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Participe do 20º Congresso!

Nos dias 18 e 19 de agosto acontece
o 20º Congresso Nacional dos Trabalha-
dores do Grupo Santander Banespa (5º uni-
ficado), na quadra do Sindicato dos Ban-
cários de São Paulo (Rua Tabatinguera,
192, próximo à Estação Sé do metrô).

O evento, convocado pela COE (Co-
missão de Organização dos Empregados),
tem como objetivos debater os problemas
enfrentados pelos funcionários do banco,
deliberar a minuta aditiva ao contrato cole-
tivo de trabalho da categoria e definir a
estratégia de mobilização para participar
da campanha salarial dos bancários deste
ano e pressionar o Santander Banespa a

Evento debaterá os problemas
dos trabalhadores do Grupo

Santander Banespa e deliberará
a minuta aditiva ao acordo

coletivo da categoria bancária

No último dia 28, os delegados e de-
legadas do Grupo Santander Banespa
que participavam da 8ª Conferência Na-
cional dos Trabalhadores do Ramo Fi-
nanceiro realizaram um seminário espe-
cífico sobre as questões que afetam os
funcionários do banco.

Nesse debate, foi apresentada uma
pesquisa que ouviu funcionários e diri-
gentes sindicais do Banespa, Santan-
der Brasil e Meridional, em todo o país.
O estudo deixa claro que a expectativa
dos bancários do grupo é a extensão

atender as reivindicações específicas.
Entre os temas a serem abordados com

destaque no congresso está a questão do
assédio moral. Haverá apresentação de
uma palestra para explicar, entre outras coi-
sas, como essa prática ilegal por parte dos
bancos afeta a saúde dos bancários.

Em virtude da importância que as de-
cisões terão para a vida profissional dos
trabalhadores do banco, o presidente li-
cenciado da Afubesp, Cido Sério, con-
voca todas as unidades do banco a es-
tarem representadas no evento. “Realizar
um congresso forte, com ampla partici-
pação da base, é o primeiro e fundamen-

tal passo para conquistarmos um bom
acordo na categoria, bem como nossas
reivindicações específicas junto ao San-
tander Banespa.”

A abertura oficial será na sexta-feira,
dia 18, às 19 horas. No sábado, dia 19, as
atividades se iniciam 9 horas e se encer-
ram às 18 horas, com pausa de 1h30 para
o almoço.

Inscrições para delegados
De acordo com a comissão organiza-

dora, todas as inscrições de delegados ao
congresso deverão ser feitas nos sindica-
tos locais até o dia 11 de agosto. O critério
de participação prevê, no mínimo, um re-
presentante por unidade (local de traba-
lho) do Grupo Santander Banespa, Banes-
pa Serviços e Cabesp. Além disso, cada
delegação (base sindical) poderá ser com-
posta por até 10% de aposentados.

Poderão participar do congresso como
observador, sem direito à voz e ao voto, os
aposentados que excederem o limite esti-
pulado (10%), os dirigentes sindicais não
pertencentes ao Santander Banespa e os
estagiários que se inscreverem nos sindi-
catos dentro do prazo previsto (11/8).

Entre no site www.afubesp.com.br para
obter as informações completas sobre o
evento, incluindo a programação e a ficha
de inscrição de delegados.

Seminário

Funcionários querem reajuste e aditivo
da convenção coletiva da categoria para
todos e a assinatura de um aditivo para
unificar as condições específicas mais
vantajosas. Cerca de 93% dos consul-
tados defenderam o reajuste salarial de
acordo com o que for conquistado na
mesa da Fenaban.

No levantamento, as demandas so-
ciais também foram reforçadas. A ga-
rantia de emprego representa a princi-
pal bandeira para 48% dos pesquisa-
dos. A segunda indicação, apontada por
16%, foi a isonomia salarial, através de
Plano de Cargos e Salários (PCS) que
corrija as graves distorções existentes.
A pesquisa também apontou a falta de
pessoal nas agências, a sobrecarga de
trabalho, a pressão das metas abusivas
e o assédio moral que sofrem os traba-

lhadores do grupo.
O seminário definiu a realização do

20º Congresso em agosto e estipulou
que um dos objetivos do evento será
aprovar a minuta específica de reivindi-
cações. Posteriormente, o documento
será encaminhado à direção do banco,
como proposta de aditivo à convenção
coletiva da categoria bancária.

Pesquisa apresentada revela
que 93% defendem a extensão
do índice a ser conquistado na
mesa da Fenaban para todos

Como ocorreu no ano passado (foto), participantes definirão os próximos passos em defesa dos direitos

No debate, congresso ficou marcado para agosto
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Lucro do primeiro semestre
Entre janeiro e junho de 2006, o grupo

Santander obteve lucro líquido de 3,216
bilhões de euros, superando em 26,1%
o resultado do primeiro semestre de 2005.
As atividades na América Latina, que ge-
raram mais de um terço do ganho do ban-
co no período, registraram alta de 27%,
alcançando 1,15 bilhão de euros. Entre-
tanto, o lucro do Santander Banespa, de
R$ 473 milhões, caiu 53% em relação ao
mesmo período de 2005, quando somou
R$ 1,011 bilhão.

Apabex completa 21 anos
A Apabex (Associação de Pais Banes-

pianos de Excepcionais) completa neste
mês 21 anos a serviço da inclusão soci-
al. Atualmente, a entidade assiste direta-
mente 90 pessoas com deficiência, en-
tre adolescentes e adultos, e ainda cola-
bora com outras 250 famílias de banes-
pianos de diversas partes do país, por
meio do programa Ajuda Financeira.

Apesar do belo trabalho desenvolvido
todos esses anos, a Apabex passa por
um momento difícil devido à redução do
número de associados: dos 35 mil que
chegou a ter, restam pouco mais de 15
mil. Outros fatores, como congelamento
salarial, demissões e aposentadorias, fi-
zeram com que a arrecadação diminuís-
se consideravelmente.

Por esta razão, a entidade necessita
da solidariedade de todos os associa-
dos a fim de superar esta situação.
“Para continuarmos este importante tra-
balho de inclusão social, contamos com
a ajuda de todos os banespianos na
próxima campanha de venda de cartões
de natal”, afirma o presidente da enti-
dade, Ariovaldo Cavarzan, que adian-
ta: “Também vamos precisar efetuar um
pequeno reajuste na porcentagem das
contribuições mensais, que hoje é de
0,2% dos vencimentos”.

Os detalhes sobre o assunto serão di-
vulgados em mala direta, que será en-
viada pela entidade aos seus associados
nos próximos dias.

Definidas reivindicações da
Campanha Nacional 2006

Entre os dias 27 e 30 de julho, bancá-
rios de todo o país reunidos na 8ª Confe-
rência Nacional do Ramo Financeiro apro-
varam as reivindicações que fazem parte
da minuta a ser entregue à Fenaban (Fe-
deração Nacional dos Bancos) no dia 10
de agosto.

Entre os pontos que constarão da pau-
ta de negociações com os banqueiros es-
tão a reposição da inflação – que vier a ser
apurada no período compreendido entre 1º
de setembro de 2005 e 30 de agosto de
2006 – mais aumento real de 7,05%.

Em relação à Participação nos Lucros
e Resultados (PLR), os bancários querem
5% do lucro líquido linear e pagamento de
um salário bruto, além de valor fixo a ser
definido pelo Comando Nacional, que ne-
gociará com a Fenaban. Pela regra atual,
que prevê a distribuição de no mínimo 5%

do lucro, em al-
guns bancos,
entre os quais o
Santander Ba-
nespa, os fun-
cionários rece-
beram até dois
salários no ano
passado.

A conferên-
cia definiu tam-
bém as reivindi-

cações sociais, entre as quais: defesa do
emprego; ampliação do horário de atendi-
mento bancário com dois turnos de traba-
lho; respeito à jornada de seis horas; fim
do assédio moral, das metas abusivas e
da insegurança bancária; isonomia de di-
reitos para todos os empregados; e ado-
ção da Convenção 158 da Organização In-
ternacional do Trabalho, que proíbe dispen-
sas imotivadas.

A minuta aprovada exige que o piso
da categoria, hoje em R$ 839,93, esteja de
acordo com o salário mínimo previsto pelo
Dieese, de R$ 1.500,00. O auxílio-creche
babá deve passar de R$ 165,34 para R$
350,00 (um salário mínimo) e a cesta-ali-
mentação, que é de R$ 230,02, para R$
300,00. A gratificação de caixa, dos atuais
R$ 226,65, para R$ 500,00, independente-
mente do índice de reajuste das demais
verbas salariais. Os bancários querem, ain-
da, agregar novas cláusulas ao acordo: a
13ª cesta-alimentação e o 14º salário.

Campanha unificada
Outra deliberação dos 811 delegados

presentes no evento foi manter a Campa-
nha Nacional unificada entre bancos pri-
vados e públicos, como ocorreu nos últi-
mos dois anos. O entendimento é que isso
fortalece a luta da categoria.

Para o presidente da Contraf-CUT
(Confederação Nacional dos Trabalhado-
res do Ramo Financeiro), Vagner Freitas, a
campanha salarial deste ano já começa for-
te, com muita unidade e coesão. “Agora é
hora de intensificar a mobilização para que
os bancos atendam nossas reivindica-
ções”, destaca o dirigente.

Bancários querem PLR maior,
reposição da inflação,

 aumento real de 7,05% e fim
do assédio moral, das metas
abusivas e da insegurança

Delegados decidiram manter a campanha unificada. O entendimento é que isso fortalece a categoria

Vagner Freitas, da Contraf

Entidade atende diretamente 90 pessoas
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