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() estúpido não esquece e não perdoa. O ingênuo esquece e perdoa.
O sábio perdoa mas não esquece.

2a ASSEMBLÉIA SINDICAL
Em razão da recusa da proposta indecente
apresentada pelo Santander Banespa, o Sindicato dos
Bancários convocou uma nova assembléia, desta vez
para autorizar ou não o ingresso com Ação de
Cumprimento junto a Justiça do Trabalho pleiteando o
Acordo da Fenaban.
A assembléia aconteceu no dia 15 de dezembro. Os
aposentados e as pensionistas compareceram
maciçamente e o desejo da maioria dos presentes
autorizou o Sindicato a ingressar com a ação o que
acontecerá no término do recesso do judiciário.
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SE COLAR, COLOU
O Santander Banespa, cinicamente, já está enviando a
documentação para que os aposentados
pré-75 façam sua opção, baseados no acordo
aprovado em dezembro passado em 40 bases
sindicais. Embora 28 outras bases sindicais, inclusive
Curitiba, tenham recusado a indecente proposta,
banco estendeu o acordo para todo o pessoal da ativa
e agora tenta forçar a aceitação por parte dos
aposentados.
É o máximo da prepotência e da arrogância dos
espanhóis do Santander Banespa, pois o acordo ainda
não foi julgado pelo TST e muitas novidades poderão
surgir.
Portanto, mantenham a calma e procurem orientar-se.
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NOSSA LUTA
Informamos aos nossos associados que a Diretoria da
Afaban, com a inestimável colaboração de diversos
colegas, vem mantendo constantes contatos com
diversas Afabans e Afabesp, visando nos mantermos
atualizados e participativos sobre o andamento do
dissídio.
Juntamente com mais de uma dezena de Afabans
contratamos um advogado em Brasília, para
acompanhar o processo do dissídio e requerer nossa
participação como litisconsorte, ou seja, como parte
interessada. Esta ação corre paralelamente àquela
iniciada pela Afabesp.
Outras medidas foram e estão sendo tomadas na
defesa dos nossos direitos contra a ganância e a
injustiça praticada pelo Santander Banespa.
Oportunamente comunicaremos maiores detalhes.
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COMUNICADO DA AFABESP
No dia 07/01/05, a AFABESP e o SINFAB
protocolaram petição junto ao Tribunal Superior do
Trabalho em Brasília, requerendo a participação
dessas entidades, como legítimas representantes de
cerca de 13.000 aposentados e pensionistas, no
Dísstdio Coletivo de Trabalho ajuizado pelo Banespa,
no qual o Banco pretende estender o acordo coletivo
2004/2006 para as 28 bases sindicais que rejeitaram a
proposta.
Nessa petição, as entidades representativas dos
aposentados e pensionistas, denunciam ao TST que
não é verdadeira a informação prestada pelo Banespa
àquele Tribunal no sentido de que o acordo proposto
pela empresa teria sido aprovado por 83,8% dos
interessados, nas assembléias realizadas pelos
Sindicatos. Na verdade, menos de 54% dos
interessados a aprovaram.
O TST está sendo informado, ainda, dos prejuízos que
o Banespa está impingindo aos seus aposentados e
pensionistas pré-75, desde a privatização da empresa
ocorrida em novembro de 2000, muito embora tenha o
Banco recebido títulos federais para fazer face ao
pagamento dos valores devidos aos inativos.
Requereu-se, ainda, que aos aposentados e
pensionistas do Banespa seja assegurado o índice de
reajuste de 8,5% concedido pela FENABAN.
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AVISO IMPORTANTE
A Afabesp, Afabans e a Comissão Nacional dos
Aposentados recomendam a todos os colegas
aposentados Pré-75 que continuem atentos aos
comunicados e informes das entidades
representativas. É importante não procurar uma saída
individual, pois se isso ocorrer o Banco vai engolir a
nós todos, um a um. Unidos somos mais fortes para
enfrentar os espanhóis do Santander.
Desta forma, pedem para atentar para os seguintes
esclarecimentos:

1) O assunto está sob exame do Tribunal Superior do
Trabalho (TST) em face do ajuizamento do dissídio
coletivo pelo Banespa Santander, no dia 17.12.2004.
O julgamento do TST poderá acontecer em fevereiro.

2) Aguardem orientação das entidades representativas
após o exame jurídico do "Termo de Adesão", análise
da cláusula 44 e o parágrafo 8° do acordo coletivo e o
julgamento da pendência pelo TST.



A ARTE DO NÃO ADOECER

Se não quiser adoecer - "Fale de seus sentimentos".
Emoções e sentimentos que são escondidos,

reprimidos, acabam em doenças como: gastrite,
úlcera, dores lombares, dor na coluna.

Com o tempo a repressão dos sentimentos degenera
até em câncer. Então vamos desabafar, confidenciar.
partilhar nossa intimidade. nossos segredos. nossos

pecados.
O diálogo. a fala, a palavra, é um poderoso remédio e

excelente terapia.

Se não quiser adoecer - "Tome decisão".
A pessoa indecisa permanece na dúvida, na

ansiedade, na angústia.

A indecisão acumula problemas, preocupações,
agressões.

A história humana é feita de decisões. Para decidir é
preciso saber renunciar, saber perder vantagem e

valores para ganhar outros.

As pessoas indecisas são vítimas de doenças
nervosas, gástricas e problemas de pele.

Se não quiser adoecer - "Busque soluções".
Pessoas negativas não enxergam soluções e

aumentam os problemas.
Preferem a lamentações, a murmurações, o

pessimismo.

Melhor é acender o fósforo que lamentar a escuridão.
Pequena é a abelha, mas produz o que de mais doce

existe. Somos o que pensamos.

O pensamento negativo gera energia negativa que se
transforma em doença.

Se não quiser adoecer - "Não viva de aparências".
Quem esconde a realidade finge, faz pose, quer

sempre dar a impressão que
está bem, quer mostrar-se perfeito, bonzinho etc.,

está acumulando
toneladas de peso ... uma estátua de bronze, mas com

pés de barro.
Nada pior para a saúde que viver de aparências e

fachadas.

São pessoas com muito verniz e pouca raiz. Seu
destino é a farmácia, o hospital, a dor.

Se não quiser adoecer - "Aceite-se".
A rejeição de si próprio, a ausência de auto-estima,

faz com que sejamos
algozes de nós mesmos. Ser eu mesmo é o núcleo de

uma vida saudável. Os que não se aceitam são
invejosos, ciumentos, imitadores, competitivos,

destruidores.

Aceitar-se, aceitar ser aceito, aceitar as críticas, é
sabedoria, bom senso e terapia.

Se não Quiser adoecer - "Confie".
Quem não confia, não se comunica, não se abre, não

se relaciona, não cria liames profundos, não sabe
fazer amizades verdadeiras.

Sem confiança, não há relacionamento.

A desconfiança é falta de fé em si, nos outros e em
Deus.

Se não quiser adoecer - "Não viva sempre triste".
O bom humor, a risada. o lazer, a alegria, recuperam

a saúde e trazem vida longa.

A pessoa alegre tem o dom de alegrar o ambiente em
que vive.

"O bom humor nos salva das mãos do doutor".

Alegria é saúde e terapia.

(Dr. Dráuzio Varella)
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