
 
 

   Número 132 – Ano 13                   Coragem não é a ausência de medo.  

   Outubro - 2012                      Coragem é a capacidade de agir apesar do medo.

                                               

 

 

INSS ALERTA SEGURADOS PARA GOLPES  
Os aposentados e pensionistas devem ficar bastante 

atentos para não caírem em golpes de 

estelionatários. Esses criminosos sempre usam 

falsos argumentos como pagamentos de valores 

atrasados, revisão de benefício etc, para tentar tirar 

dinheiro do aposentado. 

Um exemplo disso pode estar ocorrendo no interior 

de São Paulo onde muitos aposentados receberam 

uma carta, com timbre do INSS, informando que 

eles teriam direito a um pecúlio, no valor de alguns 

milhares de reais. O INSS esclarece que essa carta 

não foi feita pela Previdência Social nem se refere 

a valores que tenham de ser pagos por ela. Dessa 

forma, é importante que os beneficiários sempre 

desconfiem desse tipo de abordagem, seja por meio 

de telefonema, correspondência ou pessoalmente.  

(jornal Agora) 

 

 

JANTAR DE NATAL 

Convidamos os nossos associados e familiares para 

o jantar de Natal a ser realizado conforme abaixo: 

Data: 13-12-2012 – quinta feira – 20:00 hs. 

 Local: Porta Romana Eventos 

 Endereço: Avenida Manoel Ribas, 4330 

 Bairro: Santa Felicidade 

 Preço: Associados:  R$ 15,00 

           Convidados: R$ 40,00 (refrigerantes, 

vinhos, espumante, aperitivos e sobremesa 

incluídos). 

Cardápio especial – Sorteios  

Compareça e traga a sua família. 

Pedimos observar o horário. 

 

 

 

 

BEM VINDAS – Novas Sócias 

Consuelo Colino de Lima – Itararé – SP 

Maria José Amorim Ospedal – Itararé - SP 

 

 

 

 

REAJUSTE DOS BANCÁRIOS 

Após nove dias de greve os bancários e os 

banqueiros chegaram a um acordo que reajusta os 

ordenados em 7,5% a partir de setembro. Este será 

o reajuste dos banespianos participantes do Plano 

V não optante da cláusula 44. O reajuste dos 

optantes foi de 5,39%. 

O reajuste e o atrasado foram pagos no mês de 

outubro. 

 

 

 

AÇÃO DAS GRATIFICAÇÕES 

Representantes da AFABESP estiveram reunidos 

no dia 03.10.2012, em Brasília-DF, com o ex-

Ministro do Supremo Tribunal Federal – STF – Dr. 

Ilmar Galvão, contratado pela Afabesp para 

acompanhar o processo das gratificações junto ao 

STF. 

Na reunião foram discutidas as últimas ocorrências 

do processo e as perspectivas sobre o seu desfecho 

final. 

No entendimento do Dr. Ilmar Galvão, tanto o 

pedido de vista feito pelo Ministro Luiz Fux, da 1ª 

Turma do STF, como o requerimento feito pelo 

Banco Santander para que a Ministra Rosa Weber, 

da mesma Turma, seja declarada impedida para 

julgar o processo, não devem alterar o quadro 

atual, favorável à manutenção da decisão do 

Tribunal Superior do Trabalho, que assegurou o 

restabelecimento do pagamento das gratificações 

aos aposentados. 

Ao final da reunião, informou o Dr. Ilmar Galvão 

que estará atento ao andamento do processo, 

fazendo os contatos necessários e adotando as 

providências necessárias no interesse da 

AFABESP. (site Afabesp) 

 

 

 

CABESP – ASSEFAZ – PLANO ITAU 

Informe a AFABAN sobre a qualidade e as 

dificuldades verificadas no atendimento dos nossos 

planos de saúde. O objetivo é conhecer os 

problemas e procurar saná-los junto a CABESP. 

Informativo Mensal 
 



CONGRESSO DOS FUNDOS DE PENSÃO 

No período de 24 a 26 de outubro realizou-se, em 

São Paulo, o 33º Congresso Brasileiro dos Fundos 

de Pensão, promovido pela ABRAPP – Associação 

Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência 

Privada. Os conselheiros e representantes junto aos 

diversos colegiados do BANESPREV, eleitos com 

o apoio da AFABESP, participaram do evento. 

Neste ano o tema central do encontro foi 

“Transição para um Novo Tempo. Este foco foi 

muito apropriado para estes tempos atuais, haja 

vista a instabilidade da economia mundial e seus 

efeitos ampliados face à globalização. 

 O congresso anualmente reúne as principais 

autoridades, empresários, financistas e dirigentes 

ligados ao setor. Este ano, mais de 3,7 mil pessoas 

participaram do evento. 

   

 

 

CONGRESSO DOS FUNDOS DE PENSSÃO II 

Neste 33º congresso a queda dos juros no Brasil foi 

o assunto mais comentado e debatido. Diversos 

palestrantes de renome internacional discorreram 

sobre o tema e, ao final, a conclusão foi a de que os 

juros baixos vieram para ficar. Os investidores de 

modo geral, e os fundos de pensão como é o caso 

do Banesprev, devem conviver com os novos 

patamares de rentabilidade dos seus ativos. Em 

muitos casos, atitudes às vezes amargas devem 

deverão ser tomadas. Vários expositores mostraram 

que há mais de 10 anos o Brasil vem adotado 

medidas para obter inflação e taxas de juros 

menores. 

Foi lembrado que na década de 80 a inflação 

atingia 2% ao dia útil. Em 2005 – época não tão 

distante – o juro real (descontada a inflação) era de 

9%. Hoje esse juro está na casa de 1,7% a 2%. 

É senso comum de que o Brasil mudou, mas há 

muito ainda por fazer.  

A carga tributária, a carente infraestrutura, a 

concentração de renda, a ampliação e melhoria da 

educação formal e técnica foram lembradas como 

pontos importantes para a ação dos governos. 

 

 

 

SANTANDER INFORMA O LUCRO 

O Banco Santander (Brasil) divulgou lucro de R$ 

5,6 bilhões no período de janeiro a setembro, o que 

representa 25% do resultado mundial do banco 

espanhol. 

Segundo o Sindicato dos Bancários “O lucro teria 

sido muito maior se o banco não utilizasse outra 

vez a manobra contábil de superdimensionar as 

provisões para devedores duvidosos, que somaram  

 

 

 

R$ 11,389 bilhões, um crescimento de 30,95% em 

relação a setembro de 2011 e 46,34% em relação 

ao segundo trimestre de 2012”. 

"Essa maquiagem é um velho truque dos bancos 

para diminuir os lucros. As instituições financeiras 

perseguem vários objetivos com essa mágica, como 

a redução da PLR dos bancários, a tentativa de 

justificar a contenção da oferta de crédito e a 

manutenção das altas taxas de juros, spreads e 

tarifas bancárias", critica o presidente da Contraf-

CUT. 

 

 

O LUCRO DO SANTANDER 

Para os banespianos participantes do Banesprev é 

muito bom que o Santander seja lucrativo e sólido 

ao longo do tempo. Assim, não terá como esquivar-

se das garantias e dos compromissos que deve 

cumprir para com os nossos planos de previdência 

complementar. 

Por outro lado, os artifícios usados pelo Santander 

para protelar o desfecho da ação das gratificações 

não se justificam ante os extraordinários lucros que 

tem obtido no Brasil. 

Lembrando o velho ditado que diz que banqueiro 

desconhece o sentimento da gratidão e que a justiça 

lenta é seu aliado. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

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.] 

 

 

 

 

 

 

NOVEMBRO 

03 – Gilberto Luis Ramos S. Faria 

08 – Youco Oyama 

15 – Eloi Surião 

16 – Vitor Constancio 

18 – Ivone Maria Grando Moreira 

21 – Marilia Sueli Resmer 

24 – Antonio Trojan 

25 – Dino Antônio Meller 

26 – José Clemente de Abreu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 

 


