-sindical
Na seqüência, os dirigentes sindicais quiseram participar da cerimônia religiosa. Entretanto foram proibidos de entrar no CASA III pela segurança do banco, além
disso tiveram seus cartões de funcionários bloqueados
nas cancelas eletrônicas. “Essa postura só confirma a
intransigência da direção do grupo, que se nega a abrir
negociações com os trabalhadores”, disse Camilo Fernandes dos Santos, diretor do Sindicato dos Bancários
de São Paulo.

...ao bispo da Diocese de Santo Amaro, Dom Fernando,...

Dirigentes entregaram carta ao Padre Marcelo Rossi...

Os manifestantes distribuíram o jornal Sanba, que
tinha como manchete “Por um Natal de verdade” e denunciava: “demissões pretendidas pelo banco deixam
milhares de pais e mães de família angustiados”.
O protesto, iniciado às 7h30, se estendeu até a chegada dos líderes espirituais convidados para participar
da cerimônia (iniciada às 10h30). Os bancários conse-

Paulo Pepe

guiram conversar com diversos deles, entre os quais o
padre Marcelo Rossi, o bispo da Diocese de Santo Amaro, Dom Fernando Figueiredo, o rabino Henry Sobel (presidente do Rabinato da Congregação Israelita Paulista),
o xeique Armando Hussein Saleh (da comunidade muçulmana) e o reverendo Dílson Julio da Silva (pastor da
Igreja Metodista).
A todos foi relatado que o banco pretendia demitir
milhares de bancários brasileiros neste final de ano e
entregue uma carta, cuja principal mensagem é “Cerimônia Ecumênica e espírito de Natal não combinam
com a demissão de milhares de trabalhadores do Santander Banespa”.
O documento, assinado pelo Sindicato dos Bancários de São Paulo, Afubesp, Fetec/CUT-SP e CNB/CUT,
diz que as dispensas não se justificam e são ruins em
qualquer época do ano, “mas sobretudo perto do Natal,
quando as pessoas começam a se preparar para comemorar o nascimento de Jesus”. E questiona: “Será que
Ele (Jesus) concordaria com essa medida desumana e

...e ao rabino Henry Sobel, pedindo apoio contra as demissões

Visibilidade

Campanha de mídia
dos Bancários de São Paulo, Afubesp, Fetec/CUT-SP e CNB/CUT junto à Agência
MGiora, incluem anúncio publicado dia 1º/
12 no Caderno Dinheiro da Folha de
S.Paulo, outdoors nas diversas capitais e em
cidades do interior de São Paulo, vinhetas
nas Rádio CBN e comerciais na Rede TV e
TV Record.

Outdoors, cartões de Natal, anúncio
em jornal e spots de rádio e TV
dão suporte às atividades em
defesa do emprego e dos direitos
mídia, para denunciar à sociedade a ameaça de demissões e o desrespeito aos direitos por parte do banco.
As peças publicitárias, contratadas pelo Sindicato

Outdoors foram colocados em ruas de diversas cidades do país

Paulo Pepe

Cumprindo deliberação do 19º Congresso, as entidades sindicais e de representação estão realizando
desde o dia 30 de novembro uma ampla campanha de

Cartões dos
bancários
trazem
mensagem
de Natal

Fac-símile
do anúncio
publicado
no jornal
Folha de
S.Paulo

Moções

Nos últimos dias, os vereadores das cidades paulistas de Santana do Parnaíba, Osasco, Carapicuíba, Barretos e os de Caxias do Sul (RS) aprovaram moções de

Câmaras de diversas cidades
do país manifestaram solidariedade
à luta dos trabalhadores do grupo
em defesa do emprego
apoio à luta dos funcionários do Santander Banespa em
defesa do emprego, unificação de contratos, saúde e
condições de trabalho.
Na capital paulista, a moção proposta pelo vereador
Chico Macena também foi aprovada por unanimidade.
Além disso, no último dia 6, o vereador fez pronuncia-

mento durante sessão na Câmara de São Paulo em favor
da luta dos trabalhadores contra as demissões e pela abertura de negociações com a direção do banco.
Chico Macena condenou a atitude da empresa de
dispensar milhares de funcionários. “Demitir trabalhadores às vésperas das festas de final de ano é um presente de Natal que repudiamos”, disse o
vereador. Ele também falou sobre a
questão do reajuste
de complementação de aposentadoria do pessoal pré75 e sobre o resga- Macena repudia atitude do banco

Jailton Garcia

Bancários recebem apoio de vereadores
te da Resolução 118/97, do Senado Federal.
Na oportunidade, o presidente da Câmara, Roberto
Tripoli, se dispôs a colaborar com a causa dos bancários.
Após a sessão, o presidente da Afubesp, Aparecido
Sério da Silva, os diretores Cássio Teixeira, José Aparecido da Silva (Chocolate) e Sérgio Roberto Zancopé entregaram cartões de Natal – que fazem parte da Campanha Nacional contra Demissões no Santander Banespa – aos vereadores e falaram sobre a pressão em que
vivem os trabalhadores do grupo.
Reforço
O deputado estadual Adão Villaverde (PT-RS) também está ao lado dos bancários. No dia 28 de novembro,
ele manifestou apoio aos funcionários em uma notícia que
divulgou no site da Assembléia Legislativa gaúcha.
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Cabesp

Associados elegem seus representantes
No dia 25 de novembro, os associados foram às urnas para escolher os representantes que estarão à frente da caixa de assistência médica dos banespianos pelos próximos dois anos. Na apuração final, ocorrida no
último dia 6, no Esporte Clube Banespa de São Paulo, a
chapa apoiada pelas entidades sindicais e de representação cutistas saiu vitoriosa.

Candidatos apoiados pelas entidades
sindicais e de representação
cutistas saíram vitoriosos
Vagner de Castro foi reeleito, com 7.878 votos
(80,22%), para a Diretoria Financeira. O novo diretor administrativo é Wagner Canabal Mendes, que teve 7.685
votos (78,25%). As duas vagas do Conselho Fiscal serão
preenchidas por José Aparecido da Silva, o Chocolate,
reeleito com 3.520 votos, e Vera Marchioni, com 2.933. A
eleição contou com a participação de 9.821 associados.
“Agradecemos a confiança dos colegas e aproveitamos para reafirmar que trabalharemos muito para vencer o desafio de melhorar, cada vez mais, a qualidade
dos serviços prestados pela Cabesp”, afirma o diretor
financeiro reeleito, Vagner de Castro, que avalia: “A participação dos associados neste processo fortaleceu ainda mais a nossa caixa de assistência médica”. A posse

dos eleitos está marcada para o dia 2 de janeiro.
Registro
O diretor do Sindicato dos Bancários de São Paulo,
José Osmar Boldo, mesmo sem fazer campanha – pois
a intenção era mesmo ficar como suplente de Vagner de
Castro na Diretoria Financeira – recebeu 1.467 votos.

Resultado final da apuração
Diretoria Financeira
Vagner de Castro
José Osmar Boldo
Brancos
Nulos
Diretoria Administrativa
Wagner Cabanal Mendes
Jurandir Faria
Brancos
Nulos
Conselho Fiscal
José A. da Silva (Chocolate)
Vera Marchioni
José Cristiano M. Meibach
Luciane Maria Fiorin
Celso Horoshi Gomi
Darci Aparecido Ribas
Brancos
Nulos

n.º de votos
7.878
1.467
205
271

Percentual
80,22%
14,94%
2,09%
2,76%

7.685
1.679
200
257

78,25%
17,1%
2,04%
2,62%

3.520
2.933
1.064
833
478
202
110
681

35,84%
29,86%
10,83%
8,48%
4,87%
2,06%
1,12%
6,93%

Agenda 21 e Sustentabilidade
A Agenda 21 – plano de ação para o desenvolvimento sustentável aprovado durante a ECO 92 –
foi tema do 1º Seminário das Regiões Centro Expandido e Oeste da Cidade de São Paulo, que teve
como slogan “Nós, todos, um a um: o que podemos
fazer juntos?”.
O evento, realizado dia 26/11 no auditório do
Seesp–Sindicato dos Engenheiros do Estado de SP,
foi promovido pela Rede 21 (rede de agendas 21 de
SP), Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente e Cetesb. A Afubesp–Associação dos Funcionários do Grupo Santander Banespa, Banesprev e Cabesp e o Seesp apoiaram a iniciativa.
Jailton Garcia

Solidariedade

Afubesp inaugura mais uma brinquedoteca
Jamil Ismail

O presidente da Afubesp, Aparecido Sério da Silva,
participou da abertura do seminário.
Venda de produtos de Natal
Já começou a tradicional promoção de Natal da Afubesp. Até o dia 23 de dezembro, os associados e seus
dependentes poderão adquirir produtos Bauducco, O
Boticário, Rommanel (jóias folheadas) e Amor aos Pedaços (bolos, panetones e doces natalinos) a preços
e condições de pagamento especiais.
A compra de seus presentes podem ser feitas das
10 às 17 horas na sede (Rua Direita, 32, 2º andar) e
na subsede (Rua Amador Bueno, 599, Santo Amaro)
da entidade, em São Paulo.
Para obter mais informações sobre a promoção
acesse o site www.afubesp.com.br ou entre em contato com o Departamento de Convênios, pelos telefones (11) 3292-1751/1752 ou 5541-9588.

A brinquedoteca Tio Victor do Castelo Rá-Tim-Bum é a quinta a ser patrocinada pela Afubesp em parceria com o Comitê Betinho

Tio Victor, personagem de Sérgio
Mamberti em O Castelo Rá-Tim-Bum, dá
nome ao novo espaço lúdico

Jamil Ismail

Paulo, ganharam um presente: a brinquedoteca Tio Victor do Castelo Rá-Tim-Bum. O evento foi prestigiado por
Sérgio Mamberti, ator que faz o personagem que deu
nome ao local.

Durante a inauguração, Mamberti ficou rodeado de crianças

Esta é quinta brinquedoteca patrocinada pela Afubesp
em parceria com o Comitê Betinho dos Funcionários do
Santander Banespa. Os profissionais da saúde são unânimes em apontar os benefícios desses espaços lúdicos
na recuperação das crianças. “Fazem com que elas percam o medo do tratamento, aproximam os pacientes da
equipe médica e tranqüilizam os pais”, explica o diretor
da Afubesp e coordenador do Comitê, José Roberto Barboza, que esteve na inauguração. “A humanização na saúde por meio deste instrumento é uma valiosa contribuição para a sociedade”, comenta.
Além dos já citados, participaram do evento o presidente da Afubesp, Aparecido Sério da Silva, a gerente do
ambulatório, Nilza Maria Piassi Bertelli, a supervisora de
Saúde, Sônia Antonini, o subprefeito de São Miguel Paulista, Samuel Moreira Junior, e o coordenador da Regional de Saúde Leste, Henrique Sebastião France.
O ator Sérgio Mamberti, atualmente secretário da
Diversidade Cultural do Ministério da Cultura, fez questão de participar da inauguração da brinquedoteca batizada com o nome de seu ilustre personagem, que marcou a infância de milhares de pessoas. Durante o evento, ele ficou rodeado de crianças e chegou a se emocionar com o carinho recebido.
Além de excelente ator, Mamberti também foi uma pessoa importante na luta pela redemocratização do nosso país.

Horário de funcionamento da Afubesp
Em virtude das festas de final de ano, a Afubesp
informa aos seus associados que no próximo dia
23 a entidade funcionará das 8 às 17 horas, e na
sexta-feira seguinte, 30 de dezembro, não haverá
expediente.

Neste Natal renovamos
nossas esperanças de
um mundo melhor.
Que em 2006, possamos juntos
continuar lutando para que
esse sonho se torne real.
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Na manhã do dia 22 de novembro, as crianças que
são atendidas no Ambulatório de Especialidades Tito Lopes da Silva, no bairro São Miguel Paulista, em São

Promoção Fuji Service
A Fuji Service está com promoção de Natal imperdível para os associados da Afubesp. São máquinas
fotográficas digitais, discman com MP3 e rádio AM e
FM e microsystems a preços e condições especiais.
Para saber mais sobre os produtos em promoção entre no site www.afubesp.com.br.

