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QUESTÃO DE SAÚDE 
É sabido que o estado emocional desencadeia 
uma série de problemas de saúde nas pessoas, 
principalmente nas mais idosas e por isso mais 
frágeis e indefesas.  
Preocupações, contrariedades e inesperadas 
emoções provocadas por situações que fogem 
ao seu controle, costumam resultar em 
estresse, depressão, derrames, problemas 
cardiovasculares etc. 
 
O congelamento das aposentadorias e pensões, 
o cancelamento dos seguros, a insegurança 
quanto a Cabesp e todas as maldades aplicadas 
pelo Santander Banespa aos aposentados e 
pensionistas, são fatores que seguramente 
resultam em tristezas, desesperanças e 
doenças. Este quadro psicológico provocado 
pelo Santander Banespa pode ser a origem dos 
problemas de saúde de que padecem muitos 
dos nossos colegas. 
 
A fim de subsidiar estudos visando 
ingressar com ação judicial por perdas e 
danos morais, pedimos a todos os nossos 
associados que nos informem da existência de 
toda ocorrência de problemas de saúde, 
inclusive em familiares, que possam ter origem 
nas maldades feitas contra nós pelo Santander 
Banespa. Em caso de dúvidas, consultem-nos 
para maiores esclarecimentos. 
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AÇÃO DE CUMPRIMENTO – FENABAN 2004 
Com a alegação da existência do Dissídio 
Coletivo em andamento no TST, o Santander 
Banespa pediu a suspensão Ação de 
Cumprimento impetrada pelo Sindicato dos 
Bancários de Curitiba. O pedido foi entregue na 
15ª Vara da Justiça do Trabalho na audiência 
realizada no dia 16/05/2005. 
A alegação do banco é própria de quem está 
acostumado a desrespeitar e a zombar dos 
direitos dos seus empregados da ativa e 
aposentados. Aos dirigentes do banco faltaram 
coerência e vergonha, pois apesar da existência 
do Dissídio, ainda pendente de julgamento, 
enviaram cartas aos aposentados e pensionistas  
 

 
 
intimidando todos a aceitarem uma das três 
opções daquele mesmo acordo. 
Nova audiência deverá ser marcada para o início 
do mês de junho. Lembramos que os nossos 
colegas de Uberaba – MG foram vitoriosos no 
mesmo tipo de ação. 
Confiantes, aguardamos o caminhar da Justiça. 
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APÓLICE DE SEGURO DA COSESP 
Através de Medida Cautelar proposta pela 
AFABESP, contra a Cosesp, Banespa e Baneseg, 
a Juíza da 21ª Vara Cível de São Paulo 
concedeu liminar determinando que a Cosesp se 
abstenha de cancelar a Apólice 10, até o final do 
julgamento da ação, sob pena de multa diária 
de R$ 5.000,00. 
É importante que os associados que possuem a 
dita apólice e ainda não encaminharam 
procuração para a Afabesp o façam com a maior 
brevidade possível, pois da Medida Cautelar 
cabe recurso. 
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ACORDO COLETIVO 2004 
O julgamento do Dissídio pedido pelo Santander 
Banespa junto ao TST em Brasília ainda não 
entrou na pauta para julgamento, o que poderá 
ocorrer no próximo dia 09 de junho. 
O Tribunal Superior do Trabalho continua 
analisando as argumentações das partes 
envolvidas. No corrente mês o Sindicato dos 
Bancários de Goiânia também ingressou com 
pedido de participação como interessado, pois a 
assembléia recusou o acordo e o Sindicato não 
havia fornecido procuração à Confederação para 
representá-lo.  
As entidades de representação dos aposentados 
e pensionistas, inclusive esta AFABAN, 
permanecem atentas e atuantes no caso. 
Convém lembrar que a CONTEC, a CNB/CUT, a 
Federação e o Sindicato dos Bancários de São 
Paulo, leia-se, Afubesp, já assinaram e 
continuam defendendo o Acordo que prejudicará 
14.000 aposentados e pensionistas. 
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DENÚNCIA AO PROCON 
Em defesa dos interesses dos seus associados, a 
Afaban de Curitiba protocolou, junto ao Procon 
Paraná, denúncia contra a COSESP – Cia de 
Seguros do Estado de São Paulo, a BANESEG e 
o Banespa em razão do injusto cancelamento da 
apólice 10 de seguro em grupo. 
Aguardamos confiantes nas providências 
daquele órgão de defesa do consumidor. 
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NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL 
Ainda em defesa dos seus associados a Afaban 
de Curitiba enviou uma notificação extrajudicial 
ao Presidente do Santander Banespa, via 
cartório e correio-sedex, visando a obter 
esclarecimentos sobre as inúmeras dúvidas e 
frases com sentidos confusos existentes na 
proposta do acordo 2004. O documento servirá 
para melhor esclarecer os associados para uma 
tomada de decisão quanto às cláusulas 43º e 
44º do acordo 2004, além de comprometer o 
banco através das suas respostas, se houver. 
Objetiva, também, subsidiar posterior ação 
declaratória com tutela antecipada.  
Esperamos que o Santander Banespa esclareça 
via judicial aos seus ex-funcionários – agora 
aposentados e pensionistas – o que se negou a 
fazer pelas vias do bom relacionamento que 
deveria reinar. 
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BEM-VINDOS 
Registramos o ingresso dos seguintes novos 
associados: 
João Francisco Benini 
Wilson Fracaro 
Vitor Constâncio 
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FALECIMENTO 
Faleceu no dia 08.05.2005 a associada e colega 
banespiana IRENE RODRIGUES RECCO. 
A Irene ingressou no Banespa em Rancharia e 
trabalhou nas agências de Assis, Curitiba (8 
anos), Adger-Deint, Aeroporto SP e PAB-Vasp. 
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AVISOS IMPORTANTES 

� Mantenha sempre atualizado junto 
AFABAN o teu endereço, telefone e e-
mail. A comunicação rápida e eficiente é 
muito importante para todos nós; 

 
� O expediente da AFABAN é das 14:30 às 

17:00 hs. de segunda a sexta-feira. 
Telefone e fax 3322-6761. Nos outros 
horários deixe recado na secretária 
eletrônica. Casos urgentes ligue para 
qualquer dos Diretores; 

 
� Todo mês, no dia do pagamento, a 

AFABAN oferece aos associados café da 
manhã e lanche da tarde. Compareça. 

 
� A AFABAN possui estoque de impressos e 

formulários da CABESP; 
 

� A Diretoria se reúne nas segundas 
segundas-feiras de cada mês. A reunião 
é aberta a todos os associados. 
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"Quando a gente pensa que sabe 

todas as respostas, 
vem a vida e muda as perguntas..." 
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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: 41-3322-6761  afaban.curitiba@terra.com.br 

www.afabancuritiba.org.br 

 

 

 

JUNHO 
01 Ary Ullmann 
03 Josué Cherchiglia 
08 Joaquim Ribeiro Júnior 
09 Edu Amoedo dos Santos 
10 Estanislau Kaniak 
15 Elisonete Honorata Climaco Julião 
18 Rogério Florisval Machado de Souza 
19 Eloise Helena Vieira Luz 
23 Jorge Schulmeister Sobrinho 
29 Edson Pedro da Veiga 
29 Maria Regina Ivaskiu Salmoria 
30 Eduardo Victor Barroso  


