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         Você não pode cometer o mesmo erro duas vezes, pois na segunda vez 

           não será mais um erro, mas uma escolha. 

 

 

 

GRATIFICAÇÕES– EXECUÇÃO CONTINUA 

Semanalmente, o Setor Jurídico da Afabesp 

prepara centenas de processos de execução da ação 

das gratificações em favor dos seus associados. 

Cada processo engloba até 10 beneficiários 

pertencentes ao mesmo plano de complementação, 

mesmo índice de reajuste (clausula 44 ou acordo 

sindical), complementação da Secretaria da 

Fazenda ou não.  

Os valores individuais apurados pela equipe 

técnica têm por base profunda análise dos balanços 

anuais e das demonstrações financeiras do Banco 

Santander e do Banespa desde 1996. Estes dados, 

tecnicamente expostos, servirão para comprovar 

perante o Juízo o lucro efetivamente distribuído a 

cada empregado em cada ano. Essa documentação 

é necessária considerando que o Acórdão do TST 

estipulou que o valor da gratificação semestral 

deverá ser equivalente ao que foi ou for pago ao 

pessoal da ativa. 

 

 

RECESSO DO PODER JUDICIÁRIO 

No período de 20.12.2021 até 31.01.2022 haverá o 

recesso do poder judiciário. Assim, ficam 

suspensos os prazos de processos em tramitação na 

Justiça de todo o país. 

Nesse período não teremos nenhuma novidade 

sobre o andamento das nossas ações do IGP-DI e 

das gratificações. 

 

 

SANTANDER ATACA NOVAMENTE 

Banco Santander, através do Conselho Deliberativo 

do Banesprev, onde tem a maioria dos votos, em 

reunião realizada no dia 09/12/2021, aprovou uma 

medida que se constitui em mais um ataque aos 

nossos direitos. 

Essa medida, que teve os votos contrários dos 

nossos representantes eleitos, extingue os Comitês 

Gestores de todos os planos do Banesprev. 

Essa decisão contraria frontalmente o Estatuto em 

vigor, do ano de 2015, pois decisões dessa 

natureza, depois de aprovadas pelo Conselho  

 

 

Deliberativo, devem ser submetidas à Assembleia 

Geral Extraordinária para que possam ter 

legitimidade. 

Esses Comitês Gestores são importantes para a 

governança da entidade, pois contribuem para a 

transparência, fiscalizam as contas identificando 

possíveis erros ou irregularidades e sobretudo 

representam aqueles que são a razão da existência 

do BANESPREV, que são os seus participantes. 

O Presidente da entidade, sr. Valdemir, apenas 

comunicou aos membros dos Comitês Gestores que 

todos os colegiados estarão extintos ao término dos 

mandatos dos atuais conselheiros. 

Nossos representantes apresentaram uma 

Manifestação de Protesto contra essa arbitrariedade 

do Banco Santander, cuja única finalidade é afastar 

da governança os representantes dos participantes 

aposentados e os que ainda estão na ativa. 

Nossas Associações e entidades sindicais estão se 

preparando para entrar na Justiça, mais uma vez, 

em defesa da transparência e fiscalização que os 

comitês vêm fazendo há muitos anos. 

(site Afabesp) 
 

 

PANDEMIA 

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

Evite aglomerações. Use máscara e álcool em gel. 
 
 

CABESP – NOSSO ESTUDO ATUARIAL 

As associações e sindicatos formalizaram a 

contratação de empresa especializada para fazer 

um estudo atuarial independente na Cabesp. 

Durante o processo de debates sobre a reforma 

estatutária de 2018, foi acordado com a presidente 

da Cabesp que as entidades teriam acesso às 

informações necessárias para fazer um estudo 

atuarial independente caso considerassem 

necessário. 

Isto porque, passado um ano da implementação do 

reajuste das mensalidades, haveria uma reunião 

entre a Cabesp e os representantes das associações 

e sindicatos para avaliar o impacto desse reajuste. 

As associações cobraram da presidente da Cabesp, 

Informativo Mensal 
 



tanto a reunião de avaliação e também o acesso aos 

dados necessários para a realização do estudo 

independente. 

Considerando que a resposta não foi a que havia 

sido combinada, as entidades decidiram por 

contratar uma empresa especializada para realizar 

um estudo com base nos estudos atuariais já 

realizados pela Cabesp e todas as informações que 

estão disponíveis. Tão logo esse trabalho esteja 

concluído será dada ampla divulgação nos canais 

de comunicação. 

(Afabesp, Afubesp, Abesprev e Sindicatos) 

 

 

MENSAGEM 

Durante os últimos 21 anos do pós-privatização do 

Banespa, enfrentamos vários momentos de tensão 

no relacionamento com o Banco Santander, Cabesp 

e Banesprev. Nada se compara, contudo, com o 

momento atual, que compreende especialmente os 

últimos três anos, os quais, sem nenhuma dúvida, 

tem sido os mais difíceis, agressivos e conturbados. 

Se antes a nossa luta era para garantir os nossos 

direitos quanto ao complemento das aposentadorias 

e pensões e aos benefícios da Cabesp, agora a luta 

é para não os perder ou serem subtraídos pelo 

ganancioso Banco Santander. 

O momento atual exige, cada vez mais, a nossa 

resistência e união. 

Como todos sabem, nos últimos anos o Santander 

mostrou-se decididamente empenhado em apagar a 

história do BANESPA, primeiro nas agências 

depois rebatizando o prédio símbolo do centro de 

São Paulo de “Farol Santander” e, mais 

recentemente, alterando o nome do Esporte Clube 

Banespa para “Esporte Clube Santander”. 

As duas preciosas entidades que nos restaram – 

Cabesp e Banesprev – continuam sendo atacadas e 

seus estatutos, regulamentos e os organogramas das 

competências de governança tem sido alterados e 

manipulados visando reduzir os nossos benefícios, 

a segurança e a presença dos nossos representantes 

eleitos nos diversos colegiados. 

A extinção das eleições para os dois Diretores 

representantes salvou-se, momentaneamente, 

graças à Justiça que impediu o registro e validação 

da espúria alteração do Estatuto do Banesprev sem 

o referendo da Assembleia dos Participantes.  

Na Cabesp e no Banesprev o esvaziamento das 

atribuições estatutárias dos Diretores eleitos 

concentrou o poder nos Membros indicados pelo 

Santander 

O Santander segue, a passos largos, decidido ao 

desmonte das entidades, a silenciar a voz e a 

presença dos participantes em assembleias e 

colegiados. Recentemente extinguiu todos os 

Comitês Gestores de todos os planos de 

previdência complementar do Banesprev. Está 

ofertando um Plano de Contribuição Definida (CD) 

visando livrar-se das suas responsabilidades de 

Patrocinador estabelecidas no edital de privatização 

do Banespa. 

Convém repetir as palavras de um dirigente da 

Afubesp: “Ainda bem que existe a representação e 

os banespianos que, ferrenhos, resistem a cada 

ataque do banco espanhol. Seguimos com a mesma 

sede de luta de 21 anos atrás, nos movimentando 

para que a Cabesp mantenha serviço de qualidade 

para todos em qualquer parte do país, para frear as 

tentativas do Santander em lucrar às custas da 

aposentadoria dos participantes do Banesprev, e 

fazer com que as vozes dos colegas sejam ouvidas. 

Não será fácil para o Santander conseguir o que 

pretende. Não vamos esmorecer! Só unidos e bem 

informados iremos seguir nessa longa luta que 

ainda está longe de acabar”.  

 

 

NOTA DE FALECIMENTO 

Lamentamos registrar o falecimento, ocorrido no 

dia 12 de dezembro, da associada e pensionista Sra. 

Elisonete Honorata Clímaco Julião, viúva do 

colega Julião que trabalhou na agência de 

Paranaguá por muitos anos. 

Elisonete tinha 80 anos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PANDEMIA 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 
 

 

 

 

 

 

JANEIRO 2021 

06 – Guido de Pauli 

07 – Sérgio de Oliveira Barbosa 

11 – Nilton Leyser 

12 – Anibal Malho 

12 – Antonio de Moura Borba 

14 – Arthur Carlos Froelich 

15 – Júlio Recco 

15 – Adalberto Amaro dos Santos 

18 – Paulo Roberto Biglia 

20 – Ildefonso Debur 

20 - Luiz Shiger Katsunugi 

20 – Maria Helena Pareja Wolf 

20 – Claudanir Reggiani 

28 – Therezinha Soares 

28 – Waldir Cordeiro Trindade 

28 – Celso de Mattos II 

 


