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REAJUSTE DOS BANCÁRIOS 

Após nove dias de greve os bancários, liderados 

pelos sindicatos, aceitaram a proposta apresentada 

pela Fenaban. O acordo reajusta os ordenados em 

7,5%, portanto 2% acima da inflação do período. 

Este será o reajuste dos banespianos participantes 

do Plano V não optante da cláusula 44. 

O acordo deverá ser assinado nos próximos dias e 

prevê reajustes diferenciados para outras verbas do 

pessoal da ativa. 

 

 

 

APERTO NOS FUNDOS DE PENSÃO 

O governo vai forçar os fundos de pensão a reduzir 

a meta atuarial para que possam, no futuro, dar 

conta de cumprir com o pagamento de 

aposentadoria e pensões dos participantes. Diante 

do cenário de queda das taxas de juros, muitos 

fundos de pensão já abaixaram a meta 

espontaneamente dos atuais 6% ao ano acima da 

inflação (INPC) para 5,5%. Mas a maioria não se 

mexeu. A discussão ainda é recente. 

A diminuição da meta obriga a ter mais recursos 

em caixa, pois os ativos irão render menos nos 

longos prazos traçados.  

A meta atuarial dos fundos de pensão é a 

rentabilidade mínima que deve ser obtida na 

aplicação dos investimentos, com vistas a garantir 

o cumprimento dos contratos assinados com os 

participantes. 

Para instituições que não têm dinheiro em caixa, a 

alteração deverá significar aporte maior de 

recursos, por parte dos participantes e da entidade 

patrocinadora. (Correio Braziliense) 

Este novo cenário atinge especialmente o Plano II. 
 

 

 

GRATIFICAÇÕES I 

Em julgamento realizado no dia 18/09/2012, na 1ª 

Turma do STF, o Ministro Dias Toffoli, Relator do 

processo das gratificações, proferiu voto negando 

os agravos regimentais interposto pela AFABESP e 

pelo Santander, mantendo a decisão do TST, que  

 

 

 

garantiu aos aposentados o restabelecimento das 

gratificações. 

Ocorreu, no entanto, que o Ministro Luiz Fux 

resolveu pedir vista ao processo, cujo julgamento 

acabou sendo suspenso, não havendo previsão para 

sua conclusão. 

 

 

GRATIFICAÇÕES II 

Poucos dias após a suspensão do julgamento do 

processo das gratificações, o Banco Santander 

requereu ao Supremo Tribunal Federal – STF que 

seja declarado o impedimento da Ministra Rosa 

Weber para julgar o processo das gratificações 

semestrais. Argumentou o Banco que a Ministra 

em questão já havia participado do julgamento no 

Tribunal Superior do Trabalho - TST quando o 

processo ali se encontrava, estando impedida, 

portanto, no seu entendimento, de participar do 

julgamento do mesmo caso no STF. 

Os advogados da AFABESP estão analisando o 

assunto para avaliar as possibilidades de que o 

impedimento pretendido pelo Banco venha a ser 

acolhido e as possíveis conseqüências no 

andamento do processo. 

 

 

 

GRATIFICAÇÕES III 

A propósito do pedido de impedimento da Ministra 

Rosa Weber, formulado pelo Banco Santander, 

cabe lembrar que a Ministra havia condenado o 

banco ao pagamento das gratificações quando do 

julgamento do processo no Tribunal Superior do 

Trabalho - TST. 

 

 

 

GRATIFICAÇÕES IV 

Resta aguardar o retorno do processo ao STF após 

o pedido de vista do Ministro Luiz Fux, bem como 

o desfecho do pedido de impedimento da Ministra 

Rosa Weber. 

Em fevereiro do próximo ano este processo 

completará 15 anos de andanças na Justiça do 

Trabalho. 

Informativo Mensal 
 



ELEIÇÕES NO BANESPREV 

Conselho Administrativo – Plano Pré-75 

Apurados os votos das eleições realizadas neste 

mês foram eleitos os seguintes participantes do 

Fundão: 

Efetivos:  

 Eduardo Habermann Filho – 438 votos – 

25,7%;  

 Jerônimo Alfredo Molas Galliano – 355 

votos – 20,8%; 

 Maury Roberto Moscatelli – 305 votos – 

17,9% 

Suplentes: 

 José Augusto Carvalho de Moura – 229 

votos – 13,4%;  

 Luiz Gonzaga Salvate – 142 – 8,3% 

 Vanderlei Forni Guido – 125 - 7,3% 

Votaram 568 participantes, o que representa 69,5% 

do total dos inscritos do plano. 

 

 

 

CABESP E SEU REGULAMENTO 

As leis, normas e regulamentos definem os direitos 

e os deveres dos associados da CABESP, bem 

como dos seus administradores, inclusive diretores.  

Contudo, eventualmente colegas banespianos são 

envolvidos em punições pelo descumprimento dos 

regulamentos. As punições podem ir da suspensão 

temporária do uso dos serviços da CABESP até a 

exclusão ou eliminação do associado. 

O desconhecimento das normas, por parte do 

associado ou dos seus dependentes, tem sido causa 

freqüente da ocorrência de punições. 

Dentre as irregularidades mais freqüentes, citamos: 

 Uso dos serviços da CABESP pelos filhos e 

dependentes após completarem 24 anos de 

idade; 

 Uso dos serviços da CABESP pelo(a) ex-

cônjuge após o divórcio / separação oficial; 

 Não devolver da Carteira de Identificação 

do dependente excluído, sob pena de arcar 

com os ônus decorrentes da sua utilização 

indevida, sem prejuízo das demais sanções 

previstas no Estatuto; 

 Não comunicação à Caixa de qualquer 

alteração de seu estado civil e de seus 

dependentes, fornecendo cópia da certidão 

ou decisão judicial.  

 Não liquidar, no prazo que lhe foi 

concedido, qualquer débito por gastos 

efetuados pela Caixa, que excederem ou 

não se enquadrarem nas limitações fixadas;  

 O atraso, por três meses consecutivos, no 

pagamento de suas contribuições; 

Portanto, fique atento e evite aborrecimentos.  

 

 

 

RENTABILIDADE DOS PLANOS 

Os planos administrados pelo BANESPREV 

apresentaram as seguintes rentabilidades até junho 

de 2012: 

Planos Rentabilidade Meta atuarial 

Plano I 6,39% 5,22% 

Plano II 6,42% 5,59% 

Plano III 5,66% 5,59% 

Plano IV 7,09% 5,59% 

Plano V 8,98% 5,59% 

Plano Pré 7,45% 9,64% 

Os ativos de investimentos do BANESPREV em 

junho último totalizaram R$ 10.331.684.000,00. 

 

 

TRANSPARÊNCIA DO BANESPREV 

O BANESPREV disponibiliza em seu site, na 

internet, as mais importantes informações sobre 

todos os planos de previdência que administra. 

Os participantes têm acesso aos regulamentos dos 

planos, às atas dos colegiados, dos conselhos fiscal 

e deliberativo, pareceres atuariais, balanços e as 

variadas demonstrações financeiras, além dos 

holerites mensais e informes de rendimentos anuais 

de cada um. Para acessar bastam um código de 

usuário e uma senha. Caso a tenha perdido ou não 

se lembra, fale com o BANESPREV. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Mantenha o teu endereço atualizado na Afaban, 

Cabesp, Banesprev e Afabesp. 

 

 

 
[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.] 

 

 

 

 

 

OUTUBRO 

02 – Ana Maria Jacques Padilha 

04 – Salvador Martines Garcia  

08 – Darcilia Vieira Alves Ruybal 

08 – Antonio Carlos Nunes 

09 – Marina T. Tomiko Yendo 

10 – Rudnei dos Santos Marçal 

13 – Gilberto Vilela Figueiredo 

15 – Marise Gochi Pinto 

17 – Pedro Celso Machado 

19 – Régis Pedro Paixão 

20 – Manuel Ferreira Rodrigues 

20 – Romão Czarneski 

22 – Sérgio Weber 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 

 


