
 
 

Número 221 – Ano 21                          Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensinou. 
Setembro – 2020                                                  (Cora Coralina – poetisa)

 

 

PLANO CD BANESPREV 

Em mais uma tentativa de convencer seus 

participantes sobre a migração para o Plano CD, o 

Banesprev agora está realizando abordagens via 

telefone para persuadir de que a migração seria um 

bom negócio, quando na verdade é prejudicial aos 

participantes. A Afubesp e demais associações de 

representação reitera: Não caia nesta armadilha. O 

Plano de Contribuição Definida só é bom para o 

banco! 

É válido lembrar que a divulgação dos valores que 

cada participante teria direito ocorre desde o final de 

agosto como estratégia do Banesprev para seduzir 

usando cifrões, mas os números são apenas 

indicativos. Não se iluda com os números informados 

sobre a reserva matemática, pois será recalculada no 

futuro e também ajustados os déficits e superávits. 

A orientação da Afubesp e demais associações de 

representação é de que os participantes rejeitem essa 

proposta. 

(fonte: site da Afubesp) - https://afubesp.org.br/ 

 

 

AÇÃO DO IGP-DI 

No dia 15.09.2020 o Tribunal Regional Federal de 

São Paulo reiniciou o julgamento dos 

recursos interpostos pelas partes na Ação Civil 

Pública do IGP-DI. O Desembargador Relator 

proferiu o seu voto, negando provimento aos recursos 

de Apelação da AFABESP e da União Federal e 

acolhendo os Recursos de Apelação do Banco 

Santander e do Banesprev.  

Na sequência, pediu vista o Desembargador Federal 

Antonio Cedenho, o que ocasionou a suspensão 

temporária do julgamento. 

Ainda faltam votar cinco outros Desembargadores. 

Assim, vamos ter que aguardar a conclusão do 

julgamento em questão, com os votos dos demais 

componentes da 3ª Turma do TRF-3. 

Infelizmente, não é possível prever o tempo que 

demandará a conclusão do julgamento, especialmente 

nesta época de pandemia que estamos enfrentando. 

De qualquer forma, continuamos otimistas. 

Afabesp - Diretoria 

 

 

SINDICATO – REAJUSTE DOS BANCÁRIOS 

Sindicatos e Fenaban assinaram o acordo coletivo 

com vigência a partir de setembro. O reajuste foi de 

1,5% mais um abono de R$ 2.000,00.  

Os aposentados do Banespa já viram este triste filme, 

ou seja, aposentados e pensionistas não recebem o 

abono. O último, há alguns anos, foi de R$ 3.500,00 e 

a AFABESP e os aposentados estão na Justiça 

aguardando até hoje. 

Difícil derrubar acordo sindical que exclui 

aposentados, mesmo estando vinculados ao pessoal 

da ativa, como é o nosso caso. 

 

 

REAJUSTE DO PLANO V 

O reajuste dos assistidos e pensionistas do Grupo II 

do Plano V foi de 1,5%, enquanto aos do Grupo I foi 

de 2,94%, seguindo o índice do INPC, visto que, em 

2006, optaram por este índice ao invés de manter o 

vínculo com o pessoal da ativa. 

Lembrando que a opção pela mudança do índice de 

reajuste só foi possível naquela ocasião. 

Ao longo destes anos os reajustes acumulados dos 

acordos coletivos do Sindicato registram 12,6% 

superiores aos índices acumulados do INPC. 

 

 

AFABAN E A PANDEMIA 

Em razão da pandemia provocada pelo COVID 19 a 

sede da AFABAN continua fechada. Os Diretores 

continuam dando andamento aos trabalhos 

diretamente das suas casas. 

Os nossos diretores estão à disposição para esclarecer 

e informar sobre quaisquer assuntos através do 

telefone, e-mail e WhatsApp. 

 

 

 

NOTA DE FALECIMENTO 

Lamentamos registrar o falecimento do colega 

banespiano e associado INÁCIO JOSÉ KAVALES, 

ocorrido no dia 04.09.2020, aos 80 anos de idade. 

 

Informativo Mensal 
 



MEIOS DE COMUNICAÇÃO DA AFABAN 

Para a comunicação com os seus associados a 

AFABAN de Curitiba utiliza dois grupos de mídia na 

plataforma WhatsApp. O grupo AfabanCuritiba é 

utilizado para informações e assuntos variados. Além 

dos associados, acolhe também banespianos não 

associados da Afaban e ex-banespianos com laços de 

amizade.  

O grupo Afaban Curitiba Oficial é de uso exclusivo 

da Diretoria e serve para transmitir informações e 

orientações de interesse exclusivos dos associados. 

Os nossos Diretores poderão ser contatados através 

dos seus telefones, WhatsApp e e-mail pessoais e, 

também, pelo e-mail: afabancuritiba@gmail.com. 

Os associados que não possuem e-mail e ou telefone 

celular estão recebendo este Informativo pelo correio. 

 

 

 

AÇÃO DAS GRATIFICAÇÕES 

A partir do segundo semestre de 1994, o benefício da 

Gratificação Semestral foi unilateralmente suprimido 

dos aposentados. Em 28.02.1998 a Afabesp ajuizou 

Ação Civil Pública em benefício dos associados 

listados na época. 

A ação foi vitoriosa em todas as instâncias da Justiça 

do Trabalho e o banco foi intimado para pagar. 

Em 2019, o Santander ajuizou Ação Rescisória no 

Tribunal Superior do Trabalho, buscando 

desconstituir a decisão judicial transitada em julgado. 

Esse tipo raro de ação ocorre na existência de 

prevaricação, corrupção do juiz; impedimento ou 

incompetência (jurisdicional) do juiz; coação da parte 

vencedora; manifesta violação de norma jurídica; etc, 

etc. Assim, logrou o Banco suspender a execução da 

decisão judicial, ou seja: pagar. 

Finalmente, foi marcado o julgamento da Ação 

Rescisória para o próximo dia 13/10/2020, no 

Tribunal Superior do Trabalho, devendo o 

julgamento ocorrer por meio virtual ou 

videoconferência. O julgamento pode durar de cinco 

a dez dias, 

A Afabesp manterá os associados informados. 

Continuamos confiantes. 

AFABESP – DIRETORIA 

 

 

Mantenha atualizado seu endereço, telefone e 

e-mail junto a Afaban, Afabesp, Banesprev e 

Cabesp. 

 

 

PANDEMIA 

Cuide-se, o Covid19 ainda não foi embora.  

Evite aglomerações. Só saia de casa se necessário. 

Use máscara e álcool em gel. 
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QUANDO TUDO ISSO PASSAR  
Artista: UmSebastião – Músico paranaense 
 
Quando tudo isso passar 
Vamos revelar aquelas fotos 
Vamos fazer nossos votos 
De que o mundo com certeza será um lugar 
melhor 
Quando tudo isso passar 
Reuniremos os amigos 
Festejaremos o viver 
E o nascer de cada amor que nos faz vibrar em 
paz 
Quando tudo isso acabar 
Não vai sobrar missão pendente 
Caminharemos gentilmente a enfeitar a vida de 
quem nos faz tremer os pés 
Vem, to com saudade do teu cheiro, teu amor 
Não vejo a hora de te abraçar 
Avó, irmão, tio e tia, amigos também são família 
Quando tudo isso passar caminharemos lado a 
lado 

 

Ouça a canção acessando o link: 

https://www.letras.mus.br/umsebastiao/quando-tudo-

isso-passar/ 

 

 

 

 

 

OUTUBRO 

02 – Ana Maria Jacques Padilha 

04 – Salvador Martinez Garcia 

08 – Darcilia Vieira Alves Ruybal 

09 – Marina Tomiko Yendo 

10 – Rudnei dos Santos Marçal 

11 – Rosangela Rita C. Cherchiglia 

15 – Marise Gochi Pinto 

17 – Pedro Celso Machado 

19 – Régis Pedro Paixão 

20 – Romão Czarneski 

22 – Sérgio Weber 

23 - Gilmar José Santos 
 

  

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 

 

 




