
 
 

    Número 62 – Ano 6                    Se todos os seus esforços forem vistos com indiferença, não desanime, porque também o sol, 
   Setembro - 2005           ao nascer, dá um espetáculo todo especial e, no entanto, a maioria da platéia continua dormindo.  

 

GRATIFICAÇÃO 
Em julgamento realizado no dia 20/09/05, o Tribunal 
Regional do Trabalho de São Paulo, por unanimidade, 
assegurou aos aposentados “Pré-75”, associados da 
AFABESP, o restabelecimento do pagamento das 
gratificações semestrais que foram suprimidas desde 
1994. 
Como já havia sido divulgado anteriormente, nessa 
mesma ação o juiz de primeira instância assegurou aos 
aposentados o pagamento da participação nos lucros e 
resultados – PLR. Agora, o TRT-SP houve por bem dar 
provimento ao Recurso Ordinário da AFABESP, para 
assegurar o pagamento das gratificações desde 1994, 
mediante o argumento de que a PLR somente é devida 
ao pessoal da ativa e que aos aposentados devem ser 
asseguradas as gratificações, haja vista a habitualidade 
do pagamento desse benefício. 
Deve ficar claro que o Tribunal substituiu a PLR que 
havia sido deferida em primeira instância, pela 
gratificação semestral, ou seja, não serão devidos 
ambos os benefícios, cumulativamente, mas apenas as 
gratificações. 
Contra a decisão em apreço, proferida pelo TRT-SP, 
ainda cabe recurso do Banespa para o Tribunal 
Superior do Trabalho, mas com remotas chances de 
modificação do que foi agora decidido. 
Para maior tranqüilidade de todos, a AFABESP vai 
aguardar a publicação do Acórdão proferido pelo 
Tribunal para se inteirar de todos os detalhes do 
julgamento para dar conhecimento aos associados. 
São Paulo 20/09/2005 
AFABESP - DIRETORIA 
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JANTAR DE NATAL 
Convidamos todos os associados e familiares para o 
jantar de Natal a ser realizado conforme abaixo: 
 Data:  09-12-2005 – sexta feira – 20:00 horas; 
 Local: Restaurante Madalosso – Salão Torino 
 Endereço: Av. Manoel Ribas, 5875 
 Bairro: Santa Felicidade 
 Preço: Gratuito para os sócios 
 Convidados: R$. 25,00. 
 Condições de pagamento: Débito em conta 
corrente no dia 20 (dia do crédito da complementação e 
do 13° salário).  

Compareça e traga a sua família. Venha com o teu 
abraço e o teu sorriso e concorra ao sorteio de brindes. 
 
 
 
CABESP – ALTERAÇÃO ESTUTÁRIA 
A CABESP está convocando todos os associados para 
participarem da Assembléia Geral Extraordinária a 
realizar-se no próximo dia 15 de outubro de 2005, às 
10 horas, no Esporte Clube Banespa, na Avenida Santo 
Amaro, 5355, São Paulo-SP. A assembléia deverá 
examinar e votar a proposta de alteração estatutária 
apresentada por associados da Caixa que visa permitir 
que aposentados associados da CABESP também 
possam se candidatar e ocupar, se eleitos, os cargos de 
Diretor Financeiro e Administrativo. 
Participar da Diretoria da CABESP é antigo desejo dos 
aposentados do Banespa, mormente no momento atual 
para o futuro da Cabesp face a conturbada relação com 
o grupo Santander. 
A proposta, se aprovada, acabará com a discriminação 
existente desde a fundação da Cabesp que permite que 
somente associados da ativa concorram aos cargos 
diretivos. 
Dada a importância do assunto a Afaban organizará 
uma caravana de associados para comparecerem na 
Assembléia portando procurações dos demais sócios. 
Junto a este Informativo estamos encaminhando um 
modelo da procuração que pedimos preencher, assinar 
e devolver a Afaban com a máxima urgência.  
O nome do procurador deverá ficar em branco, pois 
será preenchido com o nome do nosso associado que 
estará presente na Assembléia. 
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PRAZO PARA OPÇÃO 
Em Audiência de 09/08/2005 da Ação Cautelar do 
SINFAB contra o Banespa e o Sindicato dos Bancários 
de São Paulo, o Juiz manteve a liminar que suspendeu 
o prazo de adesão para as cláusulas 43ª e 44º do 
Acordo Coletivo 2004/2006 e determinou o 
encaminhamento do processo ao Ministério Público do 
Trabalho para a devida manifestação sobre o pedido 
formulado na ação e, assim, adiando a audiência. 
Embora o julgamento da ação tenha sido marcado para 
novembro, a liminar poderá cassada antes daquela data. 

Informativo Mensal 

 



A AFABESP e o SINFAB manterão os associados 
informados a respeito. 
Com base nas inúmeras divergências de opiniões, a 
AFABAN recomenda aos seus associados que pensem 
muito bem, que consultem os seus familiares e que 
esperem até o último minuto antes de exercer qualquer 
das opções propostas. 
 
SECRETARIA DA FAZENDA DE SÃO PAULO 
A Secretaria da Fazenda está enviando correspondência 
para quem recebe complementação da Fazenda 
solicitando: 
1) O envio de holerites do Banco dos meses de abril e 
maio de 2004 e 2005; 
2) O envio do Termo de Opção pela Extinção 
Indenizada do Direito à Complementação de 
Benefícios Previdenciários, caso tenha aderido. 
A Assessoria Jurídica da AFABESP informou que o 
pedido dos holerites deverá ser limitado, pois, 
conforme informações da Secretaria é para confronto 
com as informações fornecidas pelo Banco, nos meses 
de reajuste do INSS. 
Com relação ao Termo de Opção pela Extinção 
Indenizada, a Secretaria está se referindo àqueles que 
optaram pela Cláusula 43ª, e que somente neste caso 
deverá ser remetido. 
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AÇÃO IGPM 
Estamos ultimando a documentação para ingresso da 
ação individual pleiteando o reajuste pelo IGPM, 
conforme anunciamos no nosso Informativo anterior.  
Já contamos com 82 adesões. Aqueles que ainda não 
enviaram a documentação pedida, caso queiram 
participar, ainda há tempo. 
No próximo dia 28 de setembro haverá o julgamento da 
Ação Coletiva impetrada pela AFABESP junto a 
Justiça Federal, em São Paulo, com o mesmo pleito, 
isto é, bloqueio dos títulos e reajuste pelo IGPM. 
Aguardamos ansiosos o resultado da ação da 
AFABESP. 
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ASSEMBLÉIA DA CABESP 
Não esqueça de retornar a procuração – assinada e 
preenchida – com a máxima brevidade. Não é 
necessário o reconhecimento da assinatura. 
Você poderá enviar pelo correio, entregar pessoalmente 
ou deixar na portaria do edifício da nossa sede. 
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AVISOS 

1- O expediente da AFABAN é das 14:30 às 
17:00 horas de segunda a sexta feira; 

2- Todo mês – no dia do pagamento das 
aposentadorias e pensões – das 10:00 às 12:00 
horas e das 14:30 às 17:00 horas os associados 
podem usufruir de substancioso lanche; 

3- A AFABAN possui estoque dos vários 
formulários usados pela CABESP; 

4- O atendimento na AFABAN é feito 
voluntariamente por Diretores e associados. 

5- A presença dos associados é sempre bem-
vinda. Compareça para tomar um cafezinho e 
bater um papo. 
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NOSSOS COMERCIAIS 

 

 

KUMON – Desenvolvendo o Prazer de Aprender 

Conheça o exclusivo método individualizado de 
ensino que é capaz de formar pessoas mais 
conscientes e preparadas para enfrentar desafios. 
São mais de 3 milhões de pessoas em 43 paises.  
O aluno adquire autoconfiança, disciplina, 
concentração, perseverança e raciocínio. 
       Matemática – Português – Inglês e Japonês. 
Preços especiais para os banespianos e familiares. 

Procure a nossa colega Alice – fone: 3323-6995 

 
 

 

     
 
 
                                                   
 
                   
 

     
  Dra Celeste Pauline Demeterco Reggiani 

 

                          Ginecologia e Obstetrícia 
 
      CMP – Rua Vicente Machado, 1901 – Batel – fone: 3022-4242 

      CLINIPAM – Rua Teixeira Coelho, 464 – Batel – fone: 3225-7733 

 

 

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 

Dr. Rafael Demeterco Reggiani 
CRO-PR 15633 
Av. João Gualberto, 1673 

13º andar | sala 137 | Juvevê | Curitiba - PR 

Tel: 41 3253-3325 | 9973-9244 



 

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 

 

 

 


