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Não assine nenhum documento enviado pelo- Santander Banespa. Aguarde, pelo menos,
o desfecho do dissidio no TST. Não confie em quemjá te prejudicou outras vezes.

o QUE SOMOS E O QUE QUEREMOS?
Há alguns dias denunciamos o Santander Banespa junto ao
Procon Paraná e à Receita Federal em razão da não entrega
dos informes de rendimento dentro do prazo legaL Estamos
pesquisando a possibilidade de denunciar, também, junto a
qualquer órgão ou entidade de defesa do idoso. Existem
fundamentos para isso. Prejuízos estão caracterizados.
Ademais, é resolução da Diretoria da nossa Afaban de que é
nossa obrigação e dever cutucar o Satander sempre que
pressentir iminente situação de prejuízo aos associados. Que
ele não se esqueça de que terá inimigos enquanto viver o
último banespiano Pré-75. Nada temos a perder senão a
nossa dignidade e a nossa vergonha. Já passou da hora. Se
não fizermos agora talvez não tenhamos outra oportunidade
ou mesmo forças para reagir. Todos nós sabemos que os
espanhois do Satander não têm escrúpulos nem ética. São
predadores do mercado e sua ganância não tem limites e
desdenham dos dramas humanos que provocam.
Desgraçadamente contam com o apoio e agem em concluiu
com políticos e sindicalistas brasileiros.

Nós banespianos necessitamos manter acessa a chama da
hombridade e do respeito que merecemos. Somos idosos,
mas não tão velhos e alquebrados que já não podemos nos
indignar e lutar na defesa dos nossos direitos. Quem não luta
pelos seus direitos não os merece. Por outro lado,
consideramos uma indignidade esperar que os outros lutem
por você ou a postura dos que se acomodam com a falsa
certeza de que nada se pode fazer.

o objetivo principal das Afabans, no nosso entendimento, é
a defesa dos direitos dos seus associados. A sua tarefa de
aglutinar socialmente amigos que têm um passado comum é
secundária e finita no tempo. Mesmo as maiores, não terão
um futuro garantido e perene se pretenderem ser apenas um
clube sociaL Não haverá continuidade e tampouco renovação
do quadro de sócios.
O dirigente de Afaban trabalha por idealismo. É um
voluntário que não almeja honrarias e mordomias.

Entendemos que, preferencialmente, as Afabans devem se
constituir na ponta de lança mais combativa na nossa briga
contra o Santander. Devem ser as primeiras a cutucar o touro
em todos os recantos do Brasil.
A denúncia que citamos acima deveria ser feita em todas as
cidades brasileiras, tenha ou não tenha agência do Santander
Banespa. Bastaria um único aposentado para reivindicar o
seu direito e o banco teria muita sarna para se coçar.

Cabe à Afabesp prover o apoio financeiro e logistico e dar a
estocada final. Estrategicamente deverá se preservar forte,
representativa e ser respeitada, Se não tiver quadros
competentes deve contratá-l os. Com determinação e atitude

firme não deve nunca fugir da briga ou amaciar e sim armar
as Afabans pois estas levantarão a poeira e se uma ou outra
perder, pouco importará, somos em mais de 37.
Entendemos que a maioria das Afabans possui quadros
qualificados e por isso devem ser ouvidas nas decisões
maiores que envolvem o interesse de todos. Não se pode
negar a elas a participação ativa no processo decisório e o
direito de questionar o ritmo e rumo das ações de defesa dos
nossos direitos. Por outro lado, algumas das Afabans devem
sair da passividade, serem atuantes e determinadas. Coesas
serão um corpo forte e tornarão possível a nossa vitória
contra o Santander.
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PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2004
A assembléia ordinária realizada no dia 18/03/2005 aprovou
o relatório e a prestação de contas da Diretoria referente ao
exercício de 2004.
A mesma assembléia, atendendo ao Edital de Convocação,
aprovou a proposta da Diretoria para a cobrança de R$
60,00, em três parcelas, destinada a reforçar o caixa da
AFABAN. Estes recursos destinam-se ao pagamento das
despesas com advogados e viagens envolvendo a campanha
salarial de 2004 e o dissídio junto ao TST em Brasília.
Ad referendum da Assembléia já foram debitadas duas
parcelas, restando apenas uma para o mês de abril.
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ALTERAÇÃO DO ESTATUTO
Os associados presentes na assembléia extraordinária
realizada no dia 18/03/2005 aprovaram as seguintes
mudanças no estatuto da nossa Associação:
- Poderão ser associados da AFABAN os aposentados e os
ex-funcionários do Banespa que foram admitidos até
20/1112000:
- Os cônjuges e companheiros dos associados falecidos
referidos no item acima serão automaticamente aceitos:
- Nas assembléias será permitido o voto por procuração e por
correspondência:
- Criada a Diretoria de Planejamento para desenvolver
estudos, levantamentos e projetos que visem a defesa dos
interesses dos associados e a melhoria da atuação da
AFABAN;
- O associado Djalma Emidio Botelho, indicado pela
Diretoria, foi aprovado por unanimidade pela assembléia
para ocupar a Diretoria recém criada, até término do
mandato da atual gestão em 31/12/2005.
- Outras alterações para adaptação do nosso estatuto ao novo
Código Civil.



DISSÍDIO JUNTO AO TST
Como já era previsto, no dia 10/03/2005 não houve
audiência no dissídio pedido pelo Santander Banespa junto
ao TST. Os Ministros do Tribunal aguardam esclarecimentos
e pareceres solicitados ao Ministério Público do Trabalho, à
Contec, à CNB/CUT e à Federação dos Bancários SPIMS.
As denúncias, representações, memoriais e os pedidos de
participação no processo feitos pela Afabesp, Afabans,
Sindicato de Uberaba e Goiânia levaram o Relator do TST a
solicitar tais esclarecimentos. As nossas visitas feitas a
autoridades em Brasília também surtiram efeitos positivos e
aumentaram o nosso otimismo quando a um desfecho
favorável à nossa causa.
Atualmente estão - pendentes de julgamento os vários
Agravos Regimentais impetrados pelas associações citadas.
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INFORME DE RENDIMENTOS - 2004
No dia 14 de março a AFABAN de Curitiba protocolou
denúncia contra o Banespa Santander junto a Delegacia da
Receita Federal e ao Procon - Paraná em razão de não ter
enviado aos seus funcionários aposentados e pensionistas, os
informes de rendimentos do ano calendário de 2004, cujo
prazo legal de entrega expirou em 28/02/05. E sabido por
todos que a Receita Federal efetua a devolução do imposto
recolhido a maior na mesma ordem do recebimento da
Declaração de Reajuste Anual, iniciado em O 1 de março.
Por este principio, recebe primeiro uma eventual devolução,
quem primeiro entregou a declaração, configurando-se o
atraso no recebimento dessa informação em prejuízo
iminente para os nossos associados, cujos interesses cumpre-
nos defender.
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PARA PENSAR
Foi noticiado que um banespiano aposentado, cujo nome é
mantido em sigilo, resolveu aceitar a opção n" 2 da proposta
ofertada pelo Santander Banespa que é o recebimento da
reserva matemática.
Nas contas do banco o colega teria direito de receber R$
106.000,00. Após a assinatura da opção e a desistência de
reivindicar direitos na justiça, foi-lhe descontado os 27,5%
do imposto de renda metade da sobra foi entregue à ex-
esposa, deduzidos os empréstimos a vencer junto a Cabesp,
Banesprev, cheque especial e financiamentos restou ao nosso
colega importância de R$ 6.000,00.
Não mais terá a complementação de aposentadoria paga pelo
banco e as facilidades para obter empréstimos. Se quiser
poderá ingressar no Plano Cabesp Família pagando mais do
que o dobro daquilo que pagava. Terá ainda vários anos de
vida pela frente.
Certamente não era isso o que sonhou para a sua velhice.
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NÃO ASSINEM NENHUM DOCUMENTO ENVIADO
PELO BANESPA SANTANDER. AGUARDEM O
DESFECHO DO DISSÍDIO QUE TRAMITA EM
BRASÍLIA

-
OLHO VIVO!
Não se deixe enganar. Anote na tua agenda de cobrança
Saiba escolher os teus amigos.
As seguintes entidades trabalharam contra os aposentados e
pensionistas e continuam defendendo o maldito acordo junto
ao TST em Brasília, de mãos dadas com o Santander
Banespa:
Contec - Confederação Nacional dos Trabalhadores em
Estabelecimentos de Crédito, CNB/CUT Confederação
Nacional dos Bancários (ligada à CUT), Federação dos
Bancários de São Paulo e Mato Grosso do Sul e AFUBESP
(ligada à Federação e à CNB/CUT).
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ABRIL
09 Lomar Weigner lncerti
12 Neife Barbieri Neia
14 Rubes Negrão
19 Djalma Emidio Botelho .
23 Inacio José Kavales

MAIO
01 Margareth Pereira L. Bakun
02 Celso Antonio Moreira
02 Oscar Zandoná Toniolo
07 lkuko lrata
09 Vera Lúcia Verga Chamiço
11 Josevaldo Martins da Costa
17 Eni dos Santos Fussek
20 Antonio Bakun Filho
2] Otilia Caron
28 Suzana Skorupa
30 Waldemar Cozenza de Azevedo

A PEDRA
O distraído nela tropeçou.

O bruto a usou como projétil.
O empreendedor, usando-a, construiu.

O camponês, cansado da lida, dela fez assento.
Para meninos, foi brinquedo.

Drumond a poetizou.
Já, David matou Golias.

E Leonardo extraiu-lhe a mais bela escultura ...
E em todos esses casos, a diferença não esteve na pedra mas

no homem.
(autor anônimo)
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