
 
 

    Número 63 – Ano 6                             Não me preocupam aqueles que não vêem a solução. Os que me preocupam, realmente,  
   Outubro - 2005                         são aqueles que não vêem o  problema.

 

CABESP – ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA 
A Assembléia realizada no E.C.Banespa em São Paulo, 
contou com 3.921 votos representados por associados e 
procuradores presentes. Infelizmente não se atingiu o 
quorum mínimo de 13.220 votos para a instalação da 
Assembléia e votação da pauta para permitir a 
participação de aposentados nos cargos eletivos de 
Diretor Financeiro, Administrativo e no Conselho 
Fiscal. 
A participação dos associados da Cabesp foi 
decepcionante, tendo em vista que o quadro total gira 
em torno de 27.000 associados. No que se refere aos 
aposentados, que somam cerca de 15.000, também 
tiveram uma participação lamentável, apesar dos 
esforços de conscientização realizados pela Afabesp e 
as Afabans. 
A nossa AFABAN esteve presente representando 90 
votos ou 75% do nosso quadro de sócios. A nossa 
caravana contou com os voluntários: José Ronaldo, 
Chico Benini, Harri, Peres, Gilberto Faria, Wilson 
Daciuk, Fracaro, Regis, Zé Pedro Naisser, Pequeno, 
Rogério Machado e Reggiani. 
Agora o assunto será decidido através de plebiscito em 
data a ser marcada, possivelmente no mês de novembro. 
A votação será nas agências do Banespa. Os associados 
que residem em locais em que não existam agências do 
banco, receberão a cédula e votarão via correio. 
Dada a importância do assunto, conclamamos a todos os 
associados para participarem da votação. 
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AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TRT-SP 
Foi adiado o julgamento que estava marcado para o dia 
28/09 do recurso da AFABESP na ação judicial em que 
está sendo pedido o bloqueio dos títulos federais, o 
reajuste pelo IGPM-DI das complementações dos 
aposentados e pensionistas Pré-75, bem como a criação 
de fundo de pensão sem restrições. 
O novo julgamento deve ser designado para novembro. 
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NOVOS SÓCIOS – BEM-VINDOS 
Antonio Eduardo Urcichi 
Neide Maria Silva de Oliveira 
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ACORDO 2004-2006 – TST 
Embora o Banespa Santander e as entidades sindicais 
tenham, de comum acordo, desistido do Dissídio que 
haviam solicitado junto ao TST em Brasília, 
permaneciam ainda pendentes de julgamento vários 
Agravos (recursos) impetrados pela Afabesp, Afabans e 
por alguns sindicatos dissidentes. Os Agravos 
finalmente foram julgados no dia 20/09 e não aceitos 
pelo Tribunal Superior do Trabalho que considerou 
como partes do Acordo apenas o Banespa Santander e 
as Confederações dos Bancários (Contec, CNB/CUT). 
A nossa AFABAN enviou detalhado memorial a cada 
um dos nove Ministros do TST que participariam do 
julgamento, na tentativa de sensibilizá-los da injustiça 
praticada pelo Banespa e pelos sindicatos contra os 
aposentados e pensionistas. 
Apesar da derrota a luta continua. 
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AÇÃO INDIVIDUAL – IGPM 
A documentação dos 85 associados que aderiram à ação 
individual já se encontra em poder do Dr. Iraci da Silva 
Borges, advogado contrato. A ação visa a obter o 
reajuste da complementação e pensão pelo IGPM-DI, o 
mesmo índice que remunera os títulos federais 
entregues para garantir os nossos pagamentos. 
Aqueles que não enviaram os documentos, e 
pretendendo participar, ainda poderão fazê-lo, mesmo 
que tenham optado por uma das cláusulas do Acordo 
Coletivo. 
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ACORDO 2005 DOS BANCÁRIOS 
Após alguns dias de greve os Sindicatos da categoria 
dos bancários fecharam com a FENABAN o Acordo 
nacional de 2005. 
Os funcionários da ativa do Banespa, que possuem 
acordo coletivo em separado, têm direito ao reajuste de 
6% nas verbas salariais (menos salário), retroativas a 1.º 
de setembro, e à PLR nos mesmos moldes da categoria. 
Lembrando que nos últimos anos, em função dos altos 
lucros, o banco tem pago dois salários de PLR (limitado 
este ano a R$ 10.620,00); Os funcionários da ativa do 
Banespa que ganham o piso da categoria também têm 
direito ao reajuste e receberão ainda o valor de R$ 
300,00 a título de PPR ( Programa de participação nos 
Resultados). 
Nada disso vale para os aposentados em razão do 
“acordo” feito entre Sindicatos-SP e o Banespa. 
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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$. 25,00. 
 Condições de pagamento: Débito em conta 
corrente no dia 20 (dia do crédito da complementação e 
do 13° salário).  
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APÓLICE SE SEGURO – ABESPREV 
A Abesprev comunicou que não foi atingido o 
percentual mínimo de adesões para a nova apólice de 
Seguro/Cabesp. Assim, não será efetuado o débito do 
prêmio aos que aderiram, pois a referida apólice não 
será implantada. 
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FAM – FUNDO DE ASSISTÊNCIA MÚTUA 
Trata-se de um fundo mantido pela AFABESP com a 
finalidade de oferecer proteção financeira às famílias de 
associados que venham a falecer. A contribuição 
mensal é de R$ 12,60 por óbito para formação de até 6 
pecúlios mensais, ou seja, no máximo R$ 75,60. Para 
ingressar no Fundo é necessário ser associado da 
AFABESP ou cônjuge de associado, com idade não 
superior a 61 anos. Atualmente o pecúlio está em torno 
de 61 mil reais. 
Maiores esclarecimentos procurem a AFABAN. 
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AÇÃO INDIVIDUAL – IGPM 
No dia do pagamento de novembro será debitado na 
conta corrente dos participantes, o valor de R$ 30,00 
referente ao ingresso da Ação Individual – IGPM-DI. 
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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 
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DESCONTO NA APOSENTADORIA E PENSÃO 
Um aposentado do Banespa foi condenado a devolver 
ao banco os valores pagos a mais em sua 
complementação de aposentadoria, revista em decisão 
judicial. A quantia paga indevidamente deve ser 
devolvida em dobro e atualizada. 
A decisão é do juiz da 69ª Vara do Trabalho em São 
Paulo, em reclamação trabalhista de um funcionário 
aposentado contra o desconto determinado pelo banco. 
Ainda cabe recurso. 
De acordo com a defesa do banco, o valor recuperado 
na ação de revisão do aposentado deve ser devolvido 
porque o Banespa arcou com a complementação 
indevida durante anos e que sem a devolução haveria 
duplo recebimento por parte do aposentado. 
Por outro lado, o juiz da 17ª Vara Cível Central de São 
Paulo, analisando caso semelhante, recentemente 
concedeu liminar impedindo que o Banespa Santander 
descontasse de aposentado que recebe complementação 
da aposentadoria a correção monetária paga pelo INSS. 
O banco afirma que a liminar foi concedida sem que 
tivesse apresentado seus argumentos de defesa. 

Também cabe recurso. 
 

.o0o. 
 
 
 

NOVEMBRO 
03 Gilberto Luis Ramos S. Faria 
07 Ana Rosa Furtado 
08 Youco Oyama 
15 Eloi Surião 
15 Yaeko Imanaka Onuma 
24 Antonio Trojan 
25 Dino Antônio Meller 
 
DEZEMBRO 
02 Creuza G.Machado Gomes 
05 Alice Kasumi K. Hiraga 
05 Laurindo Fracaro 
06 João Bento Neto 
08 Carlos Fuchs 
09 Leocádia Ieger 
11 Alair Antonio Gonçalves 
15 Sanade Miyaki 
18 Eduardo Alves Ruybal 
19 Carlos Higino da Silveira 
21 Antonio Carlos Peres 
22 Geraldo Antonio Moreira 
24 Natálio da Silveira Ton 
24 Mariza N. Gaziola Martinez 
 

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

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

Tel: 41 3253-3325 | 9973-9244 



 
     
 

     
  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 

 

 

 

 

 


