
 
 

Número 200 – Ano 19         A democracia não é um sistema feito para garantir que os melhores sejam eleitos,       

Outubro - 2018                     mas sim, para impedir que os ruins fiquem para sempre. (Margareth Thatcher)    

 

 

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 
JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO  

Convidamos os nossos associados e familiares para 

o jantar de Natal a ser realizado conforme abaixo: 

Data: 30.11.2018 – sexta-feira – 20:00 hs. 

 Local: Restaurante Porta Romana Eventos 

 Endereço: Avenida Manoel Ribas, 4330 

 Bairro: Santa Felicidade 

Preços: Associados: R$ 40,00  

            Convidados: R$ 60,00 

 (refrigerantes, vinhos, espumantes, mesa de 

frios, aperitivos e sobremesa incluídos).  

Cardápio especial – Sorteios  

Os associados residentes a mais de 100 km          

não pagarão. 

Compareça e traga a sua família. 

Pedimos observar o horário. 

↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑  
 
 

JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO 

Recomendamos aos nossos associados que se 

programem para chegar ao restaurante em torno 

das 19:30 horas. Com isso, evitarão o trânsito 

geralmente mais congestionado e terão mais tempo 

para conversar e confraternizar com os amigos e 

colegas de tantos anos.  

Apesar do nosso encontro não ter um horário 

determinado para acabar, a Diretoria considera 

inconveniente para os mais idosos protelar os 

sorteios e o encerramento protocolar para horário 

mais tardio.  

 

 

A INFLAÇÃO E A DÍVIDA DO IDOSO 

2,07% foi o reajuste das aposentadorias do INSS 

neste ano. Por outro lado, nos últimos 12 meses, a 

inflação para o idoso está acumulada em 5,15%, 

segundo o IPC-3i, (Índice de Preços ao 

Consumidor – terceira idade), da FGV.  

32,4% das pessoas com idade entre 65 e 84 anos de 

idade estavam devendo em setembro deste ano, 

aponta o SPC Brasil (Serviço de Proteção ao 

Crédito). (Folha SP) 

Como se vê, não está fácil para ninguém mas para 

o idoso está muito mais difícil. 

 

 

 

NO VERMELHO 

O Fundo de Pensão dos Portuários (Portus), que 

enfrenta uma crise financeira capaz de encerrar 

suas atividades, ganhou mais tempo para definir 

uma solução para sua situação. O Governo Federal 

acaba de liberar R$ 100 milhões, o que garante as 

despesas da entidade até agosto do próximo ano. 

Com dívida de 3,5 bilhões a PREVIC decretou 

intervenção em 2011. 

O Portus é mais um dos fundos de pensão 

complementar de empresas estatais administrado 

com forte influência política partidária.  Em abril a 

contribuição dos participantes ativos passou de 9% 

para 27,5%. Já para os assistidos e pensionistas o 

reajuste foi 10% para 28,77%, mas está suspenso 

por força de liminar. 

Os R$ 100 milhões dados pelo governo federal é 

parte dos impostos que todos nós pagamos. 

(Jornal Tribuna Online) 

 

 

AÇÃO DAS GRATIFICAÇÕES 

Em julgamento virtual realizado no período de 05 a 

11 de outubro/2018, o Plenário do Supremo 

Tribunal Federal – STF rejeitou, por unanimidade, 

o recurso denominado Agravo Regimental 

interposto pelo Banco Santander na ação das 

Gratificações Semestrais. 

Na sequência, o Ministro Alexandre de Moraes irá 

manifestar o seu entendimento sobre a existência 

ou não de Repercussão Geral no Recurso 

Extraordinário interposto pelo Santander. 

Esse assunto também será decidido pelo Plenário 

Virtual do STF, cabendo lembrar que se a 

deliberação final for pela inexistência de 

Repercussão Geral, o êxito da AFABESP nessa 

ação estará consolidado em definitivo, uma vez que 

isto implicaria na rejeição automática do Recurso 

Extraordinário do Banco. 

Por outro lado, se a decisão do STF for pela 

existência de Repercussão Geral, dito recurso será, 

ainda, apreciado e julgado pela Suprema Corte. 

(Afabesp – Diretoria) 
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AÇÃO DAS GRATIFICAÇÕES 

De agravo em agravo, de recurso em recurso, o 

Santander aproveita as brechas da Lei e adia ad 

eternum a decisão final da nossa lenta Justiça. 

A repercussão geral entre nós, idosos de muitas e 

muitas décadas, sobre a lentidão do judiciário e os 

possíveis motivos dessa desalmada lentidão, é de 

desilusão e descrença nos valores da Pátria. 

Já se foram 20 anos!!!! 

 
AVISO AOS ASSOCIADOS 

Se você estiver recebendo este Informativo pelo 

correio e também por e-mail favor nos informar o 

endereço de e-mail que é a nossa via preferencial. 

 
INFORMATIVO DO BANESPREV 

O Informativo do Banesprev não será mais enviado 

pelo Correio. A partir de agora os participantes 

somente podem ter acesso ao Informativo através 

da internet. 

Assim, será mais rápido, mais seguro e com menor 

custo. 

 
CABESP – PROMOÇÃO DA SAÚDE 

Para incentivar o autocuidado, a Cabesp criou seus 

programas preventivos, reconhecidos e aprovados 

pela ANS. Os programas priorizam os beneficiários 

que não realizam seus exames preventivos, mas 

está aberto para a participação de todos os 

beneficiários. 

Lembre-se: a prevenção é o melhor caminho 

para a manutenção da saúde: com diagnósticos e 

tratamento precoces você poderá viver mais e com 

melhor qualidade. 

 
SAIBA MAIS.... 

O Câncer de mama é o tipo de câncer mais 

comum entre as mulheres no Brasil, havendo mais 

de 52 mil casos novos a cada ano. Quando 

diagnosticado na fase inicial, apresenta grandes 

chances de cura. 

O Câncer de colo de útero é um problema de 

saúde passível de prevenção. Com a adoção de 

hábitos saudáveis e a realização do exame 

preventivo muitas mulheres poderão mudar suas 

histórias de vida. 

O Câncer de próstata é o segundo mais comum 

entre os homens no Brasil e o sexto tipo mais 

comum no mundo. Como em qualquer tipo de 

câncer, o diagnóstico em fases iniciais é 

fundamental para aumentar as chances de cura do 

paciente, que pode chegar a mais de 80%.  

 
TEMPO PASSADO DO PLANO II 

Denomina-se Tempo ou Serviço Passado as 

contribuições que Banespa não aportou ao plano 

relativamente aos funcionários admitidos a partir 

de maio de 1975 até 1987, quando da criação do 

Banesprev, e que migraram do pioneiro Plano I 

para o Plano II. O Santander assumiu a 

responsabilidade em razão da compra do Banespa. 

Na ação judicial ingressada pela Afabesp 

pleiteando o aporte desse ativo, o Santander alegou 

que o direito já prescreveu e, como já ocorreu em 

outras ações civis públicas, questionou sobre a 

legitimidade da Afabesp para ingressar com este 

tipo ação judicial.  

No momento, aguarda-se a realização da perícia 

requerida pela Afabesp para apurar o valor que o 

banco não aportou no plano. 

 
AÇÃO DO ABONO DE R$ 3.500,00 

Trata-se do abono aprovado no acordo coletivo de 

2016 que o Banco Santander se recusa pagar aos 

aposentados. O banco alegou, mais uma vez, a 

ilegitimidade da Afabesp para ingressar com esse 

tipo de ação. 

Aguarda-se a manifestação do Juiz. 

 
AÇÃO DO IGP-DI 

A Justiça do Trabalho determinou o depósito 

judicial dos valores do pleito (em torno de 41% das 

aposentadorias atuais). O Santander questiona a 

legitimidade da Afabesp, os valores, a definição 

dos beneficiários e tudo o mais a fim de retardar o 

desfecho. 

 
ATENÇÃO ANIVERSARIANTES! 

Não esqueçam de fazer o recadastramento junto ao 

BANESPREV. Fique ligado! É norma da PREVIC 

e pode resultar na suspensão do pagamento da 

complementação ou pensão. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  
 

 

NOVEMBRO 

03 – Gilberto Luis R. Souza Faria 

08 – Youco Oyama 

11 – Sueli Percemilho Schwab 

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 

 

 


