
 
 

    Número 128 – Ano 13      A esperança tem duas filhas: a indignação e a coragem. A indignação nos ensina          
    Junho - 2012            a não aceitar as coisas como estão; a coragem, a mudá-las. (Santo Agostinho). 
                                               
 

PREVIDÊNCIA PRIVADA EM ALERTA 

Em 19 de abril a AFABAN de Curitiba protestou 

formalmente junto à Secretaria de Previdência 

Complementar, do Ministério da Previdência 

Social, sobre a forma com que transcorriam os 

debates na comissão formada para estudar e 

apresentar alterações na legislação que trata da 

retirada de patrocínio dos fundos de previdência. 

As propostas em estudos contrariam sobremaneira 

os nossos interesses. 

Na sequência, a AFABAN enviou quatro propostas 

de alteração das normas de retirada do patrocínio e 

subscreveu outras quatro formuladas em reuniões 

da União das Associações de Aposentados do 

Estado do Paraná, da qual somos integrantes. 

No início do mês de julho a SPPC – Secretaria de 

Previdência Privada Complementar enviou carta 

informando e justificando o seu posicionamento 

sobre o controvertido tema.  

A reunião da SPPC, marcada para o dia 26 de 

junho, que seria decisiva, foi cancelada e ainda não 

remarcada. 

Continuamos acompanhando. 

 

 

 RESULTADO DOS PLANOS – ABRIL 2012 

No mês de abril último o Plano II apresentou 

superávit de R$ 86 milhões, em parte em razão da 

leve alta da Bolsa de Valores. O déficit de R$ 777 

milhões existente no final de 2011 foi regularizado 

através do programa de contribuições extras que se 

estenderá por longos anos. 

O Plano V apresentou déficit de R$ 137 milhões no 

trimestre. A contabilização de provisões para ações 

judiciais trabalhistas foi fator preponderante no 

resultado. Em todas as reuniões os conselheiros 

eleitos Djalma Botelho e Reggiani questionam e 

ressalvam os critérios para esse provisionamento. 

 

 

FAM – FUNDO DE ASSISTÊNCIA MÚTUA 

A Assembléia Especial dos Participantes ativos do 

FAM, encerrada em 22/06/2012, aprovou por 

95,95% dos votos favoráveis a dissolução do FAM 

e a devolução das quotas das Reservas Técnicas e 

das Reservas Diversas. 

 

 

JUSTIÇA TARDA, E POR ISSO FALHA, MAS 

AINDA É ESPERANÇA 

Em 2002 a AFABESP ingressou com uma Ação 

Civil Pública na 5ª Vara Cível Federal de São 

Paulo pleiteando, para os seus associados pré-75, o 

reajuste das complementações pelo IGP-DI. Entre 

tantas ações judiciais visando recuperar prejuízos 

provocados pelo congelamento das aposentadorias 

negociado pelos Sindicatos Bancários de SP e 

apoiado pela Afubesp, esta foi mais uma. 

Logo no início a Justiça paulista concedeu liminar 

determinando o reajuste das complementações, 

mas em seguida, extinguiu a ação aceitando as 

alegações do Santander sobre a legitimidade da 

AFABESP.  

O caminho desta ação é o retrato da lentidão do 

nosso sistema judiciário. Demorou dez longos 

anos, desde quando saiu da 5ª Vara (primeira 

instância), até chegar ao Superior Tribunal de 

Justiça – STJ, em Brasília, apenas para confirmar a 

legitimidade da AFABESP para propor Ação Civil 

Pública. Lentamente transitou por todas as 

instâncias. Enfrentou dezenas de recursos e agravos 

colocados pelo Santander. 

Finalmente, após 10 anos, confirmada a 

legitimidade da AFABESP, o processo retorna à 

primeira instância para, agora sim, iniciar o 

julgamento do mérito, ou seja, as razões do nosso 

pedido de correção das complementações.   

Ganhar tempo, protelar, empurrar para o futuro é 

tática muita usada e, infelizmente, tolerada pela 

Justiça e abusada pelo Santander.  

Apesar de tudo, a chama da esperança palidamente 

continua acessa. 

 

 

 

 

VIAJANDO  

O Ministério do Turismo mantém o programa 

‘Viaja Mais Melhor Idade’ que estimula 

brasileiros, acima de 60 anos, a conhecer o País. 

No site www.viajamais.com.br há informações 

diversas sobre passagens aéreas e hotéis mais 

baratos para quem é aposentado. 

 

Informativo Mensal 
 

http://www.viajamais.com.br/


GRATIFICAÇÕES   

A ação das gratificações continua no Supremo 

Tribunal Federal– STF aguardando a sentença, que 

poderá ser a última. Desde o seu ingresso na 

Justiça do Trabalho de São Paulo, em 1998, já se 

passaram 14 anos. Após a palavra final do STF, 

que esperamos seja logo, haverá uma ação própria 

para apuração dos valores e efetivo pagamento aos 

beneficiários.  

Em torno de 1.500 colegas já faleceram. Quanto 

tempo ainda os que permanecem vivos terão que 

esperar? 

 

 

 

GENTE NOSSA QUE É NOTÍCIA 

O último número do Informativo Banesprev traz 

extensa matéria sobre o nosso colega e associado 

José Pedro Naisser. O Zé Pedro, como é chamado 

carinhosamente, há muito tempo é um incansável 

batalhador em defesa do meio ambiente. O seu 

envolvimento e presença em todas as áreas da 

questão ambiental faz dele um exemplo de cidadão 

consciente e preocupado com a degradação do 

planeta. Um exemplo a ser seguido. 

A matéria do Informativo Banesprev, com várias 

fotos e informações sobre a vida do Zé Pedro, é 

uma justa homenagem. 

Parabéns Zé Pedro. 

 

 
 

OLHA A GRIPE AI, GENTE!!! 

Nos últimos dias aumentou o surto da gripe H1N1 

no Estado do Paraná. Centenas de casos foram 

registrados, inclusive algumas mortes. 

As autoridades recomendam cuidados especiais, 

como evitar aglomerações, lavar bem as mãos e 

procurar cuidados médicos aos primeiros sinais de 

gripe. 

Os estoques da vacina são muito baixos e atendem 

apenas crianças e idosos em algumas localidades. 

A AFABAN solicitou à CABESP que sejam feitos 

convênios com clínicas do Estado para a aplicação 

da vacina aos associados em condições e preços 

especiais. Contudo, a atual carência do estoque 

impediu o programa, mas o assunto permanece na 

agenda da CABESP e na nossa. 

Enquanto isso se cuide. Não se exponha à doença. 

 

 

 

 
[Digite uma citação do documento ou o resumo de uma 

questão interessante. Você pode posicionar a caixa de texto 

em qualquer lugar do documento. Use a guia Ferramentas de 

Caixa de Texto para alterar a formatação da caixa de texto da 

citação.] 

 

 

PROMOTORA PEDE INTERVENÇÃO 

JUDICIAL NA BANCOOP 
De acordo com notícia publicada no jornal O 

Estado de São Paulo do dia 22 de junho o 

Ministério Público Estadual requereu intervenção 

judicial na – Cooperativa Habitacional dos 

Bancários de São Paulo BANCOOP e o 

afastamento do seu Presidente Wagner de Castro 

(ex-diretor eleito da Cabesp) e de duas diretoras, 

Ana Maria Érnica e Ivone Maria da Silva, bem 

como a indisponibilidade dos seus bens. 

Segundo o Ministério Público “A atual Diretoria da 

BANCOOP é intimamente ligada ao sindicato dos 

Bancários de São Paulo e a seus antecessores, João 

Vaccari (denunciado por lavagem de dinheiro) e 

Berzoini, entre outros”. 

Por ocasião da assinatura dos Acordos Coletivos 

que congelaram por cinco longos anos os salários e 

complementações de aposentadorias dos 

Banespianos, ANA ÉRNICA e JOÃO 

VACCARI, na época diretores do Sindicato dos 

Bancários, posicionaram-se defendendo a favor do 

congelamento. (www.afabesp.org.br) 

 

ALÍVIO 

Recentemente o BANESPREV livrou-se a tempo 

de vultoso empréstimo concedido à BANCOOP, 

embora com perda parcial da rentabilidade 

contratada. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

NOSSOS PLANOS DE SAÚDE 

No Estado do Paraná, especialmente em Curitiba e 

região, utilize o plano de saúde ASSEFAZ – 

Fundação Assistencial dos Servidores do 

Ministério da Fazenda (0800-703-4545) ou o plano 

de saúde do Itau (0800-722-5522).  

Embora em menor quantidade a CABESP mantém 

convênios com médicos, clínicas e hospitais e deve 

ter a nossa preferência. 

 

 

 

 

  

JULHO 

01 – Rivaiel Divardin 

03 – Osni José Schwab 

05 – Manoelina E. Ton dos Santos 

12 – Rosicléa de Oliveira Ribas 

14 – Carlos Lous 

17 – Neide Maria S. de Oliveira 

18 – José Fachin 

25 – Albino Tramontina 

27 – Aldemir Antonio Chiquetto 

27 – Iracema Galiciano Ramos 

 

 
 

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 

www.afabancuritiba.org.br 

 


