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Vem aí o 19º Congresso:
sua participação é fundamental
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A unificação das plataformas tecnoló-
gicas dos bancos controlados pelo Santan-
der no Brasil, prevista para ser concluída
até o final de novembro, e o fim da garantia
de emprego dos funcionários do Banespa,
válida até o dia 30 do mesmo mês, fazem
prever um período muito difícil para todos
os trabalhadores do grupo.

Aos já graves problemas de assédio
moral e pressão insuportável nas agências,

com as suas conseqüências negativas so-
bre a saúde e condições de trabalho, vêm
se somar agora as ameaças de fusão e fe-
chamento de agências. E todo mundo sabe
o que isso significa: demissões.

A única resposta possível dos bancári-
os para enfrentar esse cenário é a mobiliza-
ção. Nesse sentido, a Comissão de Empre-
sa, a Afubesp e as entidades sindicais con-
vocam todos os trabalhadores do Grupo San-
tander Banespa para o 19º Congresso Naci-
onal – o 4º Congresso Unificado –, a reali-
zar-se nos dias 18 (sexta-feira à noite) e 19
de novembro (das 9 às 18 horas), na quadra
do Sindicato dos Bancários de São Paulo
(rua Tabatinguera, 192, próximo à Estação
Sé do Metrô, na capital paulista).

O evento tem por objetivos definir es-
tratégia e calendário de atividades, visan-
do ampliar a luta em defesa da garantia
de emprego para todos os funcionários do
grupo até 30 de novembro de 2006, a uni-
ficação dos contratos pelas cláusulas
mais vantajosas e a melhoria das condi-
ções de trabalho (tema que envolve saú-
de, jornada, carência de funcionários nas
unidades etc).

“É fundamental que todas as unidades
estejam representadas no 19º Congresso
Nacional dos Trabalhadores do Grupo San-
tander Banespa – o 4º Congresso Unifica-
do –, pois só assim mostraremos força ao
banco e conseguiremos impedir as demis-
sões e, conseqüentemente, evitar uma pres-
são ainda maior sobre os funcionários que
ficarem”, reforça Aparecido Sério da Silva,
presidente da Afubesp.

As inscrições dos delegados para o
evento deverão ser feitas até o dia 4 de no-
vembro e o critério é de pelo menos uma
pessoa por agência ou departamento. Além

Os trabalhadores do grupo deram sua
contribuição para que a campanha sala-
rial da categoria bancária fosse vitoriosa.

Agências do banco em muitas cidades do
país ficaram paralisadas durante a greve
de seis dias, que forçou os banqueiros a
melhorar a proposta de reajuste, de 4%
para 6% mais R$ 1.700,00 de abono. Di-
rigentes da Afubesp e dos sindicatos (fun-
cionários do grupo) estiveram na linha de
frente das mobilizações e assembléias
que decidiram o movimento vitorioso.

A Convenção Coletiva da categoria

Campanha salarial

Participamos da luta e das conquistas

Apesar dos interditos, várias
unidades do banco ficaram

paralisadas reforçando a luta
da categoria bancária

foi assinada em 17 de outubro e no dia
25 o Grupo Santander Banespa credi-
tou a primeira parcela da PLR (40% do
salário mais R$ 400,00, com teto de R$
2.655,00) e a antecipação do PPR, no
valor de R$ 300,00, a todos os seus tra-
balhadores. Para os funcionários do San-
tander S/A, Santander Brasil e Santan-
der Meridional foi depositado também o
abono de R$ 1.700,00.

Reivindicações específicas
As entidades sindicais e Afubesp rei-

vindicam que o abono também seja es-
tendido aos funcionários do Banespa,
que em função do acordo coletivo vigente
não terão direito ao reajuste de 6%. De-
fendem ainda PLR igual para todos, com
base no lucro consolidado do grupo, e
outras questões específicas.

“Já entregamos carta ao banco com
as reivindicações e estamos cobrando a
abertura de negociações”, relata José
Aparecido da Silva (Chocolate), diretor
da Afubesp. Ele destaca que “a mobiliza-
ção e a participação dos trabalhadores
no 19º Congresso serão fundamentais
para que a direção do grupo atenda as
demandas encaminhadas”.

Garantia de emprego para todos
os funcionários do grupo,

unificação dos contratos pelas
clausulas mais vantajosas e

saúde e condições de trabalho
serão temas do evento

disso, cada delegação (base sindical) pode-
rá ser composta por até 10% de aposenta-
dos. Estagiário pode participar como obser-
vador (um por unidade). Entre no site

www.afubesp.com.br para obter o kit com
todas as informações do congresso, incluin-
do a programação e a ficha para inscrição
de delegados.

Trabalhadores do Grupo Santander Banespa definirão a estratégia para enfrentar o próximo período

Ja
ilt

on
 G

ar
ci

a

Greve atingiu diversas agências do grupo
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Em comemoração à Semana da Crian-
ça e ao aniversário de 15 anos do Estatuto
da Criança e do Adolescente (ECA), foi re-
lançado no dia 11 de outubro, em São Pau-
lo, o gibi “A Turma da Mônica em: O Estatu-
to da Criança e do Adolescente”. A edição
especial tem o objetivo de levar à garotada,
de forma simples e divertida, a reflexão so-
bre seus direitos.

O evento, ocorrido no Parque da Môni-
ca, contou com as presenças do criador dos
personagens infantis Maurício de Sousa e

de representantes de diversas entidades e
órgão públicos que participam da parceria,
entre os quais a Afubesp, o Comitê Betinho
dos Funcionários do Santander Banespa,
o Sindicato dos Bancários de São Paulo, a
Secretaria Especial de Direitos Humanos da
Presidência da República e o Santander
Banespa, além de dezenas de crianças
assistidas pelo projeto Arrastão.

O presidente da Afubesp, Aparecido
Sério da Silva, informou aos participantes
que, além da luta em defesa dos trabalha-
dores do banco, a entidade tem apoiado di-
versas atividades em defesa da cidadania.
“Juntos com o Comitê Betinho e o Sindica-
to dos Bancários de São Paulo, fomos pio-
neiros na construção de cisternas no semi-
árido nordestino”, exemplificou.

O dirigente garantiu ainda que a Afu-
besp continuará contribuindo com causas
nobres como essa, “para que num futuro
muito próximo tenhamos um país mais jus-
to e solidário”.

Para José Roberto Barboza, do Comi-
tê Betinho dos Funcionários do Santander
Banespa, “o Estatuto da Criança e do Ado-
lescente (ECA) é um marco na história dos

Afubesp apóia
gibi sobre o ECA

Entidade participou do
relançamento da revistinha “A

Turma da Mônica em: O Estatuto
da Criança e do Adolescente”

direitos humanos no Brasil”.
Já a superintendente de Responsabili-

dade Social do Santander Banespa, Vanda
Pita, afirmou que a ação contribui para que
crianças e adolescentes cresçam conscien-
tes de seus direitos, exercendo plenamen-
te sua cidadania. “Que os leitores do gibi,
tendo essas informações, façam parte da
turma do bem”.

Paulo Salvador, diretor do Sindicato dos
Bancários de São Paulo, explicou que a en-
tidade sindical não se preocupa apenas com
questões que envolvem os bancários, mas
também com outros problemas da socieda-
de. “A filosofia que estamos construindo é a
do sindicato cidadão.”

O criador da Turma da Mônica
Maurício de Sousa agradeceu os par-

ceiros que possibilitaram a impressão de 30
mil gibis para serem distribuídos gratuita-
mente nos estados de São Paulo e Rio
Grande do Sul, em escolas públicas, ONGs,
conselhos de direitos e órgãos públicos li-
gados à educação. “Com essa edição atua-
lizada – da Turma da Mônica em: o Estatu-
to da Criança e do Adolescente –, recome-
çamos o caminho bom.”

A presidente do Conselho Municipal da
Criança e do Adolescente, Abertina Duarte,
por sua vez, fez um apelo emocionado em
defesa dos direitos dos pequenos, especial-
mente em relação à saúde e educação.

Tarcízio Ildefonso Costa Junior, repre-
sentante da Secretaria Especial de Direitos
Humanos da Presidência da República,
realçou o papel de duas pessoas na luta em
defesa da cidadania. “A humanidade ocasio-
nalmente é presenteada com pessoas es-
peciais, uma delas era Betinho, que foi o pre-
cursor desse sonho que está presente aqui
hoje, e a outra é Maurício de Sousa.”

Como na poderia deixar de ser, ao fi-
nal da cerimônia, os personagens da Tur-
ma da Mônica fizeram uma apresentação
especial para os participantes, alegrando
crianças e adultos.    

Eleição da Cabesp é dia 25
Os associados da Cabesp irão eleger

em 25 de novembro os seus represen-
tantes para as diretorias Administrativa e
Financeira e para o Conselho Fiscal.

A Afubesp orienta os associados a não
deixarem de votar, avaliarem bem os can-
didatos e escolherem aqueles que real-
mente têm compromisso com a defesa e
o fortalecimento da Cabesp.

Mudança no estatuto – Em virtude de
a última assembléia da Cabesp (15/10)
não ter dado quorum, a Afubesp e os elei-
tos reafirmam a necessidade de união dos
associados e suas entidades em apoio a
uma proposta de consenso que viabilize
a participação dos aposentados na dire-
toria da caixa, o que é vedado pelo Esta-
tuto. “Defendemos que os aposentados
possam ser eleitos para as diretorias Ad-
ministrativa e Financeira e também indi-
cados pelo banco para a diretoria de Ope-
rações e a Presidência”, explica Vagner
de Castro, diretor financeiro eleito.

Pelas regras do Estatuto, a falta de quo-
rum na assembléia implica na realização
de um plebiscito entre os associados.

Aniversário da subsede da Afubesp

No dia 26, a subsede da Afubesp em
Santo Amaro completou seu primeiro ani-
versário com uma confraternização entre
diretores, funcionários e associados.

Representantes da Fetec/CUT-SP,
Seeb SP,  Associação dos Bancários
Aposentados e os dois diretores eleitos
da Cabesp, Vagner de Castro e Shisuka
Sameshima, prestigiaram a solenidade.

“Trazer a Afubesp mais perto dos asso-
ciados é uma experiência que tem se
mostrado muito importante para nossa di-
retoria”, afirma o secretário-geral, Marcos
Benedito. “Trata-se de uma prova do nos-
so empenho em oferecer mais e melho-
res serviços aos trabalhadores do grupo.”

Fotos da 28a Integração na Internet
Além de publicar dois jornais especiais

sobre a 28a Integração Esportiva e Cul-
tural do Grupo Santander Banespa, a
Afubesp disponibiliza em seu site
(www.afubesp.com.br) centenas de fotos
do evento. Acesse e confira as imagens.

Diversas entidades apoiaram a iniciativa solidária
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Maurício de Sousa e as crianças exibem o gibi
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