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              Um país que pretende crescer não pode ter os políticos  

              mais caros do mundo e os professores mais baratos.  

                         

 

 

EXECUSÃO DAS GRATIFICAÇÕES 

Até o final do mês de abril a AFABESP já havia 

ingressado com 1.550 processos de execução da 

ação das gratificações. Os trabalhos continuam 

acelerados com cerca de 50 ingressos a cada dia.  

A previsão é a de que, até o final de agosto, todos 

os 8.412 participantes da ação tenham seus 

processos individuais devidamente em andamento 

na Justiça do Trabalho.  

 

 

 

O QUE SE OUVE POR AI 

Pode-se dizer que os processos já ingressados pela 

AFABESP estão caminhando normalmente nas 

Varas da 1ª instância da Justiça Trabalhista. Apesar 

da costumeira lentidão da Justiça, os Juízes, 

geralmente em poucos dias, intimam o Santander 

para se manifestar.  As descabidas alegações do 

Santander, contidas em várias dezenas de páginas, 

negam tudo, desde os valores apresentados até o 

nosso direito já transitado em julgado. Enfim, o 

Santander ainda tenta melar tudo ou no mínimo 

ganhar mais tempo. Os nossos experientes 

advogados contra-argumentam. A partir desse 

ponto surgem vários caminhos: 1) O banco replica 

as mesmas falas a fim de ganhar mais tempo; 2) 

alguns Juízes remetem ao perito para cálculos; 3) 

outros mandam pagar aquilo que a Afabesp pediu; 

4) o banco, através do seu perito indicado 

questiona tudo; 5) o perito auxiliar da Afabesp 

registra os ‘enganos’ apontados pelo banco; 6) 

recursos de lado a lado são apresentados; 7) alguns 

juízes determinam o pagamento com base nos 

nossos cálculos; 8) o banco reinicia a partir do item 

1; 9) recursos dos mais variados tipos são 

apresentados pelo banco; 10) alguns Juízes 

determinaram o depósito em Juízo para garantir a 

continuidade da discussão; 11) a via sacra 

continua.  

Os beneficiários esperam há 24 anos. 

 

 

 

 

 

O QUE SE OUVE POR AI 

Que, enfim, as discussões em cima de cada ação 

individual podem seguir caminhos completamente 

diferentes. Ademais, considerando que serão 

julgadas por mais de 100 Juízes espalhados nas 

centenas de Varas, pode-se esperar as mais 

variadas e inusitadas sentenças. Decisões rápidas, 

demoradas, parciais, totais, negociadas ou impostas 

goela abaixo. Enfim, além da agonia, a execução e 

o efetivo recebimento dos nossos direitos está se 

tornando um obscuro e fantasmagórico mercado 

onde tudo pode depender da sorte. 

 

 

 

ORAÇÃO DA SORTE 

Para os que acreditam segue abaixo a Oração da 

Sorte.  

“Salve a luz da luz, salve a correnteza remota das 

grandes falanges de luz. Invoco o soberano poder 

da sorte em minha vida e em tudo o que eu me 

propuser a fazer ou necessitar. Que em minha casa 

não falte o pão necessário para a vida, luz do 

mundo, luz da luz, luz da sorte, luz da vida, luz do 

caminho”. 

Oração de origem desconhecida e autenticidade 

não comprovada extraída via internet dos arcanos 

enigmáticos da misteriosa alquimia.  

Como alternativa pode-se tentar o “Jogo de 

Búzios”. 

 

 

DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS 

Em nome dos associados, a Diretoria da Afaban fez 

a entrega de 30 cestas básicas à Paróquia São 

Carlos Borromeu, localizada no Jardim das 

Américas, em Curitiba, para serem distribuídas às 

pessoas carentes atendidas através do programa de 

ação social daquela igreja. 

A doação, ao custo de R$ 1.800,00, é mais um 

exemplo do generoso coração dos banespianos. 

Os recursos para esta e outras doação já feitas, vem 

da redução das despesas de custeio da AFABAN 

durante os anos da pandemia do Covid 19. 

Informativo Mensal 
 



CUIDADO COM GOLPES 

Em época de declaração do imposto de renda, é 

muito comum o cidadão receber por e-mail ou 

SMS no celular, links para checar pendências na 

Receita Federal. Por isso, o Fisco tem alertado que 

golpistas estão utilizando informações a respeito de 

uma restituição imediata de impostos para lesar os 

brasileiros. Fique atento. 

 

 

CABESP – QUALIDADE DO 

ATENDIMENTO 

Para resolver dificuldades e problemas surgidos no 

atendimento da Cabesp ou da Unimed 

primeiramente contate o Disque Cabesp ou o Fale 

Conosco e comunique os fatos às nossas 

associações, que estão empenhadas em 

acompanhar as deficiências e ajudar na solução dos 

problemas. 

 

 

RECLAMAÇÕES 

Recentemente um associado comunicou a Cabesp, 

via telefone, que a Unimed recusou autorização 

para determinado exame laboratorial indicado pelo 

médico para tratamento do Omicron (Covid 19). 

As alegações da Unimed eram inconsistentes. A 

CABESP atendeu prontamente e, como não 

poderia deixar de ser, a autorização foi concedida. 

Portanto, comunique sempre os problemas 

ocorridos na utilização do nosso plano de saúde 

Cabesp. Este é o caminho para melhorar o 

atendimento e preservar os nossos direitos. 

 

 

AÇÃO DO IGP-DI 

A AFABESP informa aos seus associados que 

fazem parte da Ação Civil Pública do IGP-DI, 

proposta em 2002  contra o SANTANDER, o 

BANESPREV, a UNIÃO FEDERAL e o BACEN, 

que por determinação do Desembargador 

Presidente da Terceira Turma do Tribunal Federal 

da Terceira Região (SP), tendo em vista os ataques 

por “hackers” sofridos por aquele Tribunal, foi 

suspensa a sessão de julgamento dos Embargos de 

Declaração opostos pelos Réus no processo, cujo 

julgamento estava marcado para ontem, dia 

19/04/2022. 

O julgamento acabou sendo adiado para o próximo 

dia 22/06/2022, às 14:00 horas. 

A referida ação foi ajuizada pelo Escritório do Dr. 

João Piza, e teve em mira o reajuste, pela variação 

do índice IGP-DI-FGV, da complementação de 

aposentadoria dos associados da Afabesp admitidos 

no BANESPA até o dia 22/05/1975, que não 

migraram para o Plano Pré-75 do BANESPREV, 

ou seja, todos os participantes do atual Plano V do 

Banesprev e seus herdeiros. 

 

AÇÃO DO IGP-DI 

O reajuste pretendido representa em torno de 41% 

dos atuais salários (complementação mais INSS) e 

será a recuperação das perdas do maldito 

congelamento das aposentadorias e pensões 

aplicado pelo Santander nos anos de 2001 a 2005. 

 

 

LUCRO DO SANTANDER (BRASIL) 

Santander Brasil registrou lucro líquido societário 

de R$ 3,946 bilhões no 1º trimestre de 2022, o que 

representa uma alta de 40,1% na comparação com 

os 3 primeiros meses do ano passado (R$ 2,816 

bilhões) e avanço de 3,9% em relação ao 4º 

trimestre de 2021. 

O Retorno sobre o Patrimônio Líquido Médio 

(ROAE), um indicador da lucratividade dos 

bancos, alcançou 20,7%. 

  

 

AVISO IMPORTANTE: Mantenha seus dados 

pessoais, dependentes etc. sempre atualizados na 

Afaban, Afabesp, Cabesp e Banesprev. 

 

 

BANDEIRA NACIONAL 

Salve lindo pendão da esperança, 

Salve símbolo augusto da paz, 

Tua nobre presença e lembrança, 

A grandeza da Pátria nos traz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

  


