
 
 
Número 192 – Ano 19               “Oh, pátria amada, por onde andarás? Seus filhos já não aguentam mais!                        
Fevereiro - 2018                         Você que não soube cuidar, você que negou o amor, vem aprender na Beija-Flor”           
                                      (Enredo da Escola de Samba Beija-Flor: Os Filhos Abandonados da Pátria que os Pariu)       

 

 

CABESP – PREOCUPAÇÕES NO AR 

Novas reuniões foram realizadas entre as entidades 

representativas (Afabesp, Abesprev e Afubesp) e a 

Presidente da CABESP para tratar de novos valores 

para o custeio da nossa Cabesp. Discutiu-se o nível 

de um aumento da taxa de contribuição mensal e da 

coparticipação que seja aceitável e que tenha baixa 

resistência para ser apresentado e deliberado numa 

futura assembleia dos associados. 

Existem sérias preocupações porquanto as intenções 

do Santander, além das mudanças nas regras do 

custeio, é mudar o modelo de gestão da CABESP.   

 

 

BANESPREV – PREOCUPAÇÕES NO AR 

A PREVIC – agente governamental encarregado da 

normatização e fiscalização do sistema de 

previdência complementar, ainda não se manifestou 

sobre o último e insistente pedido do patrocinador 

Santander para que a proposta de alteração do 

estatuto, por ele apresentada, seja aprovada. 

As associações dos participantes e os dirigentes 

eleitos se posicionaram firmemente contra vários 

itens da proposta que retira direitos e a segurança na 

gestão dos nossos planos de previdência.  

 

 

1 9 9 8 – ACONTECEU HÁ 20 ANOS! 

Alguns acontecimentos que marcaram o ano de 1998: 

 O filme Titanic fez o maior sucesso e ganhou 

11 Oscars; 

 A França conquistou seu primeiro título 

mundial de futebol com um baile em cima de 

uma seleção brasileira apática e Ronaldo 

completamente apagado devido à uma 

misteriosa convulsão horas antes da decisão; 

 O mundo musical sofreu com as mortes de 

Frank Sinatra, Tim Maia e Nelson Gonçalves; 

 O Banespa estava sob intervenção do Banco 

Central desde 30.12.1994 e federalizado em e 

27.12.1997. Seria privatizado em 20.11.2000; 

 NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 1998 A 

AFABESP INGRESSOU COM A AÇÃO 

JUDICIAL PLEITEANDO O PAGAMENTO 

DAS GRATIFICAÇÕES SEMESTRAIS 

INTERROMPIDO EM 1996. 

 

 
NOSSOS IMPOSTOS E O RALO 

A Folha de São Paulo publicou recentemente, para 

espanto da população brasileira, que o salário dos 

diretores do Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social BNDS ultrapassa a casa dos 100 

mil mensais. Quanto ao demais servidores a média 

era de R$ 25 mil, em 2017, e o maior de R$ 70 mil. 

Haveria considerar ainda as generosas gratificações 

mensais, participações nos lucros e auxílios diversos. 

O governo federal controla 48 empresas as quais 

estão ligadas a 101 subsidiárias. Estas empresas 

abrigam 507 mil funcionários contratados em 

condições especiais bem mais flexíveis e não estão 

sujeitas ao teto salarial de R$ 33,8 mil mensais. 

Historicamente, uma aliança entre os sindicatos e 

políticos ávidos por cargos nestas empresas tem 

dificultado o debate e a transparência dos dados dessa 

caixa preta. Tudo é pago com os nossos impostos que 

são insuficientes para cobrir a tragédia das finanças 

públicas. (Folha São Paulo) 

(Oh pátria amada, por onde andarás?) 

 
AÇÃO DO IGP-DI 

Em 21-02-2018, o Tribunal Regional Federal de São 

Paulo, prosseguiu no julgamento do Recurso de 

Apelação interposto pela União Federal e pelo Banco 

Central do Brasil, na Ação Civil Pública proposta 

pela AFABESP, postulando a correção das 

complementações de aposentadoria e pensão dos seus 

associados que são participantes assistidos do Plano 

V do Banesprev, pela variação IGP-DI. 

Como já havia sido divulgado anteriormente, na 

primeira sessão de julgamento desse recurso, o 

Desembargador Relator proferiu voto acolhendo o 

pedido dos Réus (União Federal e Bacen), para que 

os mesmos fossem excluídos do polo passivo da 

ação. Se essa decisão fosse mantida pelas instâncias 

superiores (STJ e STF), isto implicaria na remessa do 

processo para a Justiça Estadual Paulista, onde a ação 

seria reiniciada, com considerável atraso no seu 

desfecho final. 

Ocorre que o segundo Desembargador que deveria 

dar o seu voto na primeira sessão de julgamento, 

pediu vista do processo, que permaneceu suspenso 

para aguardar esse voto. Retomado o julgamento em 

21/02/2018, esse Desembargador e mais um, 
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apresentaram os seus votos em posição contrária à do 

Relator, que ficou vencido. Ou seja, por dois votos a 

um, foram mantidos no polo passivo da ação, por ora, 

a União Federal e o Bacen, o que implica na 

continuidade da tramitação da ação pela Justiça 

Federal. 

Agora, por decorrência de medida processual prevista 

em lei e considerando que a decisão em apreço não 

foi unânime, serão convocados dois outros 

Desembargadores para votar. 

Permanece a nossa confiança quanto à rejeição total 

dos Recursos de Apelação que foram interpostos pelo 

Banco Santander, Banesprev, União Federal e Bacen, 

mantendo-se a decisão de primeira instância. Este 

processo foi ajuizado em 2002. (Afabesp – Diretoria)  

(Oh pátria amada, por onde andarás?) 

 

 

MPF INVESTIGA CVM E PREVIC  

Órgãos, que defendem investidores e fundos de 

pensão, são investigados por não conseguir deter 

rombo de R$ 5,6 bi no fundo dos Correios. 

O Ministério Público Federal – MPF, investiga se a 

Comissão de Valores Mobiliários - CVM e a 

Superintendência Nacional de Previdência 

Complementar (Previc) falharam ao não conseguir 

impedir o rombo bilionário no fundo de pensão dos 

Correios, o Postalis. Segundo a PF e MPF, o rombo 

no fundo dos funcionários dos Correios seria de, pelo 

menos, R$ 5,6 bilhões (Agência Estado). 

Lembrando que metade do rombo é pago pelo 

Governo, isto é, com os nossos impostos que 

deveriam ser canalizados para a saúde, segurança, 

educação...... (Oh pátria amada, por onde andarás?) 

 

 

AÇÃO DAS GRATIFICAÇÕES 

Continuamos aguardando a marcação da data para a 

reunião do STF Supremo Tribunal Federal, que irá 

julgar se existe ou não repercussão geral na nossa 

ação das gratificações.  

O processo foi ingressado na Justiça do Trabalho em 

28 de fevereiro de 1998, portanto há exatos 20 anos. 

Nestes anos todos o processo andou para frente, para 

trás, pelos lados e nas gavetas de suas Excelências ao 

sabor das artimanhas jurídicas que permitem uma 

infinidade de recursos, agravos de instrumentos, 

agravos regimentais, apelações, cargas, embargos de 

toda ordem, pedidos de vista, inaudita altera pars, e 

etc e etc, e outras medidas com nomes próprios do 

juridiquês que servem para protelar a decisão final. 

Mais de 3.000 banespianos já morreram na esperança 

de verem seus direitos respeitados. E o Santander 

rindo e ganhando milhões aplicando e reaplicando o 

nosso dinheiro. (Oh, pátria amada, onde andarás?) 

 
CUIDADO COM O GOLPE 

Estelionatários estão telefonando para aposentados 

oferecendo ações judiciais para receber reajustes e 

atrasados junto ao INSS ou precatórios junto ao 

governo de São Paulo. Cuidado! É golpe! 

PLANO II – NEGOCIAÇÃO 

Como sabem, a Afabesp e a Afubesp veem mantendo 

um canal de conversação com o Banco Santander, 

intermediado pela PREVIC, visando estabelecer 

Procedimento de Mediação, Conciliação e 

Arbitragem para negociar o denominado Serviço 

Passado. Entretanto esse canal emudeceu desde o 

adiamento da reunião marcada para o final de 

dezembro 2017, que foi adiada para janeiro e 

novamente adiada sem fixação da nova data. 

 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

Assembleia Geral Ordinária 

Por este Edital e de acordo com disposições 

estatutárias ficam os associados da AFABAN de 

Curitiba e Região convocados para a Assembleia 

Geral Ordinária a ser instalada no dia 20 de março de 

2018, na sede social sita na Rua Marechal Deodoro, 

500, sala 72, em Curitiba, em primeira convocação às 

14h30min com a presença mínima de um quinto dos 

sócios e em segunda convocação às 15h00min com 

qualquer número, com a seguinte Ordem do Dia: 

1) Análise e deliberação sobre o Balanço Anual 

e o Relatório Anual da Diretoria referentes ao 

exercício de 2017; 

2) Destinação do superávit do exercício de 

2017; 

Curitiba, 14 de fevereiro de 2018. 

A DIRETORIA 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

Associado: Mantenha email, telefone e endereço 

atualizados junto a AFABAN, AFABESP, CABESP 

e BANESPREV. 

 

 

 

 

 

 

MARÇO 

02 – Harri Rodrigues 

06 – Sirlei Nogoceke 

07 – Glaci Terezinha N. Dorta 

15 – Wilson Fracaro 

15 – Edelair Torres Nascimento 

17 – Keiko Ueno 

17 – Marilza Silva Batista 

19 – Emir Azis Mansur 

21 – Luiz Gil de Oliveira 

26 – Marilda de Fátima R. Roca 

27 – Cecilia Keiko Hasegawa 

 

 

 
 

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 

 


