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                           Cada um terá a vista da montanha que subir. 
                            

 

================================================================================== 

PLANO CD: Se é bom para o Santander, não é bom para você!!! 
================================================================================== 

 

 

GRATIFICAÇÕES – EXECUÇÃO COMEÇOU 

A Ação Civil Pública das Gratificações Semestrais, 

iniciada pela AFABESP em fevereiro de 1998, entra 

na última fase: a da execução e recebimento dos 

valores devidos pelo Santander. Ainda poderá 

demorar um pouco pois o banco irá contestar cada 

virgula dos cálculos apresentados pela AFABESP. 

Mas a contestação tem limites, porquanto tudo já foi 

discutido nos longos anos de tramitação da ação. 

Estamos confiantes. Os nossos advogados e os 

técnicos envolvidos tudo fizeram para que a execução 

seja breve e sem atropelos, pois cada detalhe foi 

criteriosamente estudado. 

Vamos aguardar um pouquinho mais. 

 

 

GRATIFICAÇÕES - URGENTE 

A AFABESP está solicitando aos beneficiários da 

Ação das Gratificações os seguintes documentos: 

• Cópia do RG/CPF ou da CNH; 

• Cópia de um holerite de 2021 do Banesprev; 

• Comprovante de endereço; 

• Assinatura do Contrato de Honorários; 

• Fornecimento de algumas informações 

pessoais. 

Os beneficiários receberão, também, um envelope 

com porte pago para retorno dos documentos, 

bastando preencher, assinar, juntar as cópias dos 

documentos, colocar no envelope, fechar e entregar 

na agência do Correio mais próxima. 

Em caso de dúvidas consultem-nos por e-mail ou 

fones: 99166-6161 ou 98830-6370 ou diretamente a 

Afabesp (11-3291-4199). 

 

 

 

PENSAMENTOS 

Ninguém é melhor do que ninguém. Mas alguns se 

destacam pelo seu caráter e outros pela falta dele. 

 

Quem lê a minha história não faz ideia dos meus 

rascunhos. 

REAJUSTE DOS APOSENTADOS BANESPA 

A partir de setembro 2021, os aposentados e as 

pensionistas que recebem seus proventos através do 

Banesprev, tiveram os seguintes reajustes: 

• Plano I e II................................... 10,42% 

• Plano V – grupo I........................ 10,42% 

• Plano V – grupo II....................... 10,97% 

 

 

CABESP – ELEIÇÃO E POSSE 

O dia 20 de setembro de 2021 marca uma nova fase 

para a Cabesp e para seus beneficiários, que contam 

agora com um aliado de peso na gestão. Eleito há 

uma semana com mais de sete mil votos, Wagner 

Cabanal tomou posse da diretoria administrativa da 

Caixa Beneficente. 

Cabanal foi o candidato apoiado pelas associações de 

banespianos e entidades sindicais, junto com 

Maurício Danno para a suplência do cargo. 

 
 

CABESP – LEMBRANDO A PREPOTÊNCIA 

As entidades de representação lembram que foi 

preciso recorrer à Justiça para fazer valer o direito de 

Cabanal a concorrer a um cargo para o qual já tinha 

sido eleito no passado. “O processo eleitoral de 2019 

protagonizou a maior aberração já vista em todos os 

anos de existência da Cabesp, onde num ato de 

extremo autoritarismo a presidente da Cabesp 

impugnou indevidamente sua candidatura, usurpando 

as atribuições da comissão eleitoral e pior, fora do 

prazo regulamentar“, comentou Camilo Fernandes, 

da Afubesp, que completou: “Parabéns a todos e 

todas que participaram desse processo, tenham a 

certeza de que Wagner Cabanal irá honrar o seu voto, 

contando sempre com o apoio das associações e 

sindicatos.” 

(site Afubesp) 

 

PANDEMIA 

Cuide-se, o Covid 19 ainda não foi embora.  

Evite aglomerações. Só saia de casa se necessário. 

Use máscara e álcool em gel. 

Informativo Mensal 
 



PLANO CD - OS PERIGOS DA MIGRAÇÃO 

Se o Plano CD fosse bom, o Santander estaria 

empenhado em convencer os participantes do 

Banesprev pela migração?  

Foi com essa pergunta que as associações e sindicatos 

chamaram a atenção de seus associados em mais uma 

live sobre os perigos da migração para o Plano CD, 

realizada nas redes da Afubesp e no YouTube no dia 

23/09/2021. 

Participaram da transmissão ao vivo – Eros de 

Almeida (representante da Afabesp), Marcos Aurélio 

(representante da Abesprev), Walter Oliveira (ex-

diretor Administrativo e Financeiro Eleito do 

Banesprev), Maria Auxiliadora (Diretora 

Administrativa eleita do Banesprev), Lucia Mathias 

(representante dos sindicatos), Claudanir Reggiani 

(Cons. Deliberativo Eleito Banesprev) e Dr. Marcelo 

Armellini (Assessor Jurídico). A mediação foi de 

Camilo Fernandes, presidente da Afubesp. 

A presença destes dirigentes significa claramente a 

união das entidades de representação. 

Os representantes abordaram sobre Serviço Passado, 

retirada de patrocínio, como fica a Cabesp e, ainda, 

sobre ações em andamento. 

A integra da live encontra-se disponível no site da 

Afubesp e no YouTube, assim como as outras dez 

realizadas anteriormente. 

 

 

BANESPREV - AS REFORMAS RECUSADAS  

O TJSP acolheu no dia 17 de agosto, o pedido da 

ABESPREV, de suspender a eficácia das reformas do 

Estatuto Social do BANESPREV, efetuadas nos anos 

de 2019 e 2021, por não terem sido deliberadas na 

Assembleia dos Participantes, fato que impede a 

averbação das ditas reformas no Cartório de Registro 

de Pessoas Jurídicas. Dessa forma, o Banesprev não 

poderá implementar planos de qualquer natureza nem 

tampouco fazer as alterações no estatuto da entidade 

com modificações aleatórias, sem a devida aprovação 

da Assembleia dos Participantes. 

O Tribunal sentenciou que a Portaria da Previc que 

aprovou as alterações estatutárias não tem o condão 

de convalidar a irregularidade em foco: alteração do 

estatuto sem a prévia aprovação pela assembleia. 

(site Abesprev) 

 

 

AFABESP CONSEGUE MAIS UMA VITÓRIA 

O Tribunal Regional Federal de São Paulo confirmou 

que a correção das complementações de 

aposentadorias e pensões dos banespianos deve ser 

feita pela aplicação do IGP-DI, o maior dos índices 

de correção de valores. 

Essa denominada Ação do IGP-DI foi ingressada pela 

AFABESP em 03.06.2002, logo após o truculento 

Santander enfiar goela abaixo o odioso e desumano 

congelamento das nossas complementações. 

A ação pleiteou a criação de um Plano de Previdência 

Complementar, garantido pelos títulos públicos 

federais inegociáveis e a correção dos proventos pelo 

IGP-DI, o mesmo índice de correção daqueles títulos 

públicos emitidos exclusivamente para garantir o 

pagamento das aposentadorias e pensões. 

São réus na ação o Santander, o Banesprev, a União 

Federal e o Banco Central. 

Nos 19 anos de andanças na Justiça, muitas idas e 

vindas, fatos inusitados ocorreram: os títulos 

inegociáveis magicamente se tornaram negociáveis e 

sua apreensão inviável; em janeiro de 2007, fruto da 

insistente ação política e administrativa encetada pela 

AFABESP, foi criado o Plano V; a Justiça não 

concedeu o reajuste pleno pelo IGP-DI, mas 

reconheceu, por ora, o direito nos anos em houve o 

congelamento. Cabem recursos às partes. 

A correção dos proventos pelo IGP-DI, nos anos do 

congelamento, significa reajustar os proventos atuais 

(complementação + INSS) em 41,6%, além dos 

atrasados desde 2001, corrigidos, e reflexos no 13º 

salário e nas gratificações ora em execução. 

O pleito inicial foi desfigurado, mas o que restou – 

correção parcial pelo IGP-DI – é significativo e, se 

vitoriosa ao final, beneficiará a todos os colegas 

admitidos antes de 23/05/1975. 

A AFABESP continua incansavelmente dedicando 

todos os esforços e recursos visando o sucesso da 

ação. 

 

 

 

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. 

 

 

 

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 R.C. Cherchiglia 

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 

 

 

 


