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REAJUSTE – Acordo sindical 
O acordo coletivo assinado entre o Sindicato dos 
Bancários e a Fenaban estabeleceu os seguintes 
porcentuais de reajuste dos salários da ativa e, por 
extensão, dos aposentados e pensionistas do Plano V 
não optantes da cláusula 44: 

• 7,5% para os que recebem salários, 
aposentadorias/pensões de até R$ 5.250,00; 

• A partir deste valor, serão pagos R$ 393,75 
fixos ou pelo menos 4,29%, o que for maior. 

• Em resumo, os salários entre R$ 5.250 e R$ 
9.178,00 receberão reajuste no valor fixo de 
R$ 393,75, resultando, portanto, numa escala 
porcentual decrescente. Acima disso, o 
reajuste é 4,29% correspondente ao INPC, 
que representa a inflação do período. 

 
Apesar da propaganda de que este foi o melhor 
acordo de todos os tempos, a verdade é que apenas os 
salários de até R$ 5.250,00 tiveram ganho real de 
3,21% acima da inflação. Para os proventos maiores 
os porcentuais de reajuste caem progressivamente 
para o mínimo de 4,29%, que foi a inflação do 
período e não representa nenhum ganho real. 
Reajustes realmente significativos ocorreram nos 
pisos dos bancários, verbas dos empregados de 
portaria, tesouraria, gratificações de caixa e outros 
cujo porcentual foi de 16,3%. 
A parcela dos bancários com salários mais altos 
foram, de fato, discriminados dentro da própria 
categoria de bancários. Isto nada mais é do que um 
achatamento salarial. Este achatamento, que poderá 
se repetir no futuro, desde já se constitui em 
desestimulo àqueles que buscam ascensão 
profissional. Por outro lado, este formato de acordo 
salarial atende ao mesmo tempo aos interesses dos 
banqueiros e da política dos sindicatos, pois a grande 
base dos trabalhadores e votantes deixa de reivindicar 
e segue mais dócil as lideranças. O acordo atende 
especialmente aos interesses do Banco Santander em 
razão dos milhares de aposentados e pensionistas 
cujos proventos estão vinculados ao salário do 
pessoal da ativa. Convém lembrar que o presidente 
do Santander é também presidente da Fenaban. Por 
outro lado, o reajuste dos empregados do Banco do 
Brasil e da Caixa Econômica Federal foi de 7,5% 
para todos, independente da faixa salarial. 
 

 
PLANO V – CLÁUSULA 44 
Conforme já informamos, o reajuste das 
aposentadorias e pensões dos participantes do Plano 
V do Banesprev, optantes da cláusula 44, foi de 
4,29% não estando contemplados com o índice acima 
do INPC. 
 
 
PLANO II 
O reajuste das aposentadorias do pessoal do plano II 
foi de 4,29, a partir setembro último. De acordo com 
cláusula regulamentar poderá ser maior e seguir a 
Fenaban, caso o patrimônio do plano apresente 
rentabilidade no exercício. 
O Banesprev concluirá em breve os levantamentos 
contábeis. 
 
 
GRATIFICAÇÕES – Recomeçando a andar... 
O Ministro Relator do TST, recentemente nomeado 
no nosso processo das gratificações, encaminhou o 
processo à apreciação da Procuradoria Geral do 
Trabalho (PGT) para emissão de parecer. 
Lembramos que no processo, quando do julgamento 
na primeira instância do próprio TST, a PGT já havia 
se manifestado favoravelmente no processo, o que, 
acreditamos, será agora reiterado. 
 
 
 
APOSENTADO DE 1988 A 2003 GANHA NOVA 
REVISÃO 
Os segurados que se aposentaram ou tiveram algum 
benefício do INSS concedido entre 1988 e 2003 e 
ganhavam mais do que um salário mínimo podem 
conseguir, na Justiça, uma nova revisão. 
Uma decisão do Juizado Especial Federal do Rio de 
Janeiro, de 26 de agosto, concedeu a um segurado um 
aumento de 4% na sua aposentadoria e os atrasados 
(diferenças não pagas pelo INSS nos últimos cinco 
anos).  
O aumento concedido pelo Judiciário deve-se ao fato 
de o governo ter reajustado, em junho de 1999 e em 
maio de 2004, o teto previdenciário com um índice 
superior ao dos demais benefícios. 
Aguardamos parecer jurídico da Afabesp quanto ao 
melhor encaminhamento do pleito. 
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JANTAR DE NATAL 
Todos os associados e familiares estão convidados 
para o jantar de Natal a ser realizado conforme 
abaixo: 

Data: 09-12-2010 – quinta feira – 20:00 hs. 
 Local: Restaurante Madalosso – Salão Milano 
 Endereço: Avenida Manoel Ribas, 5875 
 Bairro: Santa Felicidade 
 Preço: Gratuito para os sócios 
 Convidados: R$ 35,00 (vinhos, aperitivos, 
refrigerantes e sobremesa incluídos. 
 
 
 
CABESP – POSSE DIRETORES ELEITOS  
Finalmente nossos colegas eleitos para a Diretoria da 
Cabesp, eleitos em dezembro do ano passado, 
tomaram posse no dia 4 deste mês. 
JÚLIO HIGASHINO e SÉRGIO HIRATA, eleitos 
por nós, por maioria esmagadora dos votos não 
puderam tomar posse em virtude de uma ação movida 
por dirigentes da AFUBESP, que pretendiam  anular 
a eleição realizada pela Cabesp em dezembro do ano 
passado. 
Os autores da ação não concordavam com a 
realização da eleição pelo Correio. Preferiam o 
retrógrado sistema de votação nas agências do Banco 
Santander, extremamente prejudicial aos idosos e 
aposentados, muitos com dificuldade de sair de casa e 
muitos outros, ainda, sendo obrigados a percorrer 
longas distâncias para votar, em razão da inexistência 
de agências do Banco nas suas cidades. 
Em solenidade marcada pela simplicidade, o 
Presidente da Cabesp, Eduardo Prupest empossou 
nossos colegas, JULIO HIGASHINO, como Diretor 
Financeiro e SÉRGIO HIRATA, como Diretor 
Administrativo. Também tomou posse a colega da 
ativa Maria Carmen do Nascimento Meirelles no 
cargo de Conselheira Fiscal. 
Afabesp - Diretoria 
 

 
AFABESP: É PRECISO PRESERVÁ-LA 
Os aposentados estão recebendo os Kits para a 
eleição do Conselho Deliberativo da Afabesp, cuja 
votação será pelo correio até o dia 17 de novembro. 
De acordo com o edital, todo aposentado com mais 
de três anos como associado na entidade poderia se 
candidatar ao Conselho de Titulares ou, com mais de 
dez anos, ao Conselho de Veteranos e respectivos 
suplentes.  
Para participar, era preciso que o interessado 
apresentasse chapa com o número de nomes exigidos 
para poder concorrer aos cargos pleiteados.  
O Conselho Deliberativo tem, entre outras 
atribuições, eleger os membros da Diretoria 
Executiva, para a qual os candidatos precisam ter em 
sua bagagem a experiência de ter vivido os Conselhos 
- exigência do estatuto - condições indispensáveis  
 

para se conhecer os meandros de uma entidade de 
representação.  
Essa preocupação, prevista no estatuto da entidade, é 
para evitar que aventureiros se metam a administrar a 
Afabesp, geralmente pessoas com a intenção de 
transformá-la em trampolim político em benefício de 
outros interesses, ou apenas para satisfazer seu ego 
pessoal.      
É comum encontrar entidades que não tiveram o 
cuidado na elaboração de seus estatutos e o preço 
desse descuido é vê-las desvirtuadas de seus 
objetivos, geralmente, irreversível. Mesmo assim, 
vamos encontrar quem exija que a Afabesp abra seus 
estatutos e se arrisque numa aventura.  
A pretensa oposição propôs abaixo-assinado com a 
intenção de alterar seus estatutos e, derrotada, lançou 
balão de ensaio, que preconiza a abstenção nas 
eleições da Afabesp, tudo porque não está habituada 
à progressão necessária numa entidade que se propõe 
séria.  
A Afabesp é dos aposentados, e como tal tem 
correspondido nos embates que se apresentaram cujas 
mobilizações se transformaram nas vitórias que 
permitiram a participação do aposentado nos destinos 
da Cabesp e do Banesprev.  
Por esses motivos, caro colega aposentado (a), não se 
deixe levar por promessas mirabolantes, nem aceite 
que se derrube o nosso último reduto.  
 
Dessa maneira, crave o SIM na cédula de votação e 
deposite ainda hoje, o seu voto no correio.  É preciso 
preservar a Afabesp.  
 
Roberto Moraes – São Roque-sp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Expediente: O Informativo Afaban é uma publicação mensal 
distribuída interna e gratuitamente aos associados. 
Supervisão: Claudanir Reggiani  
Rua Mal. Deodoro, 500 conj 32 – Curitiba - CEP. 80010-911 
Fone/fax: 41-3322-6761  afabancuritiba@gmail.com 
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NOVEMBRO 
03 – Gilberto Luis R.S. Faria 
07 – Ana Rosa Furtado 
08 – Youco Oyama 
15 – Eloi Surião 
16 – Vitor Constâncio 
18 – Ivone Maria G. Moreira 
21 – Marilia Sueli Resmer 
24 – Antonio Trojan 
25 – Dino Antônio Meller 
26 – José Clemente Abreu 
 

 


