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NOVA AÇÃO – IGPM-DI 
A AFABAN enviou carta aos associados Pré-75 propondo o 
ingresso de ação individual contra a União, Banco Central, 
Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo e o 
Banespa Santander, visando o reajuste pelo IGPM-DI e o 
bloqueio dos títulos federais garantidores do pagamento 
das aposentadorias e pensões.  
Os interessados em participar desta ação deverão 
retornar com urgência toda a documentação solicitada.  
Os colegas que já tenham optado pelas cláusulas 43 ou 44 
também poderão ingressar com esta ação. 
Maiores esclarecimentos poderão ser obtidos nesta 
AFABAN nos horários de costume. 
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PRAZO PARA OPÇÃO – ACORDO 2004-2006 
A ação impetrada pela AFABESP, que obteve liminar que 
suspendeu o prazo para adesão ao nebuloso acordo 
proposto pelo Banespa Santander, terá nova audiência no 
dia 09/08/05. Embora o julgamento da ação tenha sido 
marcado para o mês de novembro, a liminar poderá ser 
cassada antes daquela data.  
A AFABESP e esta AFABAN manterão os associados 
informados a respeito. 
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ACORDO COLETIVO 2005 
O Comando Nacional dos bancários, que representa 400 
mil bancários em todo o País, inicia no dia 29/08 a primeira 
rodada de negociação salarial com a Fenaban (Federação 
Nacional dos Bancos). A categoria pede reajuste de 
11,77%, sendo 5,69% da inflação projetada pelo Dieese 
mais 5,75% de aumento real, além de 14º salário e 
reajuste automático sempre que a inflação acumulada 
alcançar 3%. 
Na pauta dos funcionários dos bancos também está a PLR 
(Participação nos Lucros e Resultados). 
“Os altos lucros garantem a saúde financeira do setor e 
que precisam ser repassados aos trabalhadores”, disse o 
presidente da Confederação Nacional dos Bancários e 
coordenador da campanha. 
O resultado dessa movimentação interessa a nós 
banespianos de Curitiba e região em razão da recusa do 
acordo 2004-2006 que o Banespa Santander tentou nos 
enfiar goela a baixo. 
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TRISTE ANIVERSÁRIO 
No dia 1º de setembro será “comemorado” o 5º aniversário 
do congelamento das nossas aposentadorias e pensões. 
Para marcar a data será realizada grande manifestação em 
frente do edifício sede do Banespa Santander em São 
Paulo. Caravanas do interior se juntarão aos colegas da 
capital paulista com faixas, cartazes, banda musical, 
palanque e discursos a fim de denunciar à população e aos 
meios de comunicação as injustiças cometidas pelos 
espanhóis do Santander. 
Conclamamos os nossos associados a comparecerem. 
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ACORDO COLETIVO 2004 – SINDICATO 
A Justiça do Trabalho de Curitiba reconheceu como 
Procedente a ação de cumprimento impetrada pelo 
Sindicato dos Bancários de Curitiba contra o Banespa 
Santander, O banco já recorreu da decisão e o processo 
seguirá para instâncias superiores onde esperamos nova 
vitória.  
Lembramos que esta ação reivindica os índices de reajuste 
da Convenção Coletiva dos Bancários (8,5%) e atende ao 
resultado das assembléias realizadas em Curitiba que 
recusou a proposta apresentada pelo Banespa Santander 
que previa o congelamento até 2006. 
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NOVO JUIZ DO TRABALHO  
O nosso amigo, ex-colega banespiano e também nosso 
advogado em diversas causas trabalhistas, Dr. PAULO 
ANDRÉ CARDOSO BOTTO JACON, foi aprovado em 
disputado concurso para Juiz do Trabalho e tomou posse 
no último dia 22 de agosto junto ao Tribunal Regional do 
Trabalho de Santa Catarina – 12ª Região - e aguarda a 
designação da Comarca em que atuará. 
Ao Doutor Paulo André os nossos votos de pleno sucesso. 
Temos certeza de que realizará brilhante carreira, pois 
bem conhecemos a sua competência, dedicação e a sua 
visão humanista e justa sobre o relacionamento humano. 
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NOVOS ASSOCIADOS – BEM-VINDOS 
Elcio Sartóri 
Marilza Silva Batista 
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A Afabesp, o Sinfab e as Afabans de Curitiba e 
Goiânia recorrem à Advocacia Geral da União e à 
Procuradoria Geral da República. 
No dia 11/08/2005, a AFABESP, representada pelo seu 
Diretor Presidente, Sr. Yoshimi, o SINFAB, representado 
pelo seu Diretor Presidente, Sr. Eros, bem como as 
AFABANS de Curitiba, representada pelos seus Diretores 
Reggiani e Djalma, e de Goiânia, representada pelo seu 
Diretor Presidente, Sr. Ademar Vanini, e ainda o Advogado 
Antônio Manoel Leite, estiveram em Brasília (DF), 
mantendo contato com a ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO, 
para solicitar o empenho daquele órgão no sentido de 
compelir o Grupo Santander Banespa a dar cumprimento à 
Resolução 118/97, do Senado Federal, que autorizou a 
emissão dos títulos federais para dar suporte ao 
pagamento e reajustes do benefício da complementação de 
aposentadoria e pensão do pessoal “Pré-75”. 
 
Dito contato foi mantido em razão do recente parecer da 
Advocacia Geral do Senado, em que aponta as 
irregularidades e o descumprimento da Resolução 118/97 e 
que o Santander-Banespa vem desvirtuando a finalidade 
dos títulos federais em questão. 
 
Já no dia 23/08/2005, as mesmas entidades 
representativas de aposentados e pensionistas acima 
referidas, mantiveram contato com a PROCURADORIA 
GERAL DA REPÚBLICA, com a mesma finalidade. 
 
Neste último órgão, foram solicitadas, ainda, providências 
no sentido de que seja compelida a Secretaria da 
Previdência Complementar a exigir do Grupo Santander 
Banespa o cumprimento da Lei Complementar 109/2001, 
direcionando para um Fundo de Pensão os títulos federais 
acima referidos, com a devida atualização pelos seus 
próprios mecanismos de correção, quais sejam, IGP-DI,  
 
Os contatos mantidos foram proveitosos, com a promessa 
tanto da Advocacia Geral da União como da Procuradoria 
Geral da República de estudar os assuntos e buscar meios 
de viabilizar soluções que sejam de interesse dos 
aposentados e pensionistas “Pré-75” do Banespa. 
 
Ainda com relação à Resolução 118/97 do Senado Federal, 
a AFABESP encaminhou ofício ao MINISTRO DA 
FAZENDA, solicitando providências em face do parecer da 
Advocacia Geral do Senado, acima referido. 
 
AFABESP-SINFAB 
São Paulo, 24/08/2005. 
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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 
 

 

 

CABESP 
No último dia 28/08, a Diretora Administrativa da Cabesp,  
nossa colega eleita Shisuka Sameshima, esteve em 
Curitiba e reuniu-se com os associados da ativa, 
aposentados e pensionistas. 
O encontro com os aposentados ocorreu no Hotel San 
Martim e na ocasião inúmeras questões do interesse de 
todos foram debatidas e esclarecidas. 
Na mesma oportunidade estiveram presentes os Diretores 
da Comissão Nacional dos Aposentados - CNA, que 
discorreram sobre o momento atual do Acordo Coletivo 
2004-2006. 
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NOVAS LEIS DE MURPHY 
"Quando você estiver com apenas uma mão livre para abrir 
a porta, a chave estará no bolso oposto." 
(Lei de assimetria de Laka Gamos)  
 
"Não importa por que lado seja aberta a caixa de um 
medicamento. A bula sempre vai atrapalhar." 
(Princípio de Aspirino) 
 
"Quando você acha que as coisas parecem que melhoraram 
é porque algo te passou despercebido."  
(Primeiro teorema de Tamus Ferradus) 
 
"Você vai chegar ao telefone exatamente a tempo de ouvir 
quando desligam." (Principio de Ring A. Bell)  
 
"A probabilidade que você se suje comendo é diretamente 
proporcional à necessidade que você tenha de estar limpo." 
(Lei de Putz Kiparil) 
 

SETEMBRO 
06 Maximiano Henrique 
06 Cleusa Aparecida S. Tironi 
09 Luiz Otávio Bastos Pequeno 
12 Irene Torrens 
18 Dirceu Achiles Genol 
19 Silvio Fontanelli 
20 José Pedro Naisser 
21 James Rachel 
23 Luiz Rodolpho Vieira de Barros 
23 Mário Indrele 
OUTUBRO 
04 Salvador Martines Garcia 
08 Neuli Rulka de Oliveira 
10 Rudnei Santos Marçal 
12 Maria Luiz Budni Kalinowski 
13 Gilberto Vilela Figueiredo 
17 Pedro Celso Machado 
19 Regis Pedro Paixão 
20 Romão Czarneski 
22 Sérgio Weber 
30 Hélio Garcia Romero 
31 Geraldo Mauri Padilha 


