
Participe da
assembléia
da Cabesp!
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A direção da Cabesp está convocan-
do seus associados para assembléia que
acontece no dia 11 de março (domingo),

às 10 horas, no Esporte Clube Banespa de
São Paulo (Av. Santo Amaro, 5.355).

Na pauta estão a prestação de contas

referente ao exercício de 2006 e a delibe-
ração sobre o orçamento deste ano. Tam-
bém serão debatidos e votados os regula-
mentos da co-participação, assistência
odontológica e penalidades.

Para o diretor financeiro eleito, Vagner
de Castro, é importante que os associados
participem da assembléia. “Este é o momen-
to para conhecer melhor os números da
Cabesp, influir nas decisões e exercer o pa-
pel de fiscal”. Nesse mesmo sentido, o con-
selheiro fiscal eleito, José Aparecido da Sil-
va Chocolate, acrescenta que a caixa de
assistência médica está atravessando um

período de grandes mudanças. “Este é mais
um bom motivo para a pessoa comparecer
no Esporte Clube Banespa dia 11.”

Procurações para a Afubesp
Os representantes eleitos orientam o

associado ou associada da Cabesp que
não puder comparecer à assembléia a en-
caminhar procuração para a Afubesp até
quarta-feira, dia 7 de março. O documento
precisa ter a assinatura da pessoa abona-
da por dois administradores de sua agên-
cia ou departamento. Qualquer dúvida en-
tre em contato com a entidade.

Evento, que acontece dia
11 de março no E.C. Banespa
de São Paulo, é oportunidade

para associado exercer poder de
fiscal e influir nos rumos da

caixa beneficente

A  importância da caixa na vida dos associados sempre motivou o comparecimento às assembléias, como ocorreu na aprovação do Plano Cabesp Família
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Fiscalização

Luta pelo respeito
à jornada continua Ex-estagiária ganha ação

Mais uma ex-estagiária do Santander
Banespa obteve vínculo de emprego na
Justiça do Trabalho. A 5a Turma do Tribu-
nal Regional do Trabalho da 4a Região
manteve a sentença da 11a Vara do Tra-
balho de Porto Alegre e condenou o ban-
co a assinar a carteira da jovem A. O. e a
pagar indenização de R$ 53.321,55, além
de encargos sociais. Ela trabalhou na
agência Porto Alegre durante dois anos.

Segundo o acórdão judicial, “conclusão
inafastável é a de que a reclamante tra-
balhou como autêntica empregada ban-
cária, em tarefas bancárias (...), execu-
tando atividades estranhas ao aprimora-
mento acadêmico que estaria vinculado
ao estágio”.

Mudanças no auxílio-doença
No dia 12 de fevereiro, o presidente Luiz

Inácio Lula da Silva assinou decreto que
inverte o ônus da prova quando o traba-
lhador se acidentar e prevê mudanças
nas alíquotas referentes ao Seguro Aci-
dente de Trabalho pago pelas empresas.

A nova regra estabelece uma lista de
doenças e sua relação com o ramo de
atividade do trabalhador, o chamado
Nexo Técnico-Epidemiológico. Caso a
relação seja constatada, o auxílio aciden-
te de trabalho será concedido automati-
camente ao segurado, sem depender
mais da emissão por parte do emprega-
dor da Comunicação de Acidente de Tra-
balho (CAT). A empresa se tiver dúvida é
que precisará provar que a doença do
empregado não tem relação com o tipo
de trabalho que desenvolve.

Segundo o ministro da Previdência So-
cial, Nelson Machado, “o grande objetivo
da implantação do Nexo Técnico-Epide-
miológico é induzir as empresas a inves-
tir mais fortemente na saúde e na segu-
rança do trabalhador”.

O decreto também altera o percentual
pago pelas empresas ao Seguro Aciden-
te de Trabalho. A alíquota, que hoje é de
1% para todas, poderá chegar a até 3%,
de acordo com a categoria de risco de
exposição a acidentes em que a empre-
sa for enquadrada: leve, 1%, médio, 2%,
e alto, 3%.

Como o número de bancários afasta-
dos por problemas de saúde é grande,
os bancos foram classificados como em-
presas de alto risco e deverão pagar 3%.

As medidas para entrarem em vigor
dependem da elaboração de instrução
normativa que irá regulamentar o decre-
to presidencial.

8 de março

Federação dos Bancários do RS
apresentará ao MPT quadro da
atual situação nas agências do
Santander Banespa no Estado

Nas próximas semanas, a Federação
dos Bancários do Rio Grande do Sul (Feeb-
RS) deverá apresentar ao Ministério Públi-
co do Trabalho (MPT) um quadro da atual
situação nas agências do Santander Ba-
nespa do Estado no tocante ao desrespei-

to à jornada dos funcionários por parte do
banco. A providência ficou acertada duran-
te audiência realizada no dia 14 de feve-
reiro, perante a procuradora Dulce Martini
Torzecki.

Para realizar o levantamento, a Feeb-
RS encaminhou documento aos sindicatos
gaúchos solicitando que verifiquem e in-
formem o funcionamento do ponto eletrô-
nico no Santander Banespa em relação aos
seguintes registros: horário efetivo de en-
trada e saída; intervalo de 15 minutos den-
tro da jornada de seis horas a partir de ja-
neiro de 2007, conforme prevê o aditivo do
Santander Banespa à Convenção Coleti-
va; e o intervalo de alimentação para os
funcionários que possuem jornada de oito
horas. Outro item a ser observado pelos
sindicalistas é a existência ou não de frau-
des, como a não marcação de horário
quando da realização de reuniões nas
agências.

Estagiários
Durante a audiência, a Feeb-RS apro-

veitou para denunciar ao MPT as irregulari-
dades cometidas pela empresa contra es-
tagiários, que muitas vezes são obrigados
a assumir funções de bancários – o que
caracteriza desvio de função –, cumprem
jornada de até oito horas e possuem metas.

Atenta a essa questão, a entidade de
representação solicitou aos sindicatos do
Rio Grande do Sul que também façam um
levantamento sobre a situação desses jo-
vens trabalhadores, observando: duração
de jornada; existência ou não de metas
para venda de produtos do banco; desvio
de função; e acompanhamento ou não da
Universidade.

“O trabalho do Ministério Público refor-
ça a luta da categoria e agora esperamos
que os sindicatos realizem os levantamen-
tos para fiscalizar o cumprimento da jorna-
da de trabalho e as irregularidades envol-
vendo estagiários”, salienta Ademir Wie-
derkehr, diretor da Feeb-RS e da Afubesp.

Inquérito Civil Público
A audiência realizada no dia 14 faz par-

te do Inquérito Civil Público n0 48/2003, aber-
to em 2003 pelo MPT e alimentado por de-
zenas de denúncias de sindicatos e da
Feeb-RS  contra a extrapolação da jornada
de trabalho no Santander Banespa. O pro-
cesso motivou várias fiscalizações da DRT
em diversas unidades no Estado. Ações
como essas, juntamente com a mobiliza-
ção dos bancários de todo o país e as ne-
gociações, contribuíram para que o banco
implantasse o sistema de ponto eletrônico,
incluindo posteriormente até os gerentes.

Diversas atividades ocorrem nesta quinta-feira, 8 de
março, em todo o país para marcar a Dia Internacional
da Mulher. Em São Paulo, por exemplo, haverá uma
marcha, com concentração prevista para as 15 horas,
na Praça Oswaldo Cruz. De lá, a manifestação política,
que também servirá de protesto contra a visita de Geor-
ge Bush ao Brasil, segue até o vão livre do Masp, na Av.
Paulista.

Além de convidar as bancárias e estagiárias do San-
tander Banespa a participarem das atividades que este-
jam programadas para suas cidades e regiões, a direto-
ria da Afubesp deseja que a data contribua para resga-
tar a memória de todas as mulheres. Daquelas que se
destacaram, tornando-se referência na história de luta

pelos direitos. E também das que no anonimato do cotidiano enfrentam os desafios e
vencem as barreiras do preconceito. Que seja um dia para celebrar os avanços já con-
quistados e, principalmente, ampliar a consciência sobre o longo caminho ainda a per-
correr para a plena igualdade entre os sexos.

Dia da Mulher


