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CAMPANHA SALARIAL 2007 
Há vários meses os sindicatos dos bancários de 
todo país estão mobilizados para a campanha 
salarial de 2007.  
A proposta das reivindicações já foi entregue à 
Fenaban – Federação Nacional dos Bancos e 
algumas reuniões já foram realizadas. Muitas 
outras virão, assim como as assembléias dos 
empregados.  
A categoria bancária está pleiteando reajuste de 
10,3%, que é a soma da reposição inflacionária 
aproximada de 4,3% e aumento real de 5,5%, além 
de outros benefícios, novos ou renovação dos 
existentes. 
Quanto às cláusulas econômicas o Santander  
seguirá o que for acertado com a Fenaban e, como 
ocorreu no ano passado, negociará um Aditivo ao 
Acordo contendo cláusulas específicas. 
 
Lembramos que o reajuste das aposentadorias  e 
pensões dos colegas pertencentes ao Grupo I do 
Plano V do Banesprev (que optaram pela cláusula 
44ª) será de aproximadamente 4,3%, que 
corresponde ao INPC do período. Aqueles que não 
optaram pela referida cláusula – Grupo II - 
continuam atrelados ao índice de reajuste que for 
acertado no acordo com a Fenaban e que 
certamente não será inferior ao INPC.  
 
Preliminarmente, os empregados do grupo 
Santander, sob o comando do Sindicato dos 
Bancários de São Paulo, se reuniram no final do 
mês de agosto e elaboraram a pauta de 
reivindicações das cláusulas específicas.  
O citado sindicato, que lidera as negociações com 
Banco Santander, entende que as aproximadamente 
150 pessoas presentes na reunião de agosto (a 
maioria de pessoal da ativa) são suficientemente 
representativas de todos os empregados do Grupo 
Santander, inclusive dos quase 14.000 aposentados 
e pensionistas do ex Banespa.  
 
Com este quorum, voltado quase que 
exclusivamente aos problemas do pessoal da ativa, 
estranhamente decidiu-se incluir no aditivo duas  

cláusulas que pretensamente seriam do interesse 
dos aposentados e pensionistas pré-75, que desde 
janeiro encontram-se abrigados no Plano V do 
Banesprev. Tratam-se das mesmas reivindicações 
de melhoria do Plano V já insistentemente feitas 
junto ao Banco Santander, ao Banco Central, ao 
Ministério Público do Trabalho e à Secretaria de 
Previdência Complementar. Na verdade, trata-se de 
direitos solidamente adquiridos e inseridos no 
Regulamento de Pessoal, no Regulamento do Plano 
V e nos dispositivos legais. Preocupa-nos o fato de, 
ao constarem num Acordo Coletivo, serem 
futuramente considerados como transitórios, isto é, 
válidos tão somente durante a vigência do Acordo 
Coletivo e, portanto, passíveis de serem 
rediscutidos. Preocupa-nos ainda, a possibilidade 
de que a redação de tais cláusulas seja feita de 
modo vago e superficial dando margem a 
intermináveis discussões jurídicas, muito ao gosto 
do Santander. 
 
Ademais, nada justifica que as questões dos 
aposentados e pensionistas sejam incluídas e 
negociadas num acordo que, primordialmente, rege 
as relações do pessoal da ativa. As cláusulas que 
pretendem inserir no acordo pouco ou nada valem 
para os aposentados mas, se titubearmos, o 
Santander poderá valer-se delas para tirar alguma 
vantagem. 
Esta questão remonta ainda, ao uso político da 
massa de aposentados e pensionistas, do extinto 
Banespa, que se pretende manter. 
 
A partir da criação do Plano V e do aporte dos 
recursos junto ao Banesprev, as questões das 
garantias e dos reajustes futuros estão praticamente 
consolidadas, restando alguns aperfeiçoamentos e a 
recuperação da grande e injusta defasagem salarial 
representada pelos cinco anos de congelamento. 
Esperamos que as lideranças sindicais negociem 
sempre com a presença dos verdadeiros 
representantes dos aposentados e pensionistas. 
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PLEBISCITO CABESP 
A apuração dos votos do Plebiscito Cabesp 
encerrou-se no dia oito de agosto. Os números 
finais apontam a esmagadora vitória do SIM, o que 
significa amplo apoio às propostas de alteração 
estatutária que permitirão aos aposentados 
candidatarem-se aos cargos Diretivos da Cabesp. 
O resultado mostra também o poder de mobilização 
e organização dos aposentados bem como a 
credibilidade das suas entidades representativas. 
Deixa claro que, a participação dos aposentados 
nos assuntos que lhes dizem respeito, veio para 
ficar e que daqui para frente todos nós 
permaneceremos unidos em uma única frente na 
defesa dos nossos objetivos comuns. 
Lembramos a todos que o resultado deverá ser 
submetido ao Banco que tem poder de veto. 
 
 

PLEBISCITO – Alterações Estatutárias 
Resultado Final da Votação 
Votos SIM .......................17.166 ............... 98,69% 
Votos NÃO ..........................182 ................   1,05% 
Votos NULOS .......................11 ...............    0,06% 
Votos BRANCOS ................  35 ..............     0,20% 
Total de Votos Apurados  17.394 ............. 100,00% 
 
 

BANESPREV - EMPRÉSTIMOS 
O Banesprev está facilitando ainda mais a 
concessão de empréstimos pessoais. Entre as novas 
regras está o fim do limite de R$ 30 mil, que 
passou a ser fixado de acordo com a renda do 
interessado. Os prazos também foram aumentados 
para até 96 meses. As taxas de juros estão entre as 
menores do mercado. 
Para maiores informações: www.banesprev.com.br 
ou no telefone (11)3249-1001. O formulário para 
empréstimo está disponível no site do Banesprev e 
na sede da Afaban. 
 

 
BEM-VINDOS – NOVOS SÓCIOS 
- Ilda da Cunha Urcichi 
- Paulo Roberto Biglia 
 
 

A T E N Ç Ã O 
Mantenha o seu endereço, telefone e e-mail 
atualizados junto a AFABAN, AFABESP, 
CABESP e BANESPREV. É do seu interesse. 
 
 

FALECIMENTOS 
Lamentamos informar os falecimentos dos colegas: 
- Antonio Eduardo Urcichi – 31/07/2007 
- Yaeko Imanaka Onuma – 13/08/2007. 
 
 
 
 

SANTANDER – TARIFAS DEBITADAS 
No mês de agosto, o Santander Banespa debitou 
tarifas de origens diversas nas contas dos 
aposentados e pensionistas banespianos. A isenção 
de tarifas é um antigo benefício e direito adquirido 
dos ex-empregados do Banespa. Ante a pressão das 
entidades representativas dos aposentados e 
pensionistas, o banco comprometeu-se a estornar 
os débitos. 
Verifique o extrato da sua conta corrente e procure 
a agência caso os estornos não tenham sido feitos.  
 
 

ENQUANTO ISSO... 
Estranhas forças travam ou retardam o andamento 
da ação das Gratificações, há muito tempo 
aguardando a decisão do TST - Tribunal Superior 
do Trabalho. Igual lentidão ocorre também com as 
ações de Cumprimento dos Acordos Coletivos de 
2005 e 2006 impetradas pelo Sindicato dos 
Bancários de Curitiba. 
Permanecemos confiantes. 
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SETEMBRO: 
06 – Maximiano Henrique 
06 – Cleusa Aparecida S.Tironi 
09 – Luiz Otávio B. Pequeno 
12 – Irene Torrens 
18 – Dirceu Achiles Genol 
19 – Silvio Fontanelli 
20 – José Pedro Naisser 
21 – James Rachel 
23 – Luiz Rodolpho V.Barros 
23 – Mário Indrele 
OUTUBRO 
04 – Salvador Martines Garcia 
10 – Rudnei Santos Marçal 
12 – Maria Luiza B.Kalinowski 
13 – Gilberto Vilela Figueiredo 
17 – Pedro Celso Machado 
19 – Régis Pedro Paixão 
20 – Romão Czarneski 
22 – Sérgio Weber 
31 – Geraldo Mauri Padilha 
 

 


