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                     Viver é isto: ficar se equilibrando o tempo todo entre  

                     as Escolhas e as Consequências.     (Jean Paul Sartre) 

 

 

 

AÇÃO DAS GRATIFICAÇÕES  

Realizou-se no dia 16/04, Audiência na 36º Vara 

do Trabalho de São Paulo, com o objetivo de ouvir 

o que o Banco Santander pretende com relação à 

execução do processo das gratificações, ganho por 

nós em todas as instâncias, inclusive no Supremo 

Tribunal Federal-STF,  
Nessa Audiência o Santander deixou claro que tem 

a intenção de criar inúmeros problemas destinados 

a procrastinar a execução, de modo a ganhar tempo 

e permanecer com o dinheiro que nos é devido, 

conforme decisão da própria Justiça. 

Ao mesmo tempo em que procurava criar 

obstáculos para a execução da sentença, o 

advogado do Santander teve o desplante de afirmar 

que isso era para ajudar todos os beneficiados a 

receber seus direitos. 

Como não poderia deixar de ser a AFABESP 

contestou prontamente mais essa pretensão 

procrastinatória do Banco Santander. 

Enfim, na audiência, nenhum avanço ocorreu no 

tocante à tramitação do processo, a não ser a 

reafirmação da intenção do Banco de atrasar, o 

quanto puder, o pagamento daquilo que nos deve. 

De qualquer forma, o Juiz concedeu prazo de 48 

horas para o Banco Santander fornecer um resumo 

do que alegou na audiência, devendo a AFABESP 

se manifestar sobre as alegações do Banco em 48 

horas após a juntada dessa manifestação 

A AFABESP foi representada pelos advogados Dr. 

Renato Rua de Almeida, Dr. Marcus Tomaz de 

Aquino e pelos colegas Eros de Almeida e 

Claudanir Reggiani, que contestaram as afirmações 

capciosas do Banco, deixando claro que existem 

caminhos muito mais fáceis para que esse processo 

chegue ao fim com o pagamento dos direitos de 

todos os beneficiados. 

Vamos continuar nessa luta, contando com a 

UNIÃO de todos, com nossos advogados, 

beneficiados do processo, Assessoria Jurídica da 

AFABESP, não permitindo que o Santander 

provoque alguma divisão entre nós e confiantes na 

VITÓRIA! 

AFABESP - Diretoria 

ACÃO DAS GRATIFICAÇÕES – CUIDADO! 

Pessoas aparentemente inescrupulosas estão 

tentando ludibriar associados que estão na lista da 

Ação das Gratificações, fazendo ligações 

telefônicas e se intitulando como integrantes do 

Jurídico do Banco, tentando se apropriar do 

benefício que o associado está aguardando há tanto 

tempo. 

Lembramos que essa Ação é patrocinada pela 

AFABESP e ninguém está autorizado a falar ou 

negociar em nome dela, além dos advogados 

contratados pela Instituição, existindo nos autos do 

processo despacho do Juiz afirmando que a 

execução é prerrogativa da AFABESP. 

Se possível, anotem o nome e o telefone do 

intermediário para que possamos tomar as medidas 

acauteladoras necessárias, visando eliminar essa 

tentativa de golpe contra os interesses dos 

associados da Afabesp. 

Esperamos a compreensão dos banespianos que 

fazem parte dessa Ação para que não caiam em 

armadilhas elaboradas por pessoas mal 

intencionadas que tentam enganar os mais 

desavisados. 

Somente a AFABESP, através dos seus advogados 

pode falar sobre ela. 

AFABESP- Diretoria 

 

 

 

AVISO IMPORTANTE 

A data do primeiro débito das mensalidades da 

Afaban e de outras associações nas contas 

correntes será em 20 de junho de 2021. 

O Banesprev, acolheu solicitação feita pela 

Afabesp, Afubesp e Abesprev, para prorrogar por 

30 dias, a mudança do sistema dos descontos dos 

holerites para as contas correntes. 

As datas de cobrança não se alteram, 

permanecendo no dia do crédito do benefício do 

Banesprev. 

Fique atento e provisione o saldo em sua conta a 

fim de garantir o pagamento supra mencionado. 
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AFABAN DE CURITIBA FAZ DOAÇÃO 

A nossa sede encontra-se fechada desde março de 

2020, quando do advento da pandemia do Covid 

19. Não sabemos quando retornaremos. Os 

trabalhos continuam sendo feitos das nossas casas, 

tipo Home Office e em reuniões virtuais. 

Com isso, as despesas com os lanches mensais, 

café, telefone, internet, limpeza e manutenção 

foram reduzidas ou não estão ocorrendo.  

A pandemia, além das milhares de mortes, 

provocou o fechamento de empresas, perdas de 

empregos e de rendas e trouxe a miséria para 

milhões de brasileiros das camadas mais humildes 

e despreparadas da sociedade. 

A fome é uma realidade diária para famílias 

inteiras, crianças e idosos. 

A nossa Afaban não poderia se ausentar do esforço 

da sociedade para minorar os efeitos da pandemia, 

principalmente quanto à questão da fome das 

populações mais necessitadas. 

Isto posto, a Diretoria da Afaban, por unanimidade, 

decidiu doar R$ 5.000,00, em duas etapas, para a 

compra e distribuição de cestas básicas para a 

população necessitada da periferia de Curitiba que 

padecem dos efeitos da fome neste momento da 

pandemia do Covid 19. 

Já foram distribuídas 40 cestas do primeiro lote e 

em breve serão entregues aproximadamente mais 

50 cestas.  

No trabalho de distribuição contamos com a 

parceria da Turma das Acácias e da Associação 

Anjo Azul que mantém cadastro das famílias 

carentes e coordenam as distribuições. 

A Diretoria agradece o apoio de todos. 

 

 

CRISE? VEJA O LUCRO DO SANTANDER 

O Santander obteve lucro líquido de R$ 4,1 bilhões 

no primeiro trimestre de 2021. É o maior desde 

2010.  

Olhando o espetacular e sempre crescente lucro do 

banco espanhol lembramos da nossa gratificação, 

cujo processo tramitou por 23 anos em todas as 

instâncias da justiça trabalhista e agora, na fase de 

execução, o banco procura de todas as formas 

protelar o pagamento por mais alguns anos. 

 

 

PANDEMIA 

Cuide-se, o Covid19 ainda não foi embora.  

Evite aglomerações. Só saia de casa se necessário. 

Use máscara e álcool em gel. 

 

 

PENSAMENTO 

A vida é feita de escolhas. Quando você dá um 

passo para frente, alguma coisa fica para trás. 

 

 

MOMENTO DE POESIA 

Quem bebe da fonte que jorra na encosta, não 

sabe do rio que a montanha guarda. 

(Helena Kolody – poetisa paranaense) 

 

Esparramei meus sonhos nos seus pés. 

Pisas com cuidado? 

É sobre eles que caminhas. 

(Manoel Bandeira – poeta pernambucano) 

 

Não, não tenho caminho novo, 

O que tenho de novo é o jeito de caminhar. 

Aprendi. 

O caminho me ensinou a caminhar cantando, 

como convém a mim e aos que vão comigo, 

pois já não vou sozinho. 

(Thiago de Mello – poeta amazonense) 

 

 

ATENÇÃO 

Este Informativo Mensal está sendo enviado via 

correio aos associados que não possuem e-mail ou 

WhatsApp. Caso você possua pedimos que nos 

avise, assim evitaremos custos e trabalhos de 

postagens. 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

MAIO 

01 – Margareth Pereira L. Bakun 

02 – Celso Antonio Moreira 

07 – Ilda da Cunha Urcichi 

07 – Ikuko Hirata 

09 – Vera Lúcia Verga Chamiço 

11 – Josevaldo Martins da Costa 

20 – Antonio Bakun Filho 

21 – Otilia Caron 

26 – João Francisco Benini 

27 – Antonio Paulo Lorite 

28 – Suzana Skourupa 

  

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 

 

 


