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  Feliz Natal. Que 2022 seja repleto de alegrias, saúde e amor.  

 

 

NOSSA ORAÇÃO DE NATAL  

Que neste Natal, eu possa lembrar dos que vivem 

em guerra, e fazer por eles uma prece de paz.  

Que eu possa lembrar dos que odeiam,  

e fazer por eles uma prece de amor.  

Que eu possa perdoar a todos que me magoaram,  

e fazer por eles uma prece de perdão.  

Que eu lembre dos desesperados,  

e faça por eles uma prece de esperança.  

Que eu esqueça as tristezas do ano que termina,  

e faça uma prece de alegria.  

Que eu possa acreditar que o mundo ainda 

pode ser melhor,  

e faça por ele uma prece de fé.  

Obrigado Senhor 

Por ter alimento, quando tantos passam o ano 

com fome.  

Por ter saúde,  

quando tantos sofrem neste momento.  

Por ter um lar,  

quando tantos dormem nas ruas.  

Por ser feliz,  

quando tantos choram na solidão.  

Por ter amor,  

quantos tantos vivem no ódio.  

Pela minha paz,  

quando tantos vivem o horror da guerra.  

Obrigado Senhor. 

 

 

GRATIFICAÇÕES– EXECUÇÃO COMEÇOU 

O Setor Jurídico da Afabesp e a equipe técnica 

estão trabalhando a todo vapor no preparo das 

ações de execução das gratificações. Cada processo 

engloba 10 beneficiários pertencentes ao mesmo 

plano de complementação, mesmo índice de 

reajuste (clausula 44 ou acordo sindical), 

complementação da Secretaria da Fazenda ou não. 

Essa separação criteriosa evitará discussões sobre 

situações individuais dentro do mesmo grupo. 

Os processos são distribuídos para as centenas de 

Juizes e espera-se que as sentenças sejam rápidas e 

fundamentalmente mais próximas possíveis. 

A FELICIDADE  

Não existe um caminho para a felicidade.  

A felicidade é o caminho.  

Assim, aproveite todos os momentos que 

você tem, e lembre-se, que o tempo não 

espera ninguém.  

Portanto, pare de esperar até que você faça 

isso... termine aquilo ou consiga aquilo outro.  

E decida que não há hora melhor para ser 

feliz do que Agora Mesmo!!!  

Lembre-se: “Felicidade é uma viagem, não 

um destino”.  

“Quem tem um porquê viver, encontrará 

quase sempre o como viver” 

 

 

 

GRATIFICAÇÃO – NOVA BATALHA  

Conforme publicação anterior, no dia 29 de julho a 

AFABESP, atendendo ao convite do Banco 

Santander, reuniu-se com seus representantes com 

finalidade de tratar do processo das gratificações 

semestrais e da possibilidade de um eventual 

acordo. 

Durante aquela reunião os representantes do 

Santander manifestaram a posição do banco de que   

os beneficiários que aderiram à cláusula 44, 

aqueles que aderiram ao Fundo Pré-75, e os que 

recebem complementação da Secretaria da Fazenda 

não fazem jus às gratificações. Disseram mais, que 

a aposentadoria do INSS não integra a base de 

cálculo da gratificação. 

Evidentemente, esta posição, que afronta o nosso 

direito regulamentar, prontamente foi rejeitada. 

Contudo, nas impugnações do Santander nas 

primeiras ações ingressadas pela Afabesp, estamos 

vendo o banco argumentando que praticamente 

ninguém tem direito às gratificações após a 

privatização do Banespa.  

Os argumentos são os mais descabidos, mas 

servem, no mínimo, para protelar o pagamento. Os 

nossos advogados certamente saberão torná-los 

inócuos 
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NOVO PLANO CD: É MENTIRA! 

As associações e sindicatos esclarecem que as 

entidades têm feito ligações aos colegas com o 

objetivo de colher dados para pesquisa sobre a 

intenção dos participantes em migrarem ou não 

para o Novo Plano CD do Banesprev, além de 

perguntar se há dúvidas sobre as informações 

divulgadas até o momento. 

No entanto, chegaram relatos de que estariam 

telefonando em nome das associações 

perguntando para os participantes se teriam 

interesse em fazer o cálculo da reserva, numa 

clara tentativa de ludibriá-los. 

ATENÇÃO: NOSSA PESQUISA NÃO 

OFERECE SIMULAÇÕES SOBRE O VALOR 

DA RESERVA! 

Reforçamos que as associações contrataram uma 

empresa séria visando unicamente realizar uma 

pesquisa para ter um conhecimento maior sobre as 

intenções e dúvidas dos colegas quanto ao Plano 

CD. Portanto, muito cuidado! Pedimos 

que desconsiderem qualquer tentativa de 

contato que use como pretexto simulação de 

reserva e afins. 

(sites da Afabesp, Abesprev, Afubesp e Sindicatos) 

 

 

PLANOS DE PREVIDÊNCIA ESTATAIS 

Deu nos jornais que o TCU - Tribunal de Contas da 

União disse que 55% das EFPCs - Entidades 

Fechadas de Previdência Complementar públicas 

têm alto risco de corrupção. “De um total de 31 

Entidades Fechadas de Previdência Complementar  

com patrocínio público predominantemente 

federal, acompanhadas desde o ano passado por 

um grupo de trabalho do Tribunal de Contas da 

União TCU, que tem por objetivo examinar a 

governança das mesmas em relação à “maturidade 

dos seus controles de integridade e capacidade de 

prevenção contra corrupção”, 55% apresentam 

suscetibilidade “alta ou extrema” a esses riscos e 

49% não possuem sequer auditorias internas 

formalmente constituídas”. 

A história tem mostrado que os prejuízos 

milionários provocados pelo desleixo e omissão de 

quem deveria cuidar e fiscalizar com zelo foram 

cobertos pelo Governo federal, ou seja, com os 

nossos impostos. 

Já vimos este filme muitas vezes. 
 

 

NOVA ASSOCIADA - Bem-vinda  

Eliana Terezinha Amoedo dos Santos 

 

 

PANDEMIA 

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

Evite aglomerações. Use máscara e álcool em gel. 

A FELICIDADE  

Não existe um caminho para a felicidade.  

A felicidade é o caminho.  

Assim, aproveite todos os momentos que 

você tem, e lembre-se, que o tempo não 

espera ninguém.  

Portanto, pare de esperar até que você faça 

isso... termine aquilo ou consiga aquilo outro.  

E decida que não há hora melhor para ser 

feliz do que Agora Mesmo!!!  

Lembre-se: “Felicidade é uma viagem, não 

um destino”.  

“Quem tem um porquê viver, encontrará 

quase sempre o como viver” 

 

 
 

INFORME-SE 

As associações e sindicatos continuam com a 

campanha de conscientização dos participantes do 

Banesprev alertando-os dos altos riscos caso aceitem 

a migração para o Plano CD tão insistentemente 

oferecido pelo Santander. 

SE VOCÊ MIGRAR, SÓ O SANTANDER VAI 

GANHAR! 

 
 

Aviso: A sede da AFABAN continua fechada em 

razão da pandemia. Necessitando contate 

diretamente qualquer dos Diretores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PANDEMIA 

 

 

 

 

 

DEZEMBRO 

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 Ton 

29 – Gustavo Roberto Suenaga 

 

 

 

  

Expediente: O Informativo Afaban é uma publicação mensal 
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Supervisão: Claudanir Reggiani  
Rua Mal. Deodoro, 500 conj 72 – Curitiba - CEP. 80010-911 
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