
 
 

Número 154 – Ano 15               A vida só pode ser compreendida olhando-se para trás, 

Setembro - 2014                        mas só pode ser vivida olhando-se para a frente.    
 
 

JANTAR DE NATAL – Anote na agenda 

Convidamos os nossos associados e familiares para 

o jantar de Natal a ser realizado conforme abaixo: 

Data: 05-12-2014 – sexta feira – 20:00 hs. 

 Local: Porta Romana Eventos 

 Endereço: Avenida Manoel Ribas, 4330 

 Bairro: Santa Felicidade 

Preços: Associados: R$ 25,00  

            Convidados: R$ 50,00 

 Associados residentes fora da região 

metropolitana de Curitiba: gratuito  

(incluídos: refrigerantes, aperitivos, vinhos, 

espumantes, mesa de frios e sobremesa).  

Cardápio especial – Sorteios  

Compareça e traga a sua família. 

Pedimos observar o horário. 
 

 

GOLPE DO PRECATÓRIO 

A AFABESP, por meio de sua Assessoria Jurídica, 

alerta mais uma vez seus associados e dependentes, 

que grupos especializados em golpes vêm 

assediando credores de PRECATÓRIOS da 

Fazenda do Estado de São Paulo. 

O golpe consiste na oferta de compra de 

Precatórios a preços irrisórios, muitas vezes por 

cerca de 10% do seu valor. 

A Diretoria da AFABESP coloca à disposição de 

seus associados e dependentes sua Assessoria 

Jurídica, para dirimir quaisquer dúvidas a respeito. 
AFABESP- DIRETORIA 

 

 

GRATIFICAÇÕES SEMESTRAIS 

Nenhuma notícia nova. 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 o voto do Relator, Ministro Dias Toffoli 

e o encaminhamento ao Plenário Virtual do STF para 

colher os votos dos demais Ministros quanto à 

existência ou não de repercussão geral. 

 

 

Fica sempre um pouco de perfume nas mãos de 

quem oferece flores. (provérbio chinês) 

 

AÇÕES JUDICIAIS DA AFABESP 

A Assessoria Jurídica da AFABESP pede 

encarecidamente  que seus  associados EVITEM 

encaminhar a Juízes, Desembargadores e Ministros 

do Poder Judiciário, qualquer tipo de 

correspondência, seja reclamando da morosidade 

da Justiça, seja solicitando empenho ou prioridade 

ao andamento dos processos judiciais de interesse 

dos aposentados ou pedindo quaisquer 

outras providências, sem que para isto haja prévia 

orientação dos nossos Advogados legalmente 

constituídos nos autos desses processos. 

Essa prática, a de pressionar o Poder Judiciário,  

tem mostrado que mais tem atrapalhado do que 

ajudado o normal andamento desses processos, 

haja vista que ao protocolar uma correspondência 

na Secretaria da Vara, do Tribunal ou do 

Supremo, ela necessariamente é encaminhada, sob 

registro, ao destinatário e este analisa seu conteúdo 

para dar seguimento ao processo, o que, 

evidentemente, causa maiores atrasos. 

Quando necessário, os próprios advogados 

constituídos devem requerer o que for necessário, 

até porquê são eles que possuem, sob procurações 

outorgadas, a prerrogativa legal de atuar nos 

processos judiciais. 
AFABESP- DIRETORIA 

 

ACORDO COLETIVO 2014 

O acordo coletivo dos bancários encerrou-se em 31 

de agosto último. Os sindicatos dos bancários estão 

se movimentando visando o novo acordo para 

2014. Porém, tudo anda muito devagar e com 

poucas novidades. Até parece que os sindicatos 

estão evitando maiores pressões a fim de não 

conturbar o ambiente das eleições. A imprensa tem 

noticiado, com frequência, que os banqueiros são 

os maiores financiadores das campanhas políticas. 

Por outro lado, os sindicatos pediram 12,5% de 

reajuste enquanto os bancos ofereceram 7%. Logo, 

existe um longo espaço para negociações. Espera-

se que não negociem o couro dos trabalhadores e 

aposentados. 

 
Antes eu era imperfeito. Faltava-me a humildade. 

Informativo Mensal 
 



AÇÃO DO IGP-DI – PLANO V 

Nenhuma notícia nova. 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. 

Aguarda-se, também, a publicação do acórdão do 

Tribunal Regional Federal de São Paulo. 

 

 

REAJUSTE PLANO V – GRUPO I 

Os banespianos participantes do Grupo I do Plano 

V, ou seja, aqueles que optaram pelo INPC, 

tiveram os seus proventos de setembro acrescido de 

6,35%. 

Os demais aguardam o desfecho das negociações 

dos sindicatos em andamento. 

 

 

EX-PRESIDENTE DO SINDICATO, JOÃO 

VACCARI NETO, É CITADO EM NOVO 

ESCÂNDALO 

A revista Veja do início de setembro traz denúncias 

feitas pelo ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto 

Costa, junto ao Ministério Público Federal e 

Polícia Federal do Paraná, onde se encontra preso, 

envolvendo três Governadores, um Ministro de 

Estado, seis Senadores e pelo menos 25 Deputados 

Federais. 

Também é citado como suspeito o ex-Presidente do 

Sindicato dos Bancários de São Paulo e da 

BANCOOP (Cooperativa dos bancários), JOÃO 

VACCARI NETO que foi um dos mais ardorosos 

defensores do maldito congelamento das nossas 

complementações, pensões e salários, que tanto 

prejudicou os banespianos e tantos lucros carreou 

para os cofres do Banco Santander. 

(Site Afabesp) 

 

 

VEJA COMO RENOVAR A SENHA PARA 

NÃO PERDER O BENEFÍCIO 

Os 2,1 milhões de aposentados e pensionistas do 

INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) que 

ainda não recadastraram suas senhas bancárias 

neste ano poderão ter seus benefícios cancelados se 

não fizeram a prova de vida até 31 de dezembro, 

segundo informações do Ministério da Previdência 

Social. 

A Febraban (federação dos bancos) pede aos 

segurados que realizem a prova de vida 

diretamente nas agências bancárias onde eles 

costumam receber seus benefícios, comparecendo 

ao local na mesma data do pagamento. (Agora São 

Paulo) 
 

 

NOVA ASSOCIADA – Bem vinda 

Legri Armelini Machado de Souza 

MOMENTO PARA REFLEXÃO 

Procure ser útil. Existem diversas ocasiões durante 

o dia de prestar o seu auxílio: um simples olhar de 

simpatia, uma simples palavra de consolo ou de 

estimulo fazem erguer uma vontade desfalecida. 

Não importa que a ação praticada lhe pareça 

insignificante; por menor que seja a semente 

lançada à terra, sendo de boa qualidade, germina e 

cresce; nada que é bom se perde. 

Esteja sempre pronto para estender a sua mão 

àquele que cai, estimulando-o a se erguer e a seguir 

novamente o seu caminho; encoraje os que 

desfalecem e que se deixam vencer, sem esperança 

e sem fé; distribua, em todas as horas do dia, gestos 

delicados, palavras amáveis, sorrisos carinhosos, 

boas ações. 

Estas atitudes, de aparência simples, realizam 

muitas vezes verdadeiros milagres; o bom humor 

prolonga a vida e ajuda a dissipar dificuldades. 

(Elmo Peres Santos) 

 

 

JANTAR DE NATAL – DIA 05 DEZEMBRO 

Compareça. Leve a tua família. Reencontre os 

antigos colegas que fizeram e fazem parte da tua 

vida. O encontro de Natal é o grande momento 

para reafirmar as amizades. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MANTENHA ATUALIZADO O TEU 

ENDEREÇO, TELEFONE E E-MAIL 

JUNTO A AFABAN, AFABESP, CABESP 

E BANESPREV.  
 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

OUTUBRO 

02 – Ana Maria Jacques Padilha 

04 – Salvador Martines Garcia 

08 – Darcilia Vieira Alves Ruybal 

09 – Marina 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 

 

 
 


