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ACORDO SANTANDER BANESPA.   
 
A audiência de conciliação promovida no dia 
15.02.2005, no Tribunal Superior do Trabalho TST 
decidiu que a aplicação do acordo coletivo proposto 
pelo Banespa/Santander a seus funcionários da ativa e 
aposentados será decidido, em 10 de março, pela Seção 
de Dissídios Coletivos do Tribunal. Antes dessa data, o 
relator do processo, ministro João Oreste Dalazen, 
decidirá pela inclusão dos aposentados no julgamento 
como litisconsórcio ou terceiros interessados. A 
Afabesp quer sensibilizar a Seção sobre a principal 
reivindicação do grupo: reajuste de 8,5%.  
 
A audiência do dia 15 de fevereiro não durou meia 
hora. As três confederações citadas no pedido de 
dissídio coletivo do Banespa – Contec, CNB/CUT e a 
Federação SP/MS - afinal, concordam com o acordo 
proposto pelo banco e já assinaram. 
 
Um grupo de 30 Afabans (inclusive a nossa) se juntou, 
dividiu as despesas, contratou advogados e ingressou 
com processo reivindicando a participação no dissídio. 
Esta ação corre paralelamente à da Afabesp. 
 
O primeiro round foi vencido pelos aposentados e 
pensionistas. A proposta não foi homologada no TST 
como queria o Santander Banespa. O Ministro do TST 
remeteu o processo ao Ministério Publico do Trabalho 
– MPT para manifestação e em seguida ao Relator do 
TST que decidirá sobre a aceitação dos aposentados na 
mesa de negociação. Caso isso ocorra teremos a 
oportunidade de desmascarar as falsas argumentações 
do Banespa e as injustiças que pratica contra os 
aposentados. 
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NÃO ASSINEM NADA. AGUARDEM O 
DESFECHO DO DISSÍDIO QUE TRAMITA EM 
BRASÍLIA. 
NA PIOR DAS HIPÓTESES TEREMOS 180 DIAS 
PARA DECIDIR. NÃO SE PRECIPITE. 
 
 
 
          

 
NOSSA PRESENÇA E AÇÃO EM BRASÍLIA         
Nos dias 14 e 15.02.2005 o Presidente Reggiani e o 
Diretor designado para assuntos extraordinários, o 
associado Djalma Emidio Botelho, estiveram em 
Brasília juntamente com representantes de outras 
Afabans onde acompanharam a audiência do dissídio 
no TST. 
No dia anterior foram recebidos em audiência pelo 
Ministro Presidente do TST e pelo Procurador Geral do 
Ministério Publico do Trabalho – MPT. Na ocasião 
apresentamos todas as nossas queixas e as injustiças 
praticadas pelo Santander contra os aposentados. 
 
Nos intervalos foram realizadas diversas reuniões com 
as presenças dos nossos advogados em Brasília e com 
os nossos colegas da Afabesp e das Afabans presentes, 
visando sempre encontrar caminhos jurídicos para 
recuperar os nossos direitos e barrar o congelamento 
proposto pelo Santander. 
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SINDICATO EM AÇÃO 
No dia 04.02.2005 o Sindicato dos Bancários de 
Curitiba, cumprindo a decisão da assembléia que 
recusou a vergonhosa proposta de acordo, ingressou 
com Ação de Cumprimento contra o Santander 
Banespa, pleiteando a aplicação do acordo da Fenaban.  
 
Lembramos que o acordo aprovado com a Fenaban 
concedeu 8,5% de reajuste e abono, inclusive aos 
aposentados e pensionistas. 
 
A data da primeira audiência ainda não foi marca.  
 
Louvamos o comportamento ético e correto do nosso 
Sindicato de Curitiba na condução imparcial das 
assembléias e, agora, ingressando coerentemente com 
ação de cumprimento. 
 
Isto tudo só foi possível, frisamos, pela magnífica 
demonstração de união dos aposentados e pensionistas 
comparecendo em massa nas assembléias para derrubar 
a vergonhosa proposta do Santander Banespa. 
Resta, agora, aguardar a decisão final da Justiça.   
 
 
 

Informativo Mensal 

 



COMUNICADO IMPORTANTE 
Nos últimos meses as despesas para o 
acompanhamento da campanha salarial para recuperar 
os reajustes das nossas aposentadorias e pensões, 
apresentaram significativo aumento.  
O relatório anual da nossa Diretoria, publicado neste 
Informativo, mostra um déficit de R$ 4.100,00 no 
exercício de 2004. 
Estas despesas decorrem da contratação de advogados 
e viagens mais constantes a São Paulo e Brasília para 
participar de reuniões e audiências. Decorrem, também, 
da decisão da Diretoria da Afaban, com o respaldo dos 
associados, de que não devemos medir esforços, 
inclusive financeiros, neste momento tão crucial para 
todos nós. 
A nossa postura é procurar todos os meios para fazer e 
não, comodamente, esperar que os outros façam. 
Assim, juntamente com a Afabesp e um grupo restrito 
de Afabans também dispostas a não medir esforços e a 
empregar todos os meios possíveis, tomamos decisões 
que geram mais despesas. 
As reservas de caixa da Afaban, acumuladas desde a 
sua fundação necessitam de um reforço.  
Assim, após consultar uma grande parcela dos 
associados, a Diretoria decidiu pela cobrança de R$ 
60,00 de cada sócio, em três parcelas de R$ 20,00, 
exceto daqueles que recebem as suas aposentadoria 
exclusivamente do Banesprev. Esta decisão passará 
pelo referendum da assembléia dos sócios que será 
realizada no dia 18/03/05. 
Esperamos contar com a compreensão e aprovação de 
todos para esta medida excepcional neste momento 
crucial em que está em jogo o futuro e a segurança das 
nossas aposentadorias e pensões. 

A DIRETORIA 
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
Assembléia Geral Extraordinária 

Por este Edital e de acordo com disposições estatutárias 
e regulamentares ficam os associados da AFABAN de 
Curitiba e Região convocados para a Assembléia Geral 
Extraordinária a ser instalada no dia 18 de março de 
2005, na sede social sita na rua Marechal Deodoro, 500 
sala 87, 8º andar, em Curitiba, em primeira convocação 
às 10:00 horas com a presença mínima de um quinto 
dos sócios e em segunda convocação às 10:30 horas 
com qualquer número, com a seguinte Ordem do Dia: 

1) Aprovação do Relatório Anual da Diretoria 
referente ao exercício de 2004; 

2) Aprovação da decisão da Diretoria de 
16.02.2005, ad referendum da Assembléia, 
para a cobrança de R$ 60,00 por associado, em 
três parcelas de R$ 20,00, exceto dos 
vinculados ao Banesprev, para custear parte 
das despesas judiciais e de viagens para 
acompanhar os processos do acordo coletivo 
2004. 

              Curitiba, 18 de fevereiro de 2005. 
                      A DIRETORIA 
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NOTA DE FALECIMENTO 
Faleceu o jovem JEAN COELHO CHERCHIGLIA, 26 
anos, filho do nosso colega aposentado Josué 
Cherchiglia, vítima de acidente rodoviário ocorrido no 
dia 05.02.2005 na rodovia BR 277, no início da serra 
do mar sentido Curitiba-litoral. 
Ao Josué e seus familiares as nossas condolências. 
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NÃO ASSINEM NADA. AGUARDEM O 
DESFECHO DO DISSÍDIO QUE TRAMITA EM 
BRASÍLIA. 
NA PIOR DAS HIPÓTESES TEREMOS 180 DIAS 
PARA DECIDIR. NÃO SE PRECIPITE. 
PROCURE A AFABAN PARA TIRAR DÚVIDAS. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Expediente: O Informativo Afaban é uma publicação mensal 
distribuída interna e gratuitamente aos associados. 
Supervisão e Redação: Claudanir Reggiani  
Rua Mal. Deodoro, 500 conj 87 – Curitiba - CEP.80010-911 
Fone/fax: 41-322-6761  afaban.curitiba@terra.com.br 
Site: www.estereomagia.com.br/afabanctba 
 

 

 

 

MARÇO 
02 Harri Rodrigues 
08 André Marques Garcia 
15 Edelair Torres Nascimento 
17 Keiko Ueno 
19 Emir Aziz Mansur 
21 Luiz Gil de Oliveira 
22 Itacir Santos Roca 
23 Osman de Oliveira Ribas 
27 Cecilia Keiko Hasegawa 
 
ABRIL 
09 Lomar Weigner Incerti 
12 Neife Barbieri Neia 
14 Rubes Negrão 
19 Djalma Emidio Botelho 
23 Inacio José Kavales 
 
 


