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Os participantes e assistidos do Ba-
nesprev têm uma tarefa importante no dia
10 de janeiro de 2007: escolher seus re-
presentantes no fundo de pensão para o
próximo biênio. Serão eleitos candidatos
para a Diretoria Financeira, Diretoria Ad-
ministrativa, dois para o Conselho de Ad-
ministração e dois para o Comitê de In-
vestimentos. Os banespianos também

Na eleição, marcada para 10 de janeiro, participantes e assistidos  devem escolher
candidatos comprometidos com a luta pelo fortalecimento do fundo
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Na manhã de terça-feira, dia 19 de
dezembro, o presidente da Afubesp,
Cido Sério, foi diplomado deputado es-
tadual pelo TRE (Tribunal Regional Elei-
toral) em cerimônia realizada no plená-
rio Juscelino Kubitschek, na Assem-
bléia Legislativa de São Paulo.

Durante o evento, conduzido pelo
presidente do TRE, desembargador
Paulo Henrique Barbosa Pereira, foram

elegerão um representante para o Con-
selho Fiscal, que ficará no cargo pelos
próximos três anos.

“Para garantirmos um futuro tranqüilo,
precisamos estar sempre vigilantes”, afir-
ma o presidente da Afubesp, Cido Sério,
que completa: “Por isso é fundamental vo-
tar em candidatos historicamente compro-
metidos com a manutenção e o fortaleci-

mento do Banesprev”.
A diretoria da entidade apóia a chapa

formada por Walter Oliveira (diretor finan-
ceiro), Camilo Fernandes (diretor adminis-
trativo), José Reinaldo Martins (Conselho
Fiscal), Márcia Campos e Eric Nilson (para
o Comitê de Investimentos) e Maria Auxili-
adora e Rita Berlofa (para o Conselho de
Administração).

Representação

Cido Sério é diplomado
deputado estadual

distribuídos os diplomas para os candi-
datos escolhidos pelos eleitores de São
Paulo, em 1º de outubro de 2006.

Receberam o documento 70 depu-
tados federais, 94 estaduais, o senador
Eduardo Suplicy (PT), o governador José
Serra e seu vice, Alberto Goldman
(PSDB). A diplomação habilita os elei-
tos a tomar posse de seus cargos, caso
não haja interposição de recurso.

Chapa apoiada pela diretoria da Afubesp é composta por banespianos historicamente engajados na luta pela manutenção e fortalecimento do Banesprev

Mauricio G. Souza
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Trabalho

Santander Banespa apresenta
Plano de Cargos e Salários
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No dia 8/12, a Contraf-CUT e a Fena-

ban apresentaram suas propostas para
a construção de um programa de Preven-
ção Coletiva de Conflitos no Ambiente de
Trabalho. As sugestões foram feitas du-
rante a segunda rodada de negociações
do Grupo de Trabalho, criado a partir da
Campanha Nacional deste ano.

Para contornar as situações de conflito
enfrentadas pelos bancários, entre as
quais o assédio moral, a representação
da categoria propõe a criação: de um pro-
grama de informação e educação conti-
nuada – inclusive com a publicação de
um “manual de conduta adequada”–, de
mecanismos que garantam a possibilida-
de de denúncia (preservando a identida-
de do bancário) e de avaliação dos re-
sultados das ações. Eles também suge-
rem a inclusão do tema em cursos de for-
mação de gestores.

Bancária necessita de solidariedade
A bancária do Santander Banespa de

Piracicaba Rubia Catarina Pestitschek (co-
nhecida como Bia), de 25 anos, necessita
da solidariedade dos funcionários do ban-
co. Em decorrência de um grave acidente
de carro, ocorrido no dia 15 de julho deste
ano, Bia teve politraumatismo craniano
com perda de massa encefálica, que a
deixou com seqüelas agudas.

Para evitar infecção hospitalar, Bia ob-
teve alta, porém ainda atravessará um
longo período de recuperação, que en-
volve fisioterapia, fonoaudiologia e ali-
mentação específica, pois ela se alimen-
ta por sonda de gastrotomia (colocada
diretamente no estômago).

“Não temos como tratá-la em casa, com
todos os cuidados necessários, dispon-
do apenas de nossos recursos financei-
ros”, explica Edelvaisse Marchioretto
Pestitschek, mãe da bancária. “Por isso
pedimos, com muita humildade, a ajuda
dos funcionários do Santander Banespa
por meio de doações de qualquer valor
para que Bia possa voltar a ser a menina
cheia de vida e feliz que sempre foi.”

As doações podem ser feitas nos se-
guintes bancos: Santander Banespa
(Agência: 0285/ Conta poupança:
60820766-6) ou Itaú (Agência: 1616/
Conta poupança: 16431-3/500).

Expediente de final de ano
A Afubesp informa aos seus associa-

dos que, em virtude das festas de final
de ano, não haverá expediente no dia 29
de dezembro.

Na reunião do Comi-
tê de Relações Traba-
lhistas, ocorrida no dia 5
de dezembro, o Santan-
der Banespa apresentou
à Comissão de Organi-
zação dos Empregados
(COE) o projeto de Re-
estruturação de Níveis e
Cargos, que está sendo
implantado pelo banco.
Foi a primeira vez que a
instituição abriu informa-
ções sobre o Plano de
Cargos e Salários (PCS)
para as entidades sindi-
cais e de representação.

Durante a apresentação, o superinten-
dente de Relações Sindicais, Gilberto Tra-
zzi Canteras, explicou que o projeto busca
a revisão do atual modelo de remuneração,
dentro de um período de até três anos e
informou que o número de cargos foi redu-
zido de 1.600 para 950.

Segundo Canteras, o projeto estabe-
lece “mudanças na administração do salá-
rio fixo, com faixa salarial com amplitude
para progressão salarial horizontal, faixas
regionalizadas para todas as áreas do ban-
co, fixação de 12 níveis salariais no lugar
das 24 grades salariais anteriores, e admi-
nistração dos salários de acordo com a es-
trutura salarial aprovada, vinculada ao de-
sempenho e orçamento”.

Em relação à estrutura salarial, o pro-
jeto prevê “faixa salarial com amplitude de
70% e cargos com maturidade (júnior, ple-
no e sênior) e cargos sem maturidade”.
Cada gestor terá alçada para chegar ao
ponto médio da faixa.

Ao final, o banco destacou que “para
planejar ações e otimizar a administração

Para representantes dos
funcionários, projeto não
garante isonomia salarial

Pela primeira vez, banco abre informações sobre PCS aos bancários

salarial, serão considerados: disponibilida-
de orçamentária, posicionamento na faixa,
histórico de performance, encarreiramen-
to, aproveitamento interno e necessidade
de contratação”.

Diante do exposto, a COE do Santan-
der Banespa avalia que esta reestruturação
não assegura isonomia salarial. “O projeto
não garante igualdade de tratamento para
muitos funcionários, especialmente geren-
tes, que possuem o mesmo cargo e tempo
de banco, porém recebem salários desi-
guais”, ressalta o diretor da Contraf-CUT,
Paulo Stekel. “A isonomia de salários, direi-
tos e oportunidades deveria ser a outra par-
te do processo de integração tecnológica e
unificação da marca do banco”, salienta.

Além disso, o diretor da Afubesp e do
Sindicato dos Bancários de Porto Alegre,
Ademir Wiederkehr, considera o tempo de
até três anos para a revisão do modelo
atual de remuneração muito longo. “O San-
tander Banespa tem que agilizar esse pro-
cedimento para corrigir as graves distor-
ções existentes, como forma de valoriza-
ção profissional dos funcionários”, reivin-
dica o dirigente, que completa: “O banco
só perde com essa demora, pois não aca-
ba com as injustiças, não investe na auto-
estima dos funcionários e ainda forma
passivo trabalhista”.


