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Bancários fazem parte
da nova Contraf-CUT

Nos dias 25 e 26 de abril foi realizado
na cidade de Nazaré Paulista, interior de
São Paulo, o 1º Congresso da Confedera-
ção Nacional dos Trabalhadores do Ramo
Financeiro da CUT (Contraf-CUT). O even-
to elegeu a diretoria, aprovou os estatutos
e definiu o plano de ação da nova entidade.

Participaram da decisão histórica 285
delegados de 25 estados brasileiros e do
Distrito Federal, além de delegações de vá-
rios países, como Argentina, Uruguai, Chile,
Paraguai, Chile, Costa Rica e Espanha.

A Contraf-CUT já nasceu forte, pois
aglutina nove federações, 110 sindicatos e
uma base de 360 mil trabalhadores. Desde
já, seu objetivo é representar, além dos ban-
cários e financiários, diversas outras cate-
gorias envolvidas em atividades do siste-
ma financeiro. Muitas das quais permane-
cem à margem da convenção coletiva na-
cional dos bancários, embora realizem ser-
viços contratados por empresas que fazem
parte das holdings controladas por bancos.

Nessa situação encontram-se promo-
tores de vendas, securitários, especialistas
em tecnologia da informação e funcioná-
rios de bolsas de valores, entre outros.

Com base em dados da Pesquisa Na-
cional por Amostras de Domicílio (Pnad)
realizada em 2004, estima-se que todas as
categorias que podem abrigar-se na nova
confederação somem aproximadamente um
milhão de empregados.

Vagner Freitas, eleito presidente da

Confederação Nacional dos
Trabalhadores do Ramo

Financeiro da CUT deverá
incluir categorias que somadas

ultrapassam um milhão
de empregados

Contraf-CUT, afirma que a entidade preten-
de ‘incluir no debate e nas negociações sin-
dicais todos os trabalhadores que fazem
parte do processo de intermediação finan-
ceira, com o intuito de equiparar os direitos
e ampliar as conquistas”.

A pulverização dos trabalhadores bra-
sileiros em cerca de 18 mil sindicatos nos
últimos anos tornou obsoleta a organização
por categoria profissional, uma vez que eles
se relacionam por ramo de atividade e es-
tão envolvidos no mesmo processo.

Os próprios bancos reconheceram essa
mudança e a necessidade de criar uma en-
tidade sindical patronal do ramo para repre-
sentá-los: a Confederação Nacional do Sis-
tema Financeiro (Consif).

Durante o congresso – denominado Luiz
Felipe Nogueira, em memória do ex-presiden-
te do Sindicato dos Bancários de Porto Ale-

gre e Região (SindBancários) e ex-diretor da
CNB-CUT falecido no dia 14 de janeiro deste
ano –, o presidente da Confederação dos Ban-
cários do Chile (Csteba-CUT), Marcelo Ro-
jas Cruz, denunciou a absurda proposta da
Associação dos Bancos Chilenos, por inicia-
tiva do Santander, de abrir as agências du-
rante 24 horas por dia e 7 dias por semana,
alegando a necessidade de bancarizar a po-
pulação. Para Cruz, a medida acabaria com
o descanso dos bancários, trazendo a volta
da escravidão, e abriria um grave precedente
para os demais trabalhadores do ramo finan-
ceiro na América Latina.

Também foi feita uma apresentação da
página eletrônica da Contraf-CUT, que po-
derá ser acessada a partir de 2 de maio, no
endereço www.contrafcut.org.br.

O presidente da Afubesp, Cido Sério,
acredita que a nova entidade representa um
grande avanço para os trabalhadores. “Os
bancários fazem parte agora de uma con-
federação nacional mais ampla e mais for-
te, o que permitirá novas conquistas para
todas as categorias envolvidas.”

Diversos dirigentes sindicais do San-
tander Banespa participaram da congres-
so, que definiu os seguintes temas para o
plano de ação: luta em defesa do empre-
go; combate à terceirização e à precariza-
ção do trabalho; ampliação do crédito e
controle democrático da sociedade sobre
o Sistema Financeiro Nacional; igualdade
de oportunidades para bancários e ban-
cárias; saúde do bancário; juventude e se-
gurança bancária; sindicato e agenda so-
cial; direitos do consumidor e defesa do
meio ambiente.Vagner Freitas (ao microfone), presidente da Contraf-CUT, ao lado de outros dirigentes sindicais

Primeiro congresso contou com a participação de 285 delegados, além de representantes de vários países
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Vamos ajudar o planeta
Ação pelo trabalho extra
Em resposta à intransigência do San-

tander Banespa e ao flagrante descum-
primento da legislação trabalhista, o Sin-
dicato dos Bancários de Porto Alegre e
Região (SindBancários) vai ingressar
com ação judicial contra o banco, visan-
do o pagamento do trabalho extraordiná-
rio ocorrido no sábado de aleluia, dia 15
de abril, para os funcionários que foram
“convidados” para a integração tecnoló-
gica e não possuem ponto eletrônico (ge-
rentes e outros comissionados). Na mes-
ma ação também será cobrado o paga-
mento dos dois domingos de simulações
(19 de fevereiro e 26 de março) para es-
ses trabalhadores.

Banco é o segundo na lista do TST
O Grupo Santander Banespa é o se-

gundo colocado em uma lista divulgada
pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST)
que mostra as instituições públicas e pri-
vadas do país que desrespeitam as leis
trabalhistas, e mesmo depois de conde-
nadas fazem de tudo para não pagar o
valor definido pela Justiça aos seus ex-
funcionários.

Além do Santander Banespa, com
4.253 ações trabalhistas no TST, outros
bancos aparecem no topo da lista, entre
os quais Banco do Brasil (3.400), Itaú
(2.523) e Caixa Econômica Federal
(2.297).

Promoção do Dia das Mães
A Fuji Service está com promoção im-

perdível de Dia das Mães para os asso-
ciados da Afubesp. São máquinas foto-
gráficas digitais, MP3 e outros equipa-
mentos a preços e condições especiais.

Além dessas opções de presente, os
associados também poderão aproveitar
para comprar perfumes, bijouterias e ou-
tros produtos na promoção das mães,
que será realizada de 8 a 12 de maio,
das 10 às 17 horas, na sede (Rua Direi-
ta, 32, 11o andar, Centro) e na subsede
da entidade (Rua Amador Bueno, 599,
Santo Amaro), em São Paulo.

Todos são responsáveis pelo uso racio-
nal dos recursos naturais. Com este pensa-
mento, a Afubesp iniciou no mês de abril o
seu programa de Agenda 21. O projeto con-
siste na realização de diversos eventos que
abordarão a importância do desenvolvimen-
to sustentável do planeta, conciliando cres-
cimento econômico com justiça social, con-
servação do meio ambiente e respeito pelas
diversidades, sejam elas de cunho religioso,
étnico, cultural ou de orientação sexual.

Mas não é de agora que a Afubesp rea-
liza atividades que se encaixam na chama-
da Agenda 21. Há muitos anos, a entidade
desenvolve projetos e realiza ações sociais
que beneficiam comunidades de diversas

cidades brasileiras, entre as quais doação
de cisternas no semi-árido nordestino, pa-
trocínio a atletas deficientes e construção
de brinquedotecas. Além disso, apóia even-
tos relacionados ao meio ambiente, como
o seminário “Nós, todos, um a um: o que
podemos fazer juntos”, realizado em novem-
bro do ano passado.

“Se cada um assumir sua responsabili-
dade nessa questão e mudar seu compor-
tamento em relação ao meio ambiente, con-
seguiremos preservar os recursos naturais
para as gerações presentes e futuras”, co-
menta o presidente da Afubesp, Cido Sé-
rio, que completa: “Pensar global e agir lo-
cal é o lema da Agenda 21 e é isso que
estamos fazendo”.

A Agenda 21 é o resultado da maior
conferência internacional da Organização
das Nações Unidas (ONU) sobre meio am-
biente e desenvolvimento sustentável já rea-
lizada no mundo. Durante o ECO 92, como

Afubesp contribui com
o equilíbrio ambiental

ficou conhecido o evento, representantes de
179 países se comprometeram a cumprir
metas que visem a diminuição dos níveis
de poluição global do ar, das águas e da
terra. Atualmente, a Agenda 21 é um dos
grandes instrumentos de formação de polí-
ticas públicas no Brasil.

Mesa Redonda
No dia 12 de maio, a Afubesp, em con-

junto com a Rede 21 (rede de Agendas 21
de SP) e a Secretaria do Verde e do Meio
Ambiente da Cidade de São Paulo, promo-
ve a 1ª Mesa Redonda da Região Central
da capital paulista com a temática “Um olhar
coletivo para a Agenda 21 Local”.

O objetivo do evento, apoiado pelo Mi-
nistério do Meio Ambiente, é juntar forças
de representantes do poder público, da ini-
ciativa privada e da sociedade civil para a
implementação de políticas que incentivem
o desenvolvimento sustentável. Deverá ain-
da propor a formação do Fórum pela Agen-
da 21 Local, como forma de se conduzir
processos de mobilização, troca de infor-
mações, geração de consensos em torno
dos problemas e soluções locais.

O evento será realizado, das 13 às 19
horas, na sede do Sindicato dos Engenhei-
ros do Estado de São Paulo (Rua Genebra,
25, Bela Vista).

Edital

Convocação assembléia da Afubesp
A Associação dos Funcionários do Grupo Santander Banespa, Banesprev e Cabesp –

AFUBESP, por seu Presidente, convoca a todos os seus associados, para participarem da
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, que será realizada no dia 6 de maio de 2006, na Rua
Direita, nº 32, 11º andar, Centro, São Paulo - SP, com primeira convocação para as 10:00
horas, que se realizará com metade mais um dos associados quites e, com segunda con-
vocação para as 10:30 horas, que se realizará com qualquer número de associados e suas
deliberações com maioria simples dos presentes, para tratar de assuntos do interesse da
Associação, em consonância com o Estatuto da Entidade, nos termos do seu artigo 30,
inciso II, notadamente para a discussão e aprovação da seguinte ordem do dia:

1) Discussão, deliberação e aprovação da prestação de contas do exercício de 2005;
2) Discussão, deliberação e aprovação da previsão orçamentária do exercício de 2006.

São Paulo, 20 de abril de 2006.

Aparecido Sério da Silva
Diretor Presidente da Associação dos Funcionários do Grupo Santander Banespa,

Banesprev e Cabesp - AFUBESP

Cido Sério colocou a Afubesp na Agenda 21
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