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A T E N Ç Ã O ! 
 

JANTAR DE NATAL 

 

Dia: 08-12-2016 – quinta feira – 20:00 hs. 

 Local: Restaurante Porta Romana Eventos 

 Endereço: Avenida Manoel Ribas, 4330 

 Bairro: Santa Felicidade 

Cardápio especial – Sorteios  

Os associados residentes a mais de 100 km.          

não pagarão. 

Compareça e traga a sua família. 

Pedimos observar o horário. 

 
 

 

 

REAJUSTE DOS BANCÁRIOS 

Após 31 dias de greve os sindicatos dos bancários e 

dos banqueiros chegaram a um acordo: 8% de 

reajuste nos salários e mais um abono único de R$ 

3.500,00.  

O reajuste, desde o mês de setembro, já foi pago no 

holerite de outubro.  

O Banco Santander entendeu que os aposentados e 

pensionistas não tem direito ao abono, e não pagou. 

A AFABESP está estudando a melhor maneira de 

ingressar com mais uma ação judicial contra o 

banco espanhol que teima em desrespeitar o direito 

dos aposentados. 

 

 

REAJUSTE COM ABONO SALARIAL 

Os advogados ouvidos pela AFABAN entendem 

que o Abono é devido também aos aposentados. 

Não se trata de um abono igual àquele que todo 

ano é pago ao pessoal da ativa em razão do lucro 

obtido pelo banco, melhorias em geral ou pelo 

aumento da produtividade do seu pessoal. 

O abono, cujo pagamento o Banco Santander 

recusa pagar, é parte de um acordo de reajuste 

salarial. Os 8% mais o abono de R$ 3.500,00 

servem para cobrir os efeitos da inflação nos 

salários e pensões. O Regulamento de Pessoal, para 

os participantes do grupo II do Plano V, garante 

reajuste idêntico ao do pessoal da ativa. 

 

 

 

REAJUSTE DOS BANCÁRIOS 

Para 2017, ficou acertado que o salário será 

reajustado pelo INPC (Índice Nacional de Preços 

ao Consumidor) com 1% de aumento real (acima 

da inflação). 

 

 

MENSALIDADE DA AFABAN 

A mensalidade cobrada dos associados deveria ser 

reajustada a partir do mês de setembro, pelo INPC. 

Entretanto, a Diretoria considerou desnecessário 

neste momento e adiou o reajuste. 

 

 

ONDE ESTÁ VOCÊ? 

Arthur Geraldo Monteiro 

Carlos Gomes de Andrade 

Carmem Lúcia Marcondes Pimentel 

Edu Amoedo 

Eloi Surião 

Maria de Fátima Garcia Felizardo 

Maria de Fátima Silva Lobo 

A AFABAN perdeu contato com os associados 

acima. Quem souber os paradeiros dos mesmos, 

favor avisar. 

 

 

NOTA DE FALECIMENTO 

Lamentamos informar o falecimento do banespiano 

e associado ITACIR SANTOS ROCA ocorrido no 

dia 15/10/2016, em Curitiba – PR. 

O Itacir trabalhou nas agências do Banespa em 

Porto Alegre, Ponta Grossa e Curitiba. 

 

 

SANTANDER ASSALTA, OUTRA VEZ, 

DIREITOS DOS APOSENTADOS 

O Banco Santander usando novamente da sua 

proverbial  truculência e desrespeito às leis 

brasileiras resolveu suprimir direitos dos 

aposentados. 

Neste ano a Convenção Coletiva celebrada entre 

banqueiros e bancários estabeleceu um  índice de 8 

% de reajuste mais um abono no valor de CR$ 

3.500,00 para todos os bancários no país. No 

Informativo Mensal 
 



entanto, o Banco Santander, mostrando suas garras 

e ganância ilimitada, recusa-se a pagar o abono 

sem apresentar suas razões para mais esse atentado 

contra os aposentados. Por outro lado é óbvio que o 

índice de 8% mais o abono de R$ 3.500,00 

constituem-se em reajustes destinados a repor 

perdas de poder aquisitivo em virtude dos altos 

índices inflacionários, devendo ser pagos a todos 

os aposentados. 

A AFABESP, cumprindo o seu dever de defender 

incondicionalmente os aposentados, já está 

estudando medidas judiciais, que podem significar 

milhares de ações espalhadas por todo o Brasil, 

destinadas a reparar mais essa indignidade. 

Site www.afabesp.org.br 

 
VVBBBB 
SANTANDER LUCRA R$ 5 BI E DEMITE 

O Santander apresentou lucro líquido gerencial de 

R$ 5,350 bilhões nos primeiros nove meses de 

2016, com crescimento de 6,7% em relação ao 

mesmo período de 2015.  

Nos primeiros nove meses de 2016, o banco 

espanhol eliminou 2.495 postos de trabalho em 

relação ao mesmo período no ano passado. 

“O aumento da lucratividade não foi motivo 

suficiente para o banco contratar. Pelo contrário, 

seguiu demitindo pais e mães de família, mesmo 

com os trabalhadores brasileiros voltando a colocar 

o Santander Brasil como o principal responsável 

pelo lucro global da holding”, critica Maria Rosani, 

diretora executiva do Sindicato. 

“Se o banco não fez demissões imotivadas na 

Espanha, mesmo durante o período mais grave da 

crise, por que essa prática segue aqui no Brasil, que 

é o país que mais enriquece a empresa?”, questiona 

a dirigente. 

http://www.spbancarios.com.br/Noticias 

 

 

PLANO CABESP FAMILIA 

A CABESP comunica em seu site na internet, 

que por decisão do STJ (Superior Tribunal de 

Justiça)  foi suspensa a tutela provisória concedida 

anteriormente  que determinava a aplicação, ao 

Plano Cabesp Família, dos mesmos percentuais de 

reajuste incidentes no Plano de Assistência Direta 

proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo na Ação Civil Pública ajuizada pelo 

Ministério Público-SP e pelo PROCON-SP. 

Em decorrência dessa suspensão serão restaurados 

os valores das mensalidades vigentes em maio de 

2016. Em razão dessa decisão do STJ, fica 

revogado o reajuste de 8% anteriormente 

comunicado à ANS e aos beneficiários. 

As diferenças não pagas relativas às mensalidades 

de maio a outubro de 2016 serão cobradas assim 

que houver julgamento de mérito e se favorável à 

CABESP. 

A CABESP ratifica a informação anterior no 

sentido de que vem adotando todas as medidas 

judiciais cabíveis para ver julgada improcedente a 

ação judicial em referência, no julgamento de 

mérito, a fim de manter a continuidade do Plano 

Cabesp Família nas suas condições originais, de 

acordo com a Lei e com as normas da ANS. 

A íntegra das decisões judiciais pode ser 

encontrada no Portal da Cabesp.  

 

PLANO II DO BANESPREV 

O BANESPREV disponibilizou aos membros do 

Comitê Gestor do Plano II e aos Conselheiros 

eleitos o estudo atuarial pedido e aprovado pelos 

participantes presentes na última Assembleia Geral 

do Banesprev. 

O estudo visa demonstrar a viabilidade de adotar a 

contribuição vitalícia (até o falecimento do 

participante) em substituição ao atual método de 

contribuição extraordinária (termina em 11 anos). 

O que de fato se busca é reduzir o valor das 

contribuições pelo alongamento do prazo para 

pagamento. 

Várias reuniões já foram realizadas e continuarão 

sendo, até que haja um consenso e perfeito 

entendimento das vantagens financeiras e da 

segurança de uma eventual alteração. 

Qualquer mudança, se houver, deverá ser aprovada 

em assembleia dos participantes. 

 
 

JANTAR DE NATAL - DIA 8 DE DEZEMBRO 

RESTAURANTE PORTA ROMANA EM 

SANTA FELICIDADE. COMPAREÇA – 

VENHA REVER OS AMIGOS. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

NOVEMBRO 

03 – Gilberto Luis R. Souza Faria 

08 – Youco Oyama 

15 – Eloi Surião 

18 – Ivone M. Grando Moreira 

21 – Marilia Sueli Resmer 

23 – Ligia A. Paschoal Tavares 

24 – Antonio Trojan 

25 – Dino Antônio Meller 

 

 
 

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 

 

http://www.spbancarios.com.br/Noticias

