
sexta-feira, 6 de janeiro de 2006 – no 720

Eleitos da Cabesp
tomam posse
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peNa tarde do dia 2 de janeiro, foi realiza-

da a cerimônia de posse dos quatro eleitos
pelos associados da Cabesp, que estarão
à frente da caixa beneficente dos banespi-
anos nos próximos dois anos. Os indicados
pelo Santander Banespa e pela Afabesp

também assumiram seus cargos. O evento
foi prestigiado por representantes de diver-
sas entidades, entre as quais Afubesp, Sin-
dicato dos Bancários de São Paulo, CNB/
CUT, Fetec/CUT-SP e Comissão Nacional
dos Aposentados do Banespa.

Durante a solenidade, os eleitos agrade-
ceram o apoio recebido das entidades cutis-
tas e reafirmaram o compromisso de conti-
nuar vencendo os desafios na luta para me-
lhorar a qualidade dos serviços da Cabesp.

Reeleito para a Diretoria Financeira,
Vagner de Castro falou das vitórias obtidas
em sua primeira gestão, como a parceria
feita com as afabans para revisão da rede
credenciada, e apontou a abertura da cai-
xa para todos os funcionários do grupo
como um dos grandes desafios a serem
enfrentados neste ano. “Com o apoio dos
associados, vamos continuar vencendo to-
das as etapas que teremos pela frente.”

Wagner Cabanal, eleito diretor adminis-
trativo, agradeceu a confiança dos associa-
dos, demonstrada por meio dos cerca de 8
mil votos que recebeu, e disse que estará
empenhado em continuar o trabalho da ex-

Nova gestão quer vencer
o desafio de melhorar a
qualidade dos serviços

prestados aos associados

diretora Shisuka Sameshima.
José Aparecido da Silva, o Chocolate,

que foi reeleito para o Conselho Fiscal, fez
um balanço do trabalho realizado nos últi-
mos dois anos e frisou a importância do
projeto que permite que os aposentados
concorram aos cargos eletivos. Já Vera
Marchioni, que volta a ser conselheira, dis-
se que o credenciamento de profis-sionais
e a liberação de autorização para tratamen-
tos seriados são os maiores problemas a
serem solucionados.

Ao final da solenidade, o presidente da
Afubesp, Aparecido Sério da Silva, parabe-
nizou os eleitos. “Ver estes colegas toman-
do posse como diretores e conselheiros é

motivo de comemoração, pois lutamos mui-
to para manter e perenizar a Cabesp, e tam-
bém o Banesprev, nos últimos cinco anos”,
disse Aparecido Sério. “Para 2006, acredi-
tamos que esta equipe pode fazer a Cabesp
dar um salto de qualidade.”

Despedida
Depois de duas gestões à frente da di-

retoria administrativa e do Conselho Fiscal,
Shisuka Sameshima e José Reinaldo Mar-
tins, respectivamente, entregaram seus car-
gos, mas se colocaram à disposição para
colaborar com a Cabesp no que for neces-
sário. Julio Higashino, indicado pela Afa-
besp, também se despediu do Conselho.

Representantes de diversas entidades prestigiaram cerimônia de posse dos diretores e conselheiros

Resultado

Demissões irregulares são canceladas

Em negociação realizada em São Paulo, no último dia 28, o Santan-
der Banespa cancelou demissões irregulares feitas no início de dezembro
do ano passado. Entre as dispensas canceladas estão as de trabalhado-
res com problemas de saúde ou que se encontram no período de estabi-
lidade pré-aposentadoria, e que contestaram suas rescisões de contrato
de trabalho encaminhando recursos para os sindicatos e a Afubesp.

O banco continua analisando casos que foram apresentados pela
representação e dará resposta na reunião agendada para a próxima
quarta-feira, dia 11 de janeiro. Na ocasião, as entidades também levarão
documentos de vários demitidos, como registros de trabalho em carteira
profissional.

Nova rodada de negociação está
marcada para o próximo dia 11
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Albergue de São Paulo
recebe novos equipamentos

Moções de apoio
A luta dos funcionários do Santander

Banespa em defesa do emprego e pela
melhoria nas condições de trabalho, saú-
de e segurança tem recebido novas ma-
nifestações de solidariedade de vereado-
res de diversas cidades do país.

Durante o mês de dezembro, as câma-
ras municipais de Assis, Bebedouro, Ca-
tanduva, Guaratinguetá, Limeira, Ribei-
rão Preto (interior do Estado de São Pau-
lo) e de Teresina (PI) aprovaram moções
de apoio aos trabalhadores do grupo.

Além disso, a Assembléia Legislativa de
Santa Catarina também se solidarizou
com a luta dos bancários.

Aqui tem diversão!
Procurando o que fazer nestas férias?

Temos uma sugestão: visite os parques,
clubes e pousadas conveniados à Afu-
besp. Escolha a melhor opção para você
e sua família e boa diversão!

– Colônia de Férias e Camping de
Barbosa: às margens de um dos trechos
mais bonitos do Rio Tietê, o lugar ofere-
ce praia fluvial, excelente área de lazer
com chalés, camping e quiosques com
churrasqueiras;

– Plêiades Aquático e Campo: o clu-
be é ótima opção para dias de sol. Ins-
talado na Zona Norte de São Paulo, tem
diversas piscinas, balneário, toboáguas
e cachoeiras artificiais;

– Pousada Vale dos Pássaros: locali-
zada em Ibiúna, à 78 quilômetros da capi-
tal paulista, o lugar oferece passeio a ca-
valo, área de lazer com três piscinas, qua-
dra poliesportiva, salão de jogos, campo
de futebol e muitas outras atrações.

Além disso, os associados da Afubesp
podem adquirir ingressos a preços e con-
dições especiais para o Parque da Môni-
ca, Parque da Xuxa, Playcenter, Hopi Hari
e Wet’n Wild.

Para obter mais informações ligue (11)
3292-1751 e 3292-1752 ou envie e-mail
para convênios@afubesp.com.br.

Volta às aulas
Janeiro é mês de preparar a volta às

aulas. Por isso, para facilitar a vida de
seus associados, a Afubesp fechou con-
vênio com três livrarias e papelarias (Pa-
pelivros, Nova Quintino e Magazine Star-
shop Bugaboo) que oferecem descontos
e formas de pagamento especiais na
compra de livros e material escolar.

As informações sobre os estabeleci-
mentos podem ser obtidas no site
www.afubesp.com.br.
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Com o objetivo de melhorar a qualida-
de de vida de moradores em situação de
rua de São Paulo, a Afubesp doou uma ge-
ladeira e dois bebedouros ao Albergue São
Camilo I, localizado no bairro do Tatuapé,
Zona Leste da capital.

“Ficamos felizes em poder contribuir
com esse espaço”, comentou Aparecido
Sério da Silva, presidente da Afubesp, du-
rante a entrega dos equipamentos, feita no
dia 21 de dezembro. “Se cada um fizer sua
parte, com certeza, construi-
remos um mundo sem desi-
gualdades e, conseqüente-
mente, melhor para se viver.”
Aparecido Sério foi acompa-
nhado por José Roberto Viei-
ra Barboza, integrante do Co-
mitê Betinho dos Funcionári-
os do Santander Banespa,
que também é uma entidade
parceira do albergue.

As doações foram recebi-
das pelo coordenador do abri-
go, Aldemir Aparecido da Sil-
va, e pela ex-banespiana Mar-

Doação de uma geladeira e dois
bebedouros, feita pela Afubesp,
busca melhorar a qualidade de

vida dos abrigados

luce Oliveira do Nascimento, que trabalha
como assistente social do lugar.

Refúgio
Atualmente, o Albergue São Camilo I é

o refúgio para 340 homens que vivem a tris-
te realidade das ruas de São Paulo. Ali, en-
tre 16h30 e 8 horas do dia seguinte, os abri-
gados encontram chuveiro com água quen-
te, cama limpa e podem fazer duas refei-
ções (jantar e café da manhã).

Eles também recebem apoio psicológi-
co de assistentes sociais, que fornecem ain-
da encaminhamento para atendimento mé-
dico e para retirada de documentos, como
certidão de nascimento, carteira de identi-
dade, CPF, etc.

Doações beneficiam usuários do Albergue São Camilo I, que
atualmente abriga 340 homens por dia


