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É chegada a hora de renovar as esperanças
A Afubesp deseja a toda família banespiana

boas festas!

Que possamos estar juntos nas lutas a serem enfrentadas em 2013,
com muita disposição e informação para obtermos novas conquistas e
assegurar a manutenção de todos os nossos direitos.

Um final de ano
de muitas lutas

O

bunal Regional do Trabalho da 2ª Região (capital e região
metropolitana de São Paulo), deferiu liminar suspendendo as demissões, além disso, no dia 19 de dezembro,
foi formalizado um acordo, construído a partir de três
encontros de conciliação e três audiências, para reintegração das pessoas que têm comprovadamente estabilidade, e os que são portadores de doenças como com
HIV, câncer ou lúpus. Também ficou definido pelo restabelecimento do emprego ou pagamento de indenização
para os demitidos que estavam há seis meses do período
de estabilidade pré-aposentadoria e cujos salários são de
até R$ 10 mil; indenização de mais um salário nominal
do trabalhador, no limite de R$ 5 mil e a concessão de
seis meses de vale-alimentação aos demitidos com menos de 10 anos de serviço.
Como se vê, embora as adversidades teimem em aparecer, não vamos esmorecer e buscar alternativas para defender os direitos adquiridos, barrar iniciativas que prejudiquem os trabalhadores e avançar nas conquistas.

Divulgação

final de 2012 foi marcado por acontecimentos
que mexeram com a vida dos aposentados do
Banespa e funcionários da ativa do Santander.
Primeiro veio o indeferimento da Previc no
que diz respeito ao Plano II, que desencadeou
uma ação coletiva a ser ingressada pela Afubesp em conjunto com o Sindicato dos Bancários de São Paulo, Fetec-SP e Contraf-CUT buscando o reconhecimento do serviço
passado e seu respectivo aporte. O responsável por esse
processo é o especialista neste assunto Ricardo Só de Castro. Não vamos abrir mão desse direito dos participantes e
assistidos e seguiremos nessa luta firmes e fortes.
Dias depois, o banco iniciou um processo de demissão
em massa a partir da Torre Santander que se alastrou
por todo país. Imediatamente, o Sindicato dos Bancários de São Paulo e a Contraf-CUT com o apoio da
Afubesp realizaram manifestações em concentrações e
agências, bem como denunciaram a política de demissão ao Ministério do Trabalho.
Outra iniciativa do Sindicato foi ajuizar ação contra o
Santander para cessar as dispensas imotivadas, que atingiram centenas de bancários. O resultado foi vitorioso já
que desembargadora Rilma Aparecida Heleutério, do Tri-

Vamos, juntos, lutar pelos nossos direitos em 2013!

Diretoria da Afubesp

A Afubesp informa aos
seus associados que o
serviço de malote do
banco está desativado.
Dessa forma, a
entidade não recebe
mais solicitações ou
documentos por este
meio, apenas pelo seu
endereço:

Dirigentes a postos em manifestação contra demissões no CASA III

Rua Direita, 32, 2º
andar, Centro, São
Paulo, CEP 01002-000.

www.afubesp.com.br
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Mais um ano de
cultura e lazer

F

oi um ano repleto de passeios, conhecimentos adquiridos, risadas compartilhadas e amizade reforçada.
Esse é o saldo positivo deixado pelo Programa Afubesp Qualidade de Vida aos seus participantes. Para comemorar este excelente
resultado, nada melhor do que uma
confraternização regada a muita
música, brincadeira e dança.
Estas foram as marcas da festa de
encerramento das atividades 2012 do
Qualidade de Vida, realizada no dia 12
de dezembro, no Café dos Bancários,
espaço charmoso e aconchegante do
Sindicato de São Paulo, gentilmente
cedido pela entidade para o evento.
Para começar nada melhor do
que uma retrospectiva dos passeios
e palestras realizados durante este
ano por meio de um vídeo. Relembrar os momentos aqueceu os presentes para as outras atividades que
estavam por vir.
A dança circular coordenada pelo
professor Alan José da Silva foi uma
delas. Um exercício leve e descon-

Camila de Oliveira

Participantes comemoram o
encerramento das atividades 2012
do Qualidade de Vida embalados por
música e dança
traído, ao som das cantigas de roda, despretensioso de acertos e com
grande pretensão de integrar os colegas. Em seguida, a brincadeira do
amigo secreto que rendeu boas risadas e muitas surpresas.
Para finalizar, samba de raiz e choro, conduzido pelo grupo Partido do
Samba, alegraram os participantes da
festa que se esbaldaram até o finalzinho da tarde daquela quarta-feira.

Partido do Samba agitou o final da
confraternização do Qualidade de Vida

Solidariedade
Já virou tradição. Sempre nas celebrações de encerramento das atividades do programa, o Qualidade de
Vida arrecada algo para ser doado
ao Instituto Ana Rosa. Este ano, os
colegas que participaram do evento trouxeram livros infanto-juvenis
para serem usados pelas crianças e
pelos jovens da instituição.
A coordenação do Programa e o
Instituto Ana Rosa agradecem mais
uma vez a solidariedade dos colegas
que levaram verdadeiras jóias literárias para as crianças e adolescentes
atendidos pela entidade.
Camila de Oliveira

Balanço 2012
A cada ano o programa oferece a
seus participantes oficinas, palestras e passeios com uma temática
definida, que este ano foi “Conhecer
e respeitar as diversidades cultural,
religiosa e social”.
Para isso foram realizadas 15 atividades, entre elas visitas a um templo
budista, uma mesquita, uma casa de
candomblé. Passeios em exposições
como Guerra e Paz de Cândido Portinari e Marilyn Monroe. Palestras sobre cristianismo, espiritismo e ateísmo, e tantas outras que enalteceram
a cultura brasileira como a do Saci
Pererê, a que abordou a paixão nacional pelo futebol e outra sobre a
história do trabalhador bancário.
O Programa Qualidade de Vida termina este ano convidando os associados da Afubesp que ainda não participaram de nenhum evento a fazê-lo
em 2013, a partir de março quando o
projeto retoma suas atividades.

Danças circulares trouxeram integração
entre os participantes da festa
dezembro de 2012 Afubesp
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Eles sempre enfrentaram
o Santander
Confira os candidatos da chapa Mãos
Dadas pelo Banesprev apoiados pela
Afubesp nas próximas eleições

D

e 1º a 15 de janeiro, os participantes e assistidos do Banesprev têm o importante compromisso de escolher seus representantes para o
Conselho Deliberativo (dois nomes), Conselho
Fiscal (um nome) e no Comitê Gestor do Plano

Vote
na lista
completa:
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V (oito nomes). Neste pleito, a Afubesp, em conjunto com o
Sindicato dos Bancários de São Paulo, Fetec-SP e Contraf-CUT, apóia a chapa Mãos Dadas pelo Banesprev composta
por banespianos que aliam história de luta, representatividade, conhecimento específico e capacidade de gestão.
Participe do processo eleitoral. Registre você mesmo o
seu voto – que pode ser pela internet ou pelo correio –
para evitar fraude e dar legitimidade à eleição. Na hora
de escolher como votar, dê preferência à internet, pois
além de mais cômodo é um método mais seguro, já que
seu voto não corre risco de extraviar.

Conselho Deliberativo

José Reinaldo Martins

Rita Berlofa

Conselho Fiscal

Maria Lucia Mathias

Comitê Gestor do Plano V

Ademar Lorenzi

Darci Ruano

José Nazareth
Ragazzini (Raga)

Salime Couto

Alfredo Rossi

Herbert Moniz

Oliver Simioni

Sérgio Zancopé
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