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AÇÃO DO IGP-DI – PLANO V 

Aguarda-se a manifestação do juiz da 15ª Vara 

Federal de São Paulo sobre os embargos apresentados 

pela AFABESP quanto à exclusão dos colegas que 

optaram pelas cláusulas 43 e 44 do acordo coletivo de 

2006, conforme definiu o acórdão do Tribunal 

Regional. 

Existem outros recursos de outras ordens colocados 

pelo Santander visando impedir e protelar o 

cumprimento da liminar que determinou, em maio de 

2013, o imediato reajuste das aposentadorias e 

pensões dos banespianos do Plano V. 

 

 

 

GRATIFICAÇÕES SEMESTRAIS 

A ação ingressada pela AFABESP em fevereiro de 

1998, pleiteando o restabelecimento do pagamento 

das gratificações semestrais interrompido em 1994, 

continua no Supremo Tribunal Federal – STF, em 

Brasilia, aguardando os votos dos Ministros quanto à 

existência ou não de repercussão geral.  

Essa decisão irá definir se a nossa ação terá o poder 

de influir em futuras decisões de outras ações 

similares ingressadas por associações em defesa dos 

seus associados.  

Contudo, ainda não será a última decisão, pois 

existem outros recursos pendentes de julgamento, de 

ambas as partes. É difícil prever se e quando 

receberemos de volta os nossos direitos tendo em 

vista o lento caminhar da Justiça e as inúmeras 

possibilidades que sistema jurídico brasileiro permite 

e que o Santander usa para protelar o desfecho. 

 

 

 

INSS – 13º SALÁRIO 

O INSS efetuará, no período de 25 de agosto a 05 de 

setembro, o pagamento da primeira parcela do 13º 

salário (50%) aos aposentados e pensionistas. Os 

pagamentos serão feitos de acordo com o número 

final do benefício. 

Nesta primeira parcela não haverá dedução do 

imposto de renda. A cobrança do IR será feita em 

dezembro quando do pagamento da segunda parcela. 

 

 

 

 

 

PLANOS PAP E PAFE – REAJUSTE 30,44% 

Conforme deliberação da diretoria da CABESP, as 

tabelas dos planos PAP (Plano de Assistência aos 

Pais) e PAFE (Plano de Assistência aos Filhos e 

Equiparados) serão reajustadas em 30,44% (trinta 

vírgula quarenta e quatro por cento) a partir de 

20/08/2014. 

Assim como o Plano Cabesp Família, que também foi 

reajustado em 30,44%, os planos PAP e PAFE são 

autossustentáveis, ou seja, são custeados 

integralmente pelos seus participantes. 

Convém lembrar, que os custos do plano PAP são 

mais altos que os demais planos da Cabesp em razão 

de seus usuários possuírem idade média acima dos 70 

anos. 

 

 

 

BANESPREV – ASSEMBLEIA GERAL 

O Banesprev está convocando os participantes para a 

assembleia extraordinária que será realizada no dia 

16/08/2014, às 9:00 horas, no Esporte Clube 

Banespa, em São Paulo, para deliberar sobre a 

reapresentação das Demonstrações Contábeis 

Consolidado e Plano II Santander em 31-12-2013. 

Serão reapresentados, também, Notas Explicativas, 

Parecer Atuarial do Plano II, Parecer dos Auditores 

Independentes e Ofício da PREVIC que autorizou a 

mudança da taxa atuarial do Plano II de 5,75% para 

6,00%. A mudança da taxa resultou em diminuição 

do déficit de 2013 em R$ 149 milhões. 

Como se recorda, o balanço de 2013 já havia sido 

aprovado na assembleia realizada em abril último, 

contudo a mudança da taxa atuarial do Plano II foi 

autorizada posteriormente, implicando em revisão do 

balanço e da sua representação em assembleia. 

 

 

 

BANESPREV – ASSEMBLEIA GERAL 

Os participantes que não puderem comparecer na 

assembleia em São Paulo, poderão conceder 

procuração para serem representados. 

As procurações devem ser entregues na AFABAN até 

o dia 06/08/2014. 

 

 

 

Informativo Mensal 
 

Mantenha atualizado o teu endereço, telefone e e-mail junto a Afaban, Afabesp, Banesprev e Cabesp 



A POPULAÇÃO DE IDOSOS AUMENTA 

Hoje os idosos representam 6,9% da população. Em 

2050 serão 22,5%. Hoje 100 trabalhadores bancam a 

aposentadoria de 17 brasileiros. Em 2030, o mesmo 

grupo estará sustentando 29,8 aposentados. Em 35 

anos (2050) terão de sustentar 53. Poucos países irão 

mudar em tão pouco tempo e tão drasticamente a 

situação demográfica. Isso vai pesar nas contas do 

INSS, cujo sistema é de repartição simples: o 

dinheiro de quem contribui cai direto no bolso de 

quem recebe benefícios. 

Mesmo com apenas 6,9% de idosos aposentados, o 

déficit da Previdência Social não para de subir. De 

R$ 38,8 bilhões em 2011 subiu para 42,3 bilhões em 

2012 e no ano passado deu um salto ainda maior, 

atingindo R$ 51,2 bilhões de déficit. 

Nos próximos 15 anos o número de beneficiários do 

INSS passará de 27 milhões para 48,2 milhões. O 

déficit do INSS aumenta na medida em que aumenta 

a população de aposentados e diminui a população 

ativa de trabalhadores. Os idosos estão vivendo cada 

vez mais, graças aos avanços da medicina, aos novos 

medicamentos e cuidados com a saúde. 

As pessoas não devem contar exclusivamente com o 

INSS para usufruir de aposentadorias condizentes e 

uma velhice saudável e amparada. É necessário 

planejar o futuro desde cedo. Fazer poupança para a 

aposentadoria, investir em planos de previdência 

privada e imóveis pensando no longo prazo. 

(AssPrevi e outras fontes) 

 

 

AFABESP – NATAL E REVEILLON 

A AFABESP comunica aos associados, a 

programação que será adotada pelo Setor de Reservas 

da Colônia de Férias do Guarujá, para atendimento as 

solicitações de estadia para os períodos de Natal e 

Reveillon. Os pedidos de reservas devem ser 

encaminhados à Afabesp com antecedência mínima 

de 90 dias do início do período de hospedagem 

desejado. Qualquer dúvida ligar no fone: (11) 3291-

4193 – Direto –  ou  3291-4199 –Ramais 4131 e 

4237. 

 

 

SANTANDER – LIDER EM RECLAMAÇÕES 

De acordo com levantamento do Banco Central o 

Santander liderou, em junho, pela quinta vez neste 

ano, o ranking das instituições financeiras com o 

maior número de reclamações entre os bancos com 

mais de um milhão de clientes. O Santander conta 

com 22,8 milhões de clientes e teve, em maio, 316 

reclamações procedentes, o que representa o índice 

de 1,38, o mais alto entre as maiores instituições. 

(Contraf-Cut) 

 

 

NOTA DA REDAÇÃO 

A edição anterior deste Informativo Mensal constou 

como sendo de Julho quando o correto é Junho. 

 

NOSSAS PERDAS 

O quadro abaixo mostra os reajustes obtidos pelos 

banespianos pré-75 integrantes dos grupos I e II no 

período de 2001 a 2013. Mostra, ainda, a evolução 

dos índices IGP-DI, Fenaban e INPC no mesmo 

período.  As duas últimas colunas mostram as perdas 

comparando-se os reajustes efetivamente obtidos com 

a evolução dos vários índices. 

As perdas em relação ao IGP-DI tem origem na 

esperteza do Santander em excluir quem não optou 

pelo Fundão quando da privatização. 

As perdas em relação aos índices da Fenaban 

devemos ao Santander que, de mãos dadas com o 

Sindicato dos Bancários de São Paulo, congelaram as 

nossas aposentadorias e pensões por 5 (cinco) longos 

anos no Acordo Coletivo 2001/2006, o pior acordo da 

história do sindicalismo brasileiro. 

Período 2001/2013 Reajuste  Perdas Perdas 

  G . II  G. I 

Santander – grupo II   78,8%   

Santander – grupo I   62,7%   

IGP-DI 173,4%  52,9%  68,0% 

Fenaban 142,7%  35,7%  49,1% 

INPC 132,9%  30,2%  43,1% 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVISO 

Sempre que telefonar para a CABESP usando o 

número 0800 peça e anote o nº do protocolo e o nome 

do(a) atendente. Isto facilitará a localização do 

processo nos questionamentos futuros. 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 
AGOSTO 

09 – Arthur Geraldo Monteiro 

13 – Pedro Eduardo Broering 

13 – Leonor Munhoz C. Mazzaro 

14 – Aparecida Ikeda 

15 – Eliana Barroso Prugner 

15 – Suzana Greiffo 

23 – Aparecida V. M. Denardi 

24 – Alfredo Shuji Onuma 

24 – Norival Guerrero da Silva 

25 – Valderez Burda Pereira 

26 – Antonio Desan 

26 – Valdemir Achiles Rosseti 

29 – José Jesus do Nascimento 

31 – Carlos Gomes de Andrade 

 

 

 
 


