
 
 

Número 166 – Ano 16           O homem começa a morrer na idade em que perde o entusiasmo 

Setembro - 2015                       e no instante em que desiste de aprender”. (Balzac)
 

 

REAJUSTE DOS BANCÁRIOS 

O reajuste da complementação de aposentadoria e 

pensões dos participantes do Grupo I do Plano V, 

(optantes da cláusula 44º) será de 9,88% a partir do 

mês de setembro. 

Os participantes do Grupo II do Plano V aguardam 

as negociações do acordo coletivo dos bancários, 

conduzidas pelo Sindicato dos Bancários de São 

Paulo, o mesmo que assinou o congelamento das 

nossas aposentadorias e pensões por cinco longos 

anos (2001-2006). 
 

 

AÇÃO DO IGP-DI  

No dia 16/09/2015, a AFABESP requereu ao Juiz 

da 9ª Vara Federal de São Paulo, a execução da 

liminar concedida na sentença que determinou o 

reajuste das complementações de aposentadoria/ 

pensão dos assistidos do Plano V do Banesprev, 

associados da AFABESP, pela variação do IGP-DI 

desde o ano 2000, excluindo-se os períodos em que 

houve reajuste.  

Entretanto, em despacho proferido em 18/09/2015, 

o Desembargador Nelton dos Santos, do Tribunal 

Regional Federal de São Paulo – TRF-3, em função 

do Agravo de Instrumento interposto pelo Banco 

Santander, deferiu “em parte o pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela recursal, apenas 

para determinar que os valores calculados em 

cumprimento à sentença sejam mantidos em conta 

judicial até o julgamento da apelação do 

agravante”. 

Isto quer dizer que os pagamentos que deveriam 

ser creditados aos beneficiários da ação serão feitos 

em depósito judicial até que seja julgado o recurso 

de apelação que foi interposto pelo Banco 

Santander. 

A AFABESP terá agora dez dias para impugnar o 

Agravo de Instrumento e requerer a revogação da 

decisão ora proferida pelo TRF-3. 

AFABESP – DIRETORIA 

 
PLANO DE SAÚDE ITAÚ (PASS) 

A CABESP está enviando aos seus associados, no 

Estado do Paraná, a nova carteira do Plano de 

Saúde Itaú/PASS, com vencimento em 2018. 

A carteira anterior havia vencido em 31/07/2015. 

 
 
GRATIFICAÇÕES SEMESTRAIS 

A primeira ação civil pública proposta pela 

AFABESP, em 1998, ganha em todas as instâncias 

da Justiça do Trabalho encontra-se, desde 

16/04/2015, nas mãos do Ministro Marco Aurélio 

de Mello para submeter ao Plenário Virtual do STF 

se há ou não repercussão geral. 

A segunda ação civil pública foi proposta, em 

2011, com o mesmo objeto da primeira para os 

associados que não foram relacionados na primeira 

e àqueles que se associaram na AFABESP 

posteriormente. O recurso da AFABESP encontra-

se com a Ministra Kátia Magalhães Arruda que 

elaborará o seu relatório para ser submetido à 6ª 

Turma do TST, para deliberação final. 

(AFABESP – Diretoria) 

 

 

REVISÃO DA POUPANÇA VAI DEMORAR 

Os poupadores prejudicados pelos planos 

econômicos das décadas de 80 e 90 poderão ter de 

esperar, ainda, 13 anos para ter uma resposta final.  

Isso ocorre porque, hoje, há quatro ministros 

impedidos de participar do julgamento da ação no 

STF (Supremo Tribunal Federal) e apenas com a 

aposentadoria de um deles é que o tema poderia 

voltar a andar. O presidente do STF, Ricardo 

Lewandowski, afirmou que enquanto não houver o 

quorum para a análise da revisão, o julgamento não 

ocorrerá. (Folhapress) 

Quem está esperando há mais de 25,...35 anos resta 

um sentimento de impotência ante a lentidão da 

nossa Justiça. Justiça que tarda é injusta! 

 

 

RESULTADO DOS PLANOS – JUNHO 2015 

Plano I Santander       16,5 milhões superávit 

Plano II Santander    -745,8 milhões déficit 

Plano III Santander       20,3 milhões superávit 

Plano V Santander    -184,7 milhões déficit 

Pré – 75 Santander       17,3 milhões superávit 

Nos planos II e V foram considerados os valores de 

uma simulação do ajuste de precificação, conforme 

normas da PREVIC, ajuste este que será calculado 

em definitivo no mês de dezembro próximo.  

A crescente inflação atual é outro fator prejudicial. 

Informativo Mensal 
 



RESULTADO DOS PLANOS 

O déficit do Plano II Santander, de acordo com as 

normas vigentes, deverá ser equacionado a partir 

de 2016. Estas normas estabelecem que os déficits 

devam ser cobertos pelos participantes, assistidos e 

patrocinador mediante pagamento de contribuições 

extraordinárias. Esta solução já está sendo adotada 

para a cobertura dos déficits de 2011 e 2012, com 

enorme sacrifício para os detentores de salários ou 

aposentadorias acima do maior Valor Referência 

do INSS. 

O déficit do Plano V será coberto pelo Santander 

mediante aumento da própria dívida que mantém 

junto ao plano. Esta modalidade de “cobertura” é 

contestada pelos representantes dos participantes. 
 

 

NOTA DE FALECIMENTO 

Lamentamos informar o falecimento da colega 

banespiana NAICYR BEATRIZ ROHN DA 

COSTA, ocorrido em 12-07-2015. 

A Naicyr trabalhou muitos anos na agência do 

Banespa em Curitiba. Residia no Balneário de 

Camboriú-SC. 
 

 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE – RG 

Você sabia que se seu documento de identidade, o 

RG, tiver mais de 10 anos ele pode não ser aceito 

em serviços bancários, cartórios e alguns órgãos 

públicos, como o INSS, por exemplo? 

Embora a lei determine que essa identificação não 

tenha prazo de validade determinado no país, 

vários órgãos passaram a exigir data de emissão de 

até dez anos para combater fraudes. 
 

 

BANESPREV – MUDANÇA DE ENDEREÇO  

A partir do dia 08 de setembro, a sede do 

BANESPREV está localizada na Rua Álvares 

Penteado, 160 - 2º andar - Centro - São Paulo – SP, 

CEP 01012-000. 

Os telefones de contato com a Central de 

Atendimento continuam os mesmos: (11) 3249-

1001 para a capital, região metropolitana - DDD 11 

- e aparelhos móveis (celulares) e o 0800-705-1001 

para as demais localidades. 
 

 

AFABAN – REAJUSTE DA MENSALIDADE 

A Diretoria da AFABAN de Curitiba decidiu 

reajustar a mensalidade paga pelos associados de 

R$ 12,00 para R$ 15,00, a partir de setembro de 

2015, o que representa um reajuste de 25%. 

O último reajuste ocorreu em março de 2012, 

portanto há mais de três anos. Nesse período, o 

INPC foi de 30,6% e as complementações de 

aposentadorias e pensões foram reajustadas em 

39,5% pelos acordos coletivos da Fenaban. 

Convém citar, que neste ano a nossa entidade 

completou o 15º aniversário de fundação e para 

marcar a data brindou os seus associados com um 

guarda chuva especialmente confeccionado em 

alusão à data. Este brinde custou à AFABAN R$ 

4.700,00. Também neste ano tivemos despesas no 

total de R$ 2.540,00 para reformar a sala nº 72, do 

mesmo edifício, para onde a AFABAN mudou-se 

em 31-07-2015 por imposição do novo proprietário 

da sala nº 32, até então ocupada pela nossa 

entidade. Estas despesas reduziram as nossas 

reservas financeiras que, aliadas à inflação 

verificada desde 2012, data do último reajuste, 

justificam a correção da mensalidade cobrada dos 

associados de R$ 12,00 para R$ 15,00.  

A Diretoria aprovou, também, que futuramente a 

mensalidade seja reajustada automaticamente nos 

meses de setembro de cada ano – data base do 

reajuste dos bancários – utilizando a variação do 

INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor. 
 

 

DESCASCAR O ABACAXI  

O fundo de pensão da Caixa Econômica (Funcef) 

avisou a funcionários, aposentados e pensionistas 

que eles terão que arcar com metade do déficit de 

R$ 5,5 bilhões que foi acumulado nos últimos três 

anos. Segundo a Caixa, houve perdas com as 

quedas na bolsa e provisionamentos judiciais, mas 

é bom lembrar que o fundo fez investimentos 

questionáveis, como o aporte de R$ 1,3 bilhão na 

Sete Abril, criada em 2010 e que já entrou em 

reestruturação, atingida pela Lava-Jato. Tudo 

atribuído à ingerência política. (Agência O Globo). 

Cuidemos do Banesprev! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Expediente: O Informativo Afaban é uma publicação 

mensal distribuída interna e gratuitamente aos associados. 

Supervisão: Claudanir Reggiani  

Rua Mal. Deodoro, 500 conj 72 – Curitiba - CEP. 80010-

911 Fone/fax: 41-3322-6761 - afabancuritiba@gmail.com 

www.afabancuritiba.org.br 

 

 

 

 

OUTUBRO 

02 – Ana Maria Jacques Padilha 

04 – Salvador Martinez 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 – Romão Czarneski 

20 – Manuel Ferreira Rodrigues 

22 – Sérgio Weber 

30 – Helio Garcia Romero 

 

 

 

 

 
 


