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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. 

  
 

ELEIÇÕES BANESPREV 

O Banesprev convocou Assembleia Geral, que 

permanecerá aberta no período de 06/02/2019 a 

18/02/2019, para eleger: 

 05 membros, sendo 3 efetivos e 2 suplentes, 

para o Comitê Gestor dos Planos Banesprev 

I, II, III e IV; 

 05 membros, sendo 3 efetivos e 2 suplentes, 

para o Comitê Gestor dos Planos Banesprev 

DAB, DCA e CACIBAN 

 05 membros, sendo 3 efetivos e 2 suplentes, 

para o Comitê Gestor dos Banesprev – 

Sanprev I, II e III; 

 08 membros, sendo 5 efetivos e 3 suplentes, 

para o Comitê Gestor do Plano V; e 

 06 membros, sendo 3 efetivos e 3 suplentes, 

para o Conselho Administrativo do Plano 

Pré – 75. 

Poderá se inscrever como candidato todo 

participante da ativa e/ou assistido (aposentado) ou 

seu beneficiário em gozo de benefício continuado. 
 
 

ELEIÇÕES BANESPREV 

Cada eleitor receberá pelo correio as instruções de 

como votar.  

A votação será feita somente pelo meio eletrônico, 

no período de 06/02/2019 a 18/02/2019. 

 
 
PLANO II – NOTICIA IMPORTANTE 

Como já foi divulgado anteriormente, a AFABESP 

ajuizou Ação Civil Pública em benefício dos seus 

associados que são participante do Plano II do 

BANESPREV, na qual postula o cancelamento da 

contribuição extraordinária que está sendo cobrada 

dos mesmos. 

O fundamento dessa ação está no fato de o Banco 

Santander não ter quitado o “serviço passado” 

devido a esse plano, débito esse que era e ainda é 

de sua responsabilidade. 

O juiz da causa já havia deferido pedido da 

AFABESP para realização de perícia, contra a 

pretensão do Banco, cuja perícia tem como 

objetivo comprovar que o déficit do Plano II, que 

ocasionou a cobrança das contribuições 

extraordinárias, teve origem, justamente na não 

quitação pelo Banco Santander do referido “serviço 

passado.” 

No entanto, o Banco requereu que antes da 

realização da perícia, fossem julgadas as questões 

relativas à possível ocorrência de prescrição, bem 

como à ilegitimidade da AFABESP para propor 

dita ação. 

Pois bem, foi publicada hoje (26/11/2018), decisão 

da Juíza da 10ª Vara Cível Federal de São Paulo, 

rechaçando a prescrição e a ilegitimidade da 

AFABESP invocadas pelo Banco Santander, e 

reafirmando a autorização anterior para 

realização da perícia. 

Não há dúvida de que essa decisão é muito 

importante para a AFABESP e para os seus 

associados que participam da ação, renovando as 

nossas esperanças de sucesso dessa demanda. 
(Afabesp Diretoria) 
 
 
 

NOTA DE FALECIMENTO 

Lamentamos registrar o falecimento do nosso 

colega banespiano MANOEL FERREIRA 

RODRIGUES, ocorrido no dia 22/11/2018, em 

Curitiba – PR. 

O colega Maneco, como era conhecido, tinha 82 

anos de idade e por muitos anos trabalhou na 

agência do Banespa em Curitiba. 

Informativo Mensal 
 



REMENDO 

Depois da porta arrombada, que resultou em mais de 

60 bilhões de prejuízo nos fundos de pensões ligados 

a empresas estatais, entre outras, Previ (BB), Petros 

(Petrobras), Funcef (Caixa), Postalis (correio) a CCJ - 

Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, 

aprovou um projeto que proíbe pessoas ligadas a 

partidos políticos de gerir fundos de pensão de 

empresas públicas e entidades.  

O texto seguirá para o plenário da Câmara e, se 

aprovado, será analisado pelo Senado. 

Inacreditável! A classe política cortando na própria 

carne?!. Ver para crer.  

 

 

O MELHOR NEGÓCIO DO MUNDO........ 

................ é ser banqueiro no Brasil. 

O setor mais lucrativo da economia brasileira é o de 

Bancos que com 18 instituições fecha o terceiro 

trimestre de 2018 com R$ 18,9 bilhões de lucro 

contra R$ 14,6 bilhões em 2017, crescimento de  

29,5% ou R$ 4,3 bilhões. 

O setor bancário com cinco instituições é o setor com 

maior número de representantes entre as 20 mais 

lucrativas. 

O banco com maior crescimento percentual no 

período é o Bradesco com 73,7%, seguido pelo 

Santander com 69,3%. (fonte: Economática) 

 

 

EXECUTIVO DO SANTANDER NO BACEN 

O executivo do Santander Roberto Campos Neto foi 

indicado pelo presidente eleito Jair Bolsonaro, para 

presidir o Banco Central. A nomeação significa que 

mais uma pessoa com ligações próximas aos bancos 

comandará o órgão regulador do setor financeiro. 

“O comando do Bacen será trocado de 6 por meia 

dúzia. Sai Ilan Godfajn, um executivo do Itaú, e entra 

um executivo do Santander. A raposa continuará 

cuidando do galinheiro. O dono da bola [sistema 

financeiro] continuará ditando as regras do jogo”, 

alerta a diretora executiva do Sindicato dos Bancários 

e funcionária do Santander, Maria Rosani. 

(site Afubesp) 

 

 

AÇÃO DAS GRATIFICAÇÕES 

Continuamos aguardando que o Ministro do STF, 

Alexandre de Moraes, manifeste o seu entendimento 

sobre a existência ou não de Repercussão Geral no 

Recurso Extraordinário interposto pelo Santander. 

Esse assunto 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. 

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) 

 

AÇÃO DAS GRATIFICAÇÕES 

De agravo em agravo, de recurso em recurso, o 

Santander, - R$ 3,1 bilhões de lucro nos nove 

primeiros meses de 2018 - aproveita a desalmada 

lentidão da justiça brasileira e adia ad eternum a 

decisão final. 

Em fevereiro próximo esta ação judicial completará 

21 anos de andanças 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. 

 

 

AÇÃO DO ABONO DE R$ 3.500,00 

Trata-se do abono aprovado no acordo coletivo de 

2016 que o Banco Santander (R$. 3,1 bilhões de 

lucro nos primeiros nove meses de 2018) 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  
 

 

DEZEMBRO 
02 – Amilton E. S. Bentos 

05 – Alice Kazumi K. Hiraga 

05 – Laurindo Fracaro 

05 – Donizete de Oliveira 

08 – Carlos Fuchs 

11 – Ana Maria A. Bresser 

11 – Alair Antonio Gonçalves 

14 – Dinorá Barreira 

15 – Sanae Miyaki 

19 – Carlos Higino da Silveira 

21 – Antonio Carlos Peres 

24 – Natálio da Silveira 

29 – Gustavo Roberto Suenaga 

 

 

 
 

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 

 

 


