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20º Congresso aprova minuta
aditiva à convenção coletiva
Reunidos na quadra do Sindicato dos
Bancários de São Paulo, no dia 19/8, os
268 delegados do 20º Congresso dos Trabalhadores do Santander Banespa (5º Unificado) debateram e aprovaram a minuta
aditiva da convenção coletiva da categoria, que contempla as reivindicações específicas dos funcionários do grupo.

Documento contém as
reivindicações específicas dos
funcionários do grupo; Reajuste,
PLR e pisos salariais serão
definidos na mesa da Fenaban
O documento é dividido em três partes: cláusulas a serem mantidas para os
empregados admitidos até 20.11.2000 pelo
Banespa; cláusulas a serem mantidas (no
Banespa) e estendidas a todos os empregados do Santander Banespa; e cláusulas
novas a serem aplicadas a todos os empregados do Santander Banespa.
A primeira parte, limitada a apenas seis
cláusulas, apresenta reivindicações que só
fazem sentido para os funcionários do Banespa pré-privatização, tais como: qüinqüênios, licença prêmio e complementação
de aposentadoria.
As duas outras, que somam dezenas
de cláusulas, buscam unificar e ampliar
direitos dos empregados do grupo nos
itens sociais e de saúde e condições de
trabalho. Entre as novas cláusulas reivindicadas para todos os trabalhadores do grupo estão “Garantias contra a dispensa imotivada” e “Grupo de Trabalho para criação
de Plano de Cargos e Salários”.

Delegados debateram e votaram as cláusulas do aditivo a ser negociado com o Santander Banespa

“Conquistar o aditivo à convenção coletiva da categoria que contemple os anseios de todos os funcionários dos bancos
que compõem o Santander Banespa representa um passo decisivo para nossa unificação, enquanto trabalhadores de uma
mesma empresa”, afirma Cido Sério, presidente licenciado da Afubesp. Entretanto,
ele alerta que será preciso mobilização
para que isso ocorra. “Vamos negociar a
minuta de reivindicações com o banco e
nosso sucesso dependerá da disposição
de luta de todos.”

Banco recebe reivindicações
A minuta aditiva aprovada no congresso foi entregue à diretoria do banco na última sexta-feira, dia 25. Algumas bases sindicais realizaram atividades para marcar o encaminhamento do
documento,
que servirá de
parâmetro
para as negociações com
a empresa.
O texto
completo da
minuta aditiva, com todas
as reivindicações específiCido Sério (ao microfone) e outros dirigentes participaram da abertura dos trabalhos cas dos traba-

lhadores do grupo, pode ser conferido no
site www.afubesp.com.br.
Campanha Nacional da categoria
Os participantes do Congresso firmaram o entendimento que a partir deste ano
todos os trabalhadores do Santander Banespa (marca que unifica as bandeiras do
Santander no Brasil) serão regidos pela
Convenção Coletiva de Trabalho da Categoria Bancária. Dessa forma, o índice de
reajuste, a fórmula da PLR e os pisos salariais, entre outros importantes itens, serão
definidos no âmbito da mesa da Fenaban.
“Concomitante às negociações da minuta aditiva com o banco, deveremos participar, junto com toda a categoria bancária, das atividades da Campanha Nacional”, conclama Marcos Benedito, secretário-geral da Afubesp, que completa: “Só
assim conseguiremos um reajuste digno e
uma PLR que faça jus aos lucros recordes
dos banqueiros”.
A categoria defende, entre outras coisas, a reposição da inflação que vier a ser
apurada entre 1º de setembro de 2005 e
31 de agosto de 2006, mais 7,05% de aumento real, PLR de 5% do lucro líquido +
pagamento de um salário, além do valor
fixo de R$ 1.500,00.
Até o momento, a Fenaban disse não
a todas as reivindicações dos bancários.
“Daí a necessidade de ampliarmos a pressão sobre os bancos”, conclui Marcos Benedito. A próxima negociação está prevista para terça-feira, dia 29.

Afubesp inaugura parque aquático na Colônia de Barbosa
Os associados da entidade e seus dependentes estão convidados a participar da inauguração do parque
aquático da Colônia de Férias de Barbosa, que será realizada no feriado de 7 de setembro.
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Pesquisa

ganhos: 93% mencionaram a questão do
reajuste salarial como uma das prioridades.
Entre as demandas sociais apontadas, as
principais foram a garantia do emprego e
a isonomia salarial.

Participantes debateram resultados da pesquisa

Durante o 20º Congresso dos Trabalhadores do Santander Banespa (5º Unificado), foi apresentada uma pesquisa sobre as expectativas dos empregados da
ativa do grupo em relação à campanha
salarial deste ano. O trabalho, que está
sendo disponibilizado pela Contraf/CUT
(Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro) a todos os sindicatos, revela as principais preocupações
e demandas desses bancários.
As respostas – em cima de perguntas
abertas – deixaram claro que a maioria dos
pesquisados deseja a elevação de seus

Análise do balanço do banco
Outro tema que foi objeto de análise por
parte dos participantes do evento foi o balancete do primeiro semestre do Santander
Banespa, que apresentou resultado de R$
473 milhões. Na avaliação, foram destacados o aumento das provisões – uma das
medidas que causaram a redução de 53%

Dados apresentados no 20º
Congresso revelam que 93% dos
funcionários esperam algum tipo
de correção salarial
nos ganhos em relação ao mesmo período
do ano passado – e as remessas de lucro.
Em 2005, foram remetidos R$ 2,217 bilhões
para os acionistas do grupo na Espanha.

Aposentados

Minuta aditiva incorpora
propostas dos pré-75
Os aposentados pré-75 do Banespa
presentes ao congresso realizaram reunião em separado para debater suas
questões específicas. Após analisarem os
pontos relacionados à complementação
de aposentadoria contidos na proposta de

Plenária aprovou alteração no
texto de uma cláusula e retirada
de outras quatro referentes
à complementação de
aposentadorias e pensões

clusive reajuste da categoria bancária e demais vantagens atribuídas ao pessoal da
ativa, exceto naqueles casos em que já
houve migração para outros planos de
complementação de aposentadoria.”
A reunião dos pré-75 foi coordenada
por Herbert Moniz e Osvaldo Laranjeira, integrantes da Comissão Nacional dos Aposentados do Banespa, e Yoshimi Onishi,
presidente da Afabesp.
Na seqüência, a decisão do segmento
foi submetida à plenária, que aprovou todas as mudanças propostas pelos aposentados na minuta aditiva.
Ao final dos trabalhos, o 20º Congresso referendou a Comissão Nacional dos
Aposentados do Banespa e a Comissão
Nacional dos Assistidos do Banesprev.

minuta aditiva, decidiram por consenso
pedir a exclusão das cláusulas 42ª, 43ª,
44ª e 89ª, que fazem parte do acordo coletivo do Banespa 2004-2006 vigente
até 31 de agosto.
Além disso, acordaram também propor alteração no texto da
cláusula 41ª, que passou a ter a
seguinte redação: “Fica assegurado aos empregados admitidos
até 22.05.75, o pagamento de
complementação de suas aposentadorias, bem como de suplementação de pensão aos dependentes no caso de falecimento de
tais empregados, nos valores limites e condições estabelecidos
no Regulamento de Pessoal que
estava vigente em 20.11.2000, in- Comissão Nacional dos Aposentados foi referendada no evento

Assembléia unificará marcas
A direção da empresa está convocando para dia 31 de agosto, às 12 horas,
assembléia de acionistas destinada a deliberar, entre outros pontos, a “incorporação do Banco Santander Brasil S.A., do
Banco Santander S.A. e do Banco do Estado de São Paulo S.A. – Banespa pelo
Banco Santander Meridional S.A.”.
A assembléia, que na prática visa unificar as marcas do grupo no Brasil, será
realizada “no Auditório São Francisco do
Edifício BANESPA, na sede social da
Companhia, localizado na Rua João Brícola no 24 – 9o, na cidade de São Paulo”.
Ainda não ficou claro para as entidades sindicais e de representação a razão
pela qual o Banco Santander Meridional
S. A. foi escolhido para absorver as outras unidades do grupo. “Faremos uma
avaliação jurídica do processo para saber as implicações para os funcionários
da ativa e aposentados, tendo em vista
que o edital não explica o porquê da incorporação estar sendo feita dessa forma”, informa José Reinaldo Martins, diretor de Divulgação da Afubesp.
Desde o início do ano, o grupo vem trabalhando na mídia com a marca unificada Santander Banespa.
MP 316 beneficia trabalhador
No dia 11 de agosto, o presidente Lula
assinou a Medida Provisória nº 316 estabelecendo o Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário (NTEP).
Com a assinatura da MP, a enfermidade diretamente relacionada à profissão
da pessoa que for constatada por peritos
do INSS (Instituto Nacional do Seguro
Social) ficará automaticamente caracterizada como acidente de trabalho, sem a
necessidade de emissão de CAT (Comunicação de Acidente de Trabalho). Antes,
ao se acidentar ou contrair uma doença,
o trabalhador tinha que provar que os
danos em sua saúde haviam sido causados pela atividade que desempenhava.
Banesprev: eleição do Fundão
Entre os dias 1o e 15 de setembro, será
realizada assembléia geral extraordinária,
que escolherá três representantes e seus
suplentes ao Conselho Deliberativo do
Plano Pré-75 do Banesprev (Fundão).
Concorrem os seguintes candidatos:
Antonio Nogueira Nascimento (Toninho
Dlpg), Carlos Manoel De Arantes (Arantes), Erlon Valentim Vieira (Erlon), José
Roberto Littério (Littério), Marcos Aurélio
Pinto (Marcos Aurélio), e Paulo Roberto
Gomes Castanheira (Paulo Castanheira).
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Reajuste é prioridade

