
 
 

Número 222 – Ano 21           A vida é combate que os fracos abate, que os fortes e bravos só pode exaltar. 

Outubro – 2020                  Frase de Gonçalves Dias estampada no número 1 deste Informativo em abril 2000.        

     
                 

 

 

GRATIFICAÇÕES SEMESTRAIS - VITÓRIA! 

TST REJEITA A AÇÃO RESCISÓRIA DO 

SANTANDER 

No dia 27/10/2020, foi concluído no Tribunal 

Superior do Trabalho, o julgamento da Ação 

Rescisória do Banco Santander, tendo sido 

rejeitados todos os argumentos do Banco, 

possibilitando, assim, o imediato prosseguimento 

da execução para a liquidação dos valores 

envolvidos na Ação das Gratificações. 

 

 

AÇÃO DAS AGRATIFICAÇÕES. E AGORA? 

Esperamos que o pagamento efetivo aos 

beneficiários da ação seja breve e que a Justiça não 

permita novos recursos do Santander que visam 

apenas protelar o cumprimento daquilo que foi 

determinado pelo TST e que, acima de tudo, é de 

justiça. 

Não custa lembrar que esta ação foi impetrada pela 

AFABESP em 28.02.1998, portanto há quase 23 

anos! Durante esse longo e absurdo tempo para a 

conclusão da ação – que ainda não terminou, pois 

falta o pagamento – em torno de 3.000 colegas 

partiram deste mundo sem a alegria de ver a justiça 

ser feita. 

Dizem que a Justiça tarda mas não falha. Mentira! 

A Justiça que tarda é falha e não é justa. 

 

AFABAN DE CURITIBA INFORMA 

Tendo em vista as restrições impostas pela 

pandemia do Covid19, informamos o adiamento do 

Jantar de Natal e de Confraternização que seria 

realizado no início do mês de dezembro no 

Restaurante Porta Romana Eventos. 

Nova data será agendada e comunicada aos 

associados 

 

BANESPREV – OS PORQUÊS DA NÃO 

MIGRAÇÃO 

“A Comissão Nacional de Atuária, da PREVIC, 

publicou apresentação assinada pelo IBA – 

Instituto Brasileiro de Atuária, tratando do assunto 

referente à MIGRAÇÃO de Plano BD (benefício 

definido) para Plano CD (contribuição definida). 

Nesse estudo são abordados os riscos jurídicos e 

financeiros que envolvem essa migração, a perda 

de Direitos Adquiridos, podendo levar o 

aposentado à situação de não mais ter sua Renda 

reajustada pela inflação. 

Trata também dos problemas jurídicos que poderão 

surgir para pessoas inválidas, dependentes menores 

ou incapazes, pessoas com invalidez senil, 

incapazes de uma TRANSAÇÃO DE MIGRAÇÃO 

sem estarem adequadamente representadas, como 

já se manifestou o STJ – Superior Tribunal de 

Justiça.” 

Se você quiser saber mais sobre esse artigo clique 

no link abaixo: 

http://www.previc.gov.br/central-de-

conteudos/publicacoes/apresentacoes/apresentacoe

s-da-27a-reuniao-ordinaria-da-comissao-nacional-

de-atuaria-cna/apresentacao-jose-roberto-montello-

migracao-de-assistidos-de-plano-bd.pdf 

Afabesp - Diretoria 

 

 

 

 

A AFABESP INFORMOU 

A AFABESP informou o adiamento do Jantar de 

Confraternização que seria realizado no dia 12 de 

dezembro, em São Paulo, tendo em vista as 

restrições da pandemia do Covid19. 

Uma nova data será agendada e oportunamente 

comunicada aos associados, principalmente aos 

homenageados pelo Jubileu de Ouro deste ano. 

 

Informativo Mensal 
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AFABESP INFORMOU II 

A AFABESP Informou, que a Colônia de Férias do 

Guarujá e do Recanto Campestre Vinhedo, serão 

reabertas para as atividades de hospedagem, a 

partir do dia 07/11/2020. 

A reabertura da hotelaria, estará restrita às normas 

sanitárias determinadas pela Secretaria Sanitária do 

governo do Estado de São Paulo e dos Municípios 

de Guarujá e Vinhedo, com lotação restrita a 60% 

da capacidade hoteleira. 

Os pedidos de reservas podem ser solicitados 

através dos sites das unidades (Guarujá e Vinhedo). 

 

CABESP – MUDANÇA NO ATENDIMENTO 

O Sindicato dos Bancários de Belo Horizonte e 

Região conquistou recentemente liminar que 

determina a manutenção da rede referenciada da 

Cabesp. A ação civil pública foi movida pela 

entidade a fim de que o Santander cumpra o termo 

de compromisso e se abstenha de formular 

qualquer proposta unilateral, sem considerar a 

conclusão do Grupo Técnico de Trabalho. 

Liminares semelhantes foram obtidas em outras 

cidades. Aguardamos o desfecho. 

 

 

PANDEMIA 

Cuide-se, o Covid19 ainda não foi embora.  

Evite aglomerações. Só saia de casa se necessário. 

Use máscara e álcool em gel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SER IDOSO E SER VELHO 

A bela mensagem a seguir foi publicada no nosso 

“Informativo Mensal”, número 2, em maio de 

2000. Republicamos agora por sempre útil e atual. 

 

“Idoso é quem tem muita idade; 

Velho é quem perdeu a jovialidade; 

A idade degenera as células; 

A velhice degenera o espírito; 

Você é idoso quando se pergunta se vale a pena; 

Você é velho quando, sem pensar, responde que 

não;                                                                                                 

Você é idoso quando sonha; 

Você é velho quando apenas dorme; 

Você é idoso quando ainda aprende; 

Você é velho quando já não ensina; 

Você é idoso quando se exercita; 

Você é velho quando apenas descansa; 

Você é idoso quando sente amor; 

Você é velho quando só sente ciúmes; 

Você é idoso quando o dia de hoje é o primeiro do 

resto de sua vida; 

Você é velho quando todos os dias parecem o 

último da longa jornada; 

Você é idoso quando seu calendário tem amanhãs; 

Você é velho quando ele só tem ontem; 

O idoso se renova a cada dia que começa; 

O velho se acaba a cada noite que termina; 

O idoso tem planos; o velho tem saudades; 

O idoso curte o que lhe resta da vida; 

O velho sofre o que lhe aproxima da morte. 

As rugas do idoso são bonitas porque foram 

marcadas pelo sorriso. As rugas do velho são feias 

porque foram vincadas pela amargura. 

Em suma, idoso e velho podem ter a mesma idade 

no cartório, mas tem idades diferentes no coração”. 

(de J.R.Nascimento, em “Aprenda a Curtir  

seus Anos Dourados”) 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

NOVEMBRO 

03 – Gilberto Luis R. Souza Faria 

08 – Youco Oyama 

11 – Sueli Percemilho Schwab 

13 – José F. Fumagalli Nartins 

15 – Eloi Surião 

18 – Ivone M. Grando Moreira 

21 – Marilia Sueli Resmer 

23 – Ligia A. Paschoal Tavares 

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 

 

 


