
 
  

Número 243 – Ano 23     

Julho - 2022 
              A corrupção não é uma invenção brasileira, 

              mas a impunidade é uma coisa muito nossa.  (Jô Soares, falecido em 05.08.2022) 

 

 

 

ATENDIMENTO NA AFABAN 

Em razão do baixo comparecimento na nossa sede 

a Diretoria decidiu que o atendimento presencial 

dos associados será apenas nas quintas feiras, das 

14:00 às 16:30 horas.  

Eventualmente, nos demais dias e horários, 

Diretores e plantonistas voluntários poderão estar 

presentes. Recomendamos contatar previamente. 

Lembramos que os Diretores da Afaban, como 

sempre tem sido, estão disponíveis nos demais dias 

e horários para prestar informações e orientações 

aos nossos associados(as) via telefone, e-mail e 

WhatsApp. 
 

 

 

AÇÃO DAS GRATIFICAÇÕES 

O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região de 

São Paulo, está enviando notificação para alguns 

colegas beneficiários da ação de execução das 

gratificações, informando que o Santander 

ingressou com pedido de Mandado de Segurança 

relativamente às gratificações vincendas.  

Àqueles que receberem a mencionada notificação 

orientamos para enviar cópia, frente e verso, ao 

Departamento Jurídico da Afabesp ou informar 

esta Afaban para as providências necessárias. 

 

 

 

EXECUÇÃO DAS GRATIFICAÇÕES 

A Afabesp já superou 4.000 processos protocolados 

na Justiça do Trabalho, com a média de 50 novos 

processos distribuídos diariamente. 

Até o final de agosto próximo todas as cobranças 

referentes aos beneficiários vivos, que já 

encaminharam os documentos, estarão ajuizadas e 

aguardando as providências da Justiça. 

A Afabesp está solicitando a documentação e 

preparando os processos dos herdeiros dos 

beneficiários falecidos. 

A Afaban está à disposição para orientações. 

 

 

 

PLANO II – BOA NOTÍCIA 

O CNPC - Conselho Nacional de Previdência 

Complementar publicou Resolução que altera as 

regras sobre equacionamento de déficit dos planos 

de previdência complementar. A nova norma tem 

caráter excepcional e permite o congelamento do 

déficit relativo ao ano de 2021, que deveria ser 

equacionado em 2022, deixando-o para o ano 

seguinte. 

A decisão beneficia o Patrocinador e especialmente 

os participantes do Plano II do Banesprev, que se 

livram, por ora e adiam, o pagamento de novas 

contribuições extraordinárias. 
 

 

 

COLÔNIA DE FÉRIAS DO GUARUJÁ 

A Afabesp informa aos associados (as) que 

desejarem fazer reserva para os períodos do fim de 

ano (Natal e Reveillon) e em janeiro/23, período de 

férias escolares, que façam o quanto antes, pois já 

estão recebendo pedidos para esse período. 

Os interessados deverão preencher o formulário de 

reservas no site da AFABESP) ou entrar em 

contato pelo telefone (013) 3308-4500. 

 

 

 

REJUSTE DOS BANCÁRIOS 

O Comando Nacional dos Bancários e a Federação 

Nacional dos Bancos (Fenaban) já se reuniram 

algumas vezes nos últimos meses para discutirem a 

várias dezenas de cláusulas que compõem o 

Acordo Coletivo. É um trabalho de muito diálogo, 

de avanços e recuos com foco no bem-estar do 

trabalhador e no equilíbrio social que o capital e o 

trabalho devem proporcionar. 

Entre as principais reinvindicações da categoria 

está a reposição da inflação, com aumento real de 

5%, além de aumento maior para os vales refeição 

e alimentação. 

É o mínimo que se espera de um setor que vem 

tendo lucros astronômicos ano após ano enquanto a 

população sofre com a alta da inflação. 

 

Informativo Mensal 
 



PLANO PRÉ 75 

A Assembleia Extraordinária convocada pela 

ABESPREV aprovou por unanimidade a proposta 

de ingresso na Justiça de ação contestando a 

decisão do Banesprev de alterar o índice de 

correção dos salários dos participantes do Plano 

Pré 75, de IGP-DI para IPCA. 

A mudança pretendida pelo Santander/Banesprev é 

prejudicial aos participantes aposentados e 

pensionistas e o seu encaminhamento não respeitou 

o Regulamento do Plano. 

 

 

 

O LUCRO DO SANTANDER  

O Banco Santander Brasil registrou lucro líquido 

de R$ 3,977 bilhões no 2º trimestre de 2022, contra 

R$ 3,946 bilhões no 1º trimestre, o que representa 

uma alta de 0,8%. 

No semestre, o lucro líquido societário foi de R$ 

7,923 bilhões, alta de 14,5% em relação ao mesmo 

período de 2021 (R$ 6,919 bilhões). 

 

 

 

O LUCRO DO SANTANDER II 

Quando vemos o sempre crescente lucro do 

Santander em nosso país é inevitável lembrar das 

nossas gratificações que ele nos deve. Direito 

líquido e certo que lentamente caminha há 24 anos 

na Justiça do Trabalho; que já transitou em julgado 

e que ele – Santander – insiste em não pagar. 

Ardilosamente, ao custo das melhores bancas 

advocatícias, protela e protela o pagamento daquilo 

que deve. 

Lembrando das palavras do Consul romano Cícero 

(107 a.C – 43 a.C) para Catilina: 

“quousque tandem, Catilina, abutere patientia 

nostra? 

Traduzindo: Até quando, Catilina, abusarás da 

nossa paciência? 

 
  
 

EXEMPLO DE LUTA 

O Banco do Estado de Pernambuco (Bandepe) foi 

privatizado em 1998, tendo sido adquirido pelo 

Banco Real, que por sua vez foi adquirido pelo 

Banco Santander. Assim como o Banespa, o 

Bandepe deixou um Fundo de Previdência 

Complementar com patrimônio suficiente para 

pagar as complementações de aposentadorias dos 

seus empregados.  

O fundo, chamado BANDEPREV, abriga hoje 

cerca de 2000 aposentados e pensionistas, sendo 

administrado pelo Banco Santander. 

O BANESPREV e o BANDEPREV, portanto, tem 

a mesma origem e objetivos. Assim lá como aqui, o 

Santander avança maliciosamente para suprimir os 

direitos e a segurança dos participantes. 

Contudo, os colegas pernambucanos reagem 

corajosamente com manifestações em frente da 

agência do banco, com panfletagem, faixas 

alusivas aos desmandos do banco espanhol e 

buscando os tribunais da justiça.  

Matérias sobre estes eventos podem ser vistas nas 

mídias sociais dos banespianos. 

Recentemente o Tribunal Regional de Justiça 

concedeu liminar em favor das causas dos nossos 

colegas de Pernambuco, a qual não está sendo 

cumprida pelos espanhóis do Banco Santander. 

Nesta semana, após o protesto no centro do Recife, 

em frente à agência do Banco Santander da Rua do 

Imperador, membros do grupo Unidos pela 

Bandeprev foram recebidos pelo Desembargador 

Bartolomeu Bueno em seu gabinete, no Palácio da 

Justiça. O momento foi um breve alinhamento para 

uma audiência posterior, que já foi agendada, sobre 

o descumprimento pelo Santander da liminar 

proferida pelo Desembargador. 

   

Avante! colegas do Recife. Como dizem os 

gaúchos: “Não está morto quem pelea”. 

 
 

 

AVISO IMPORTANTE 

Mantenha seus dados pessoais, dependentes etc. 

sempre atualizados na Afaban, Afabesp, Cabesp e 

Banesprev. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

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 
 

 

 

 

 

 

AGOSTO 

09 – Arthur Geraldo Monteiro  
13 – Pedro Eduardo Broering 

13 – Leonor M.Cantalejo Mazzaro  
14 – Aparecida Ikeda 

15 – Suzana Martins Dammski  
15 – Eliana Barrozo Prugner 

23 – Aparecida V. M. Denardi  
24 – Alfredo Shuji Onuma  
25 – Valderez Burda Pereira 

26 – Antonio Desan  
 29 – José Jesus do Nascimento 

  

http://g1.globo.com/mundo/espanha/cidade/santander.html

