
 
 

    Número 57 – Ano 6                     Não assine nenhum documento enviado pelo Santander Banespa. Aguarde, pelo menos,   
   Abril - 2005     o desfecho do dissídio no TST. Não confie em quem já te prejudicou outras vezes.       

 

 
MAIS PROCESSO CONTRA O SANTANDER 
BANESPA 
No dia 27 de abril a AFABESP e o SINFAB 
ajuizaram, em benefício dos seus associados, 
perante a Justiça do Trabalho, nova Ação Civil 
Pública contra o Banespa e agora também 
contra a Secretaria da Fazenda, a União 
Federal, e o Banco Central do Brasil, postulando 
a reabertura do Plano de Complementação Pré-
75 junto ao Banesprev, bem como  os reajustes 
das complementações de aposentadoria e 
pensão pelo IGP-DI-FGV, e ainda, as diferenças 
vencidas e vincendas, desde 1º/01/2001, 
quando foi aplicado o primeiro reajuste do 
citado Plano. 
 
Essa nova ação decorreu de Interpelação 
Judicial levada a efeito anteriormente pela 
AFABESP e pelo SINFAB, já comunicada aos 
associados. 
 
AFABESP - SINFAB 
 
 
 
AÇÃO DE CUMPRIMENTO – FENABAN 2004 
A primeira audiência na Ação de Cumprimento 
impetrada pelo Sindicato dos Bancários de 
Curitiba contra o Santander Banespa será no dia 
16/05/2005. Esta ação, que visa a obter os 
índices da Fenaban, é resultado das nossas 
assembléias que recusaram a proposta de 
acordo apresentada pelo banco. 
Aguardamos confiantes na sentença da Justiça. 
 
 
 
SINDICATO DOS BANCÁRIOS DE UBERABA 
Os banespianos aposentados e da ativa da base 
sindical de Uberaba-MG já tiveram ganho de 
causa na Justiça do Trabalho em Ação de 
Cumprimento idêntica à relatada acima.  
Embora o banco possa recorrer, a sentença 
pode ser comemorada, pois mostra a injustiça e 
o abuso praticado pelo Santander Banespa 
contra os seus funcionários da ativa, 
aposentados e pensionistas. 
 
 
 
 

 
 
ACORDO 2001 
No início de abril finalmente foi homologado o 
Dissídio 2001 e desapareceram os embargos 
protelatórios interpostos pela Contec contra a 
presença da CNB/CUT e Feeb naquele Acordo 
que congelou as nossas aposentadorias. 
 
Com a homologação foi possível ao pool das 
AFABANS, com o apoio financeiro da Afabesp, 
ingressar com ação judicial junto ao próprio TST 
visando retificar ou corrigir a sentença dada 
pelo Ministro Almir Pazzianotto, à época 
Presidente do TST. Como se recorda, na ata da 
audiência constou que o Acordo Coletivo 2001 
não atingiria os aposentados, isto é, seria 
aplicado tão somente ao pessoal da ativa. 
Talvez, maliciosamente, este detalhe passou 
desapercebido pelas entidades sindicais que, 
teoricamente, deveriam nos defender. 
Um resultado favorável nesta ação terá reflexos 
positivos e poderá interferir no desfecho do 
Dissídio 2004, ainda em julgamento. 
 
 
 
REUNIÃO EM VINHEDO 
Dirigentes da nossa AFABAN juntamente com os 
das AFABANS de Campinas, Rio de Janeiro, 
Centro Oeste (Goiânia), Juiz de Fora e de 
Uberaba, se reuniram no Recanto de Vinhedo – 
SP, nos dias 25 e 26 de abril último. Como se 
sabe, estas AFABANS mantém estreitos laços de 
cooperação, troca de informações, disposição e 
uniformidade de conduta na luta contra o 
Santander Banespa. 
 
O encontro visou avaliar os resultados obtidos e 
traçar novas estratégias para recuperar e 
proteger os nossos direitos frente ao Santander 
Banespa. 
 
Os resultados da reunião foram muito positivos 
e todos saíram animados e otimistas. 
Entretanto, os detalhes não poderão ser 
publicados no momento, mas podemos afirmar 
que não há comodismo da parte destes 
dirigentes. 
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O QUE SOMOS E O QUE QUEREMOS 
O editorial com o título acima, publicado na 
última edição do nosso Informativo, teve 
repercussão além da esperada e foi alvo de 
inúmeras manifestações de apoio recebidas de 
dirigentes de várias Afabans e de colegas 
aposentados em geral.  O nosso objetivo foi o 
de chamar a atenção para a necessidade de 
união e de ação. O momento decisivo é agora. A 
outra opção é ir para casa, vestir o pijama e 
esperar, esperar.....Julgamos que todos saímos 
fortalecidos e mais conscientes. 
 
 
MESA REDONDA NA DELEGACIA REGIONAL 
DO TRABALHO DE SÃO PAULO 
No dia 29 de abril, os Diretores da Afabesp 
compareceram na Delegacia Regional do 
Trabalho em São Paulo, para tratar do Acordo 
Coletivo 2004/2006, no que diz respeito aos 
aposentados/pensionistas. Como se sabe, já 
havia sido designada reunião com o mesmo 
objetivo, para o último dia 18/04/05, à qual o 
Banespa não compareceu.  
 
Muito embora tenha sido novamente convocado 
pela DRT, o Banco mais uma vez não 
compareceu, o que confirma seu desprezo e 
completo desrespeito para com os antigos 
trabalhadores da empresa, o que, aliás, se 
consolidou nos últimos dias com a intenção 
revelada pela Cosesp de cancelar o seguro de 
vida em grupo. 
 
Diante do descaso do Banespa, a Afabesp 
requereu a adoção de providências à DRT, 
inclusive no sentido de encaminhamento do 
processo ao Ministério Público do Trabalho, para 
apuração das irregularidades cometidas pelo 
Banco. 
 
Lembramos que entre as providências 
requeridas pela Afabesp à DRT, encontra-se o 
pedido para que o Banespa esclareça as dúvidas 
existentes quanto ao conteúdo das Cláusulas 43 
e 44 do Acordo Coletivo 2004/2006. 
AFABESP – Diretoria 
 
 
SEGURO DE VIDA EM GRUPO - COSESP 
Vários colegas participantes da apólice nº 
19300000010 da Cosesp estão recebendo 
correspondência comunicando o final da 
vigência dessa apólice às 24h de 31/5/2005 
com base na circular Susep nº 17 de 
17/7/1992.  
A Afabesp, preocupada com essa situação, de 
milhares de colegas, esteve reunida com 
Diretores da Cosesp e foi informada que a 
Cosesp Seguradora comunicou o Banespa, que 
é a estipulante da apólice, há cerca de 6 meses 
atrás, da intenção de não renovação ao fim do 
período de vigência do contrato.  
 

Concluímos que o Banespa mais uma vez deixou 
de dar a devida e merecida atenção aos seus 
funcionários aposentados, já que nenhuma 
alternativa foi proposta.  
Diante dessa situação estamos mobilizando o 
melhor dos nossos esforços para tentar uma 
solução, junto às outras empresas do mercado 
segurador.    
A F A B E S P - Diretoria Executiva 
 
 
 
“BANESPA” DEIXA DE EXISTIR ATÉ 2007 
A marca Banespa, criada em 1926, vai 
desaparecer do mercado brasileiro. O grupo 
espanhol Santander vai unificar as suas 
bandeiras no mundo, conforme comunicação 
feita no dia 21 de abril. 
Ao desistir da bandeira Banespa, o Santander 
abre mão de uma das marcas mais tradicionais 
do mercado bancário paulista, com quase 80 
anos de exposição. 
 
 
 

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). 
 

 
 
 
 
 
MAIO 

01 Margareth Pereira L. Bakun 

02 Celso Antonio Moreira 

02 Oscar Zandoná Toniolo 

07 Ikuko Irata 

09 Vera Lúcia Verga Chamiço 

11 Josevaldo Martins da Costa 

17 Eni dos Santos Fussek 

20 Antonio Bakun Filho 

21 Otilia Caron 

28 Suzana Skorupa 

30 Waldemar Cozenza de Azevedo 
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