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BANESPA PRORROGA PRAZO PARA ADESÃO 
No dia 16/12/2005, o Banespa, estranhamente, a pedido 
das associações de classe que representam os 
funcionários ativos e inativos, assinou com as entidades 
sindicais aditivo ao Acordo Coletivo 2004/2006, 
prorrogando, por mais noventa dias, o prazo de adesão 
pelas Cláusulas 43 e 44 previstas naquele Acordo. 
Desde logo cabe à AFABESP esclarecer que, da mesma 
forma que o SINFAB, não foi consultada pelas 
entidades sindicais e não participou das negociações 
que resultaram nessa prorrogação. 
Agora, por correspondência datada de 08/02/2006, o 
Banespa está novamente encaminhando os termos de 
adesão pelas citadas Cláusulas, para aqueles que não 
aderiram, deixando ainda mais confusos os aposentados 
e pensionistas. 
Considerando que nessa correspondência o Banco 
menciona que o prazo de noventa dias conta-se a partir 
do recebimento dessa carta pode-se concluir que, ao 
menos, até o dia 09/05/2006, a opção pelas citadas 
Cláusulas, para aqueles que assim o desejarem, pode ser 
feita. 
Por oportuno, cabe à AFABESP esclarecer que, 
inobstante a prorrogação ora acordada entre o Banespa 
e as entidades sindicais, ainda continua em vigor a 
liminar obtida pelo SINFAB em ação cautelar proposta 
perante a Justiça do Trabalho, que suspende o prazo de 
adesão. 
Qualquer novidade quanto ao andamento dessa ação 
será imediatamente informada aos associados. 
São Paulo, 21/02/2006. 
Comunicado conjunto AFABESP/SINFAB 
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POSSE NA CABESP 
Os novos dirigentes eleitos para os cargos da Diretoria e 
do Conselho Fiscal tomaram posse no dia 02/01/2006. 
Os candidatos apoiados pelo Sindicato dos Bancários de 
São Paulo, Afubesp e aliados foram os vencedores do 
pleito. Os aposentados, ainda impedidos de se 
candidatarem, não tiveram participação expressiva. 
Na mesma solenidade o Diretor da nossa AFABAN, 
Djalma Emidio Botelho, representando todos os 
aposentados, tomou posse no Conselho Fiscal através 
de indicação da AFABESP, conforme o estabelecido no 
Estatuto da Cabesp. 
A todos os empossados os novos votos de profícua 
gestão. 
 

 
ACORDO 2001-2002 - TST NEGOU REAJUSTE 
A Segunda Turma do Tribunal Superior do Trabalho 
manteve a decisão regional que negou a um grupo de 
aposentados do Banespa de Campinas o direito ao 
abono único de R$ 1.100,00 e ao reajuste de 5,5% em 
seus proventos de aposentadoria. As duas vantagens 
fizeram parte do Acordo 2001/2002, celebrado entre a 
Fenaban e a Federação de Trabalhadores em 
Estabelecimentos Bancários (SP), da qual o Banespa 
não participou. 
 “No caso dos autos, os empregados da ativa não 
receberam o reajuste e o abono pretendidos pelos 
aposentados. Desse modo, levando-se em conta o artigo 
107 do Regulamento de Pessoal do Banespa, a 
pretensão não merecia lograr êxito”, afirmou o ministro 
Simpliciano Fernandes. 
A decisão dificultará as ações ingressadas pela Afaban, 
em Curitiba, apesar do fato de que os da ativa tenham 
tido outras vantagens não estendidas aos aposentados: 
garantia do emprego e PLR. 
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 EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
Assembléia Geral Ordinária 

Por este Edital e de acordo com disposições estatutárias 
e regulamentares ficam os associados da AFABAN de 
Curitiba e Região convocados para a Assembléia Geral 
Ordinária a ser instalada no dia 20 de março de 2006, na 
sede social sita na rua Marechal Deodoro, 500 sala 87, 
8º andar, em Curitiba, em primeira convocação às 10:00 
horas com a presença mínima de um quinto dos sócios e 
em segunda convocação às 10:30 horas com qualquer 
número, com a seguinte Ordem do Dia: 

1) Aprovação do Relatório e Balanço Anual da 
Diretoria referente ao exercício de 2005; 

 
Curitiba, 01 de março de 2006. 
            A DIRETORIA 
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AÇÃO IGPM – CURITIBA 
A audiência inicial já ocorreu para 04 dos 10 grupos 
ingressados. O primeiro julgamento será no dia 27 de 
março. A presença dos participantes é obrigatória na 
audiência inicial.  
Quando avisado, compareça. 
 

Informativo Mensal 

 



 
LUCRO DOS BANCOS 
O lucro dos seis maiores bancos brasileiros –Bradesco, 
Itaú, Unibanco, Banco do Brasil, Caixa e Banespa – 
atingiu o volume recorde de R$ 20,4 bilhões em 2005, 
maior resultado da história do sistema bancário 
brasileiro, segundo dados da consultoria Economática. 
Em primeiro lugar está o Bradesco com lucro de R$ 5,5 
bi e 80,2% superior ao do ano anterior. Em seguida vem 
o Itaú com lucro de R$ 5,2 bi com aumento de 39% em 
relação ao ano anterior. O Banco do Brasil viu os seus 
lucros aumentarem 37%, a Caixa Federal 46%, e o 
Unibanco 43%. 
Nesta lista, o sexto colocado é o Banespa com lucro de 
R$ 1,6 bi, mas, atente-se: com uma redução de 6,1% em 
relação ao lucro do ano anterior que foi de R$ 1,7 bi. 
Neste ano excepcional para o sistema financeiro o 
Banespa foi a nota destoante, apesar do considerável 
lucro auferido. A redução verificada, entre outros 
fatores, talvez se explique, também, pela política de 
demissão de funcionários experientes e a substituição 
por estagiários resultando na queda da qualidade do 
atendimento.  
A imagem do grande, sólido e eficiente Banespa parece 
estar perdendo brilho, o que justifica a cara campanha 
publicitária com os craques da seleção de futebol. 

.o0o. 

 
PROPAGANDA DO BANESPA 
Enquanto não decide se aumenta a participação nos 
Lucros e Resultados (PLR) dos seus funcionários, (e 
massacra os aposentados), o Santander Banespa investe 
mais de 100 milhões de dólares em propaganda 
recheada de astros da seleção brasileira de futebol. 
A publicidade – que conta com os badalados Roberto 
Carlos, Cafu, os dois Ronaldos, Robinho e Kaká – 
consome 13,5% de todo o lucro e já se transformou na 
maior campanha da história de um banco no Brasil. Mas 
para especialistas, o investimento é exagerado e de 
retorno incerto, conforme reportagem do jornal Sanba, 
do Sindicato dos Bancários de São Paulo e voltado para 
os funcionários do Santander Banespa. 
O jornal, que já está circulando entre os bancários, 
conta que o Santander tenta vender para o público a 
idéia de que é o melhor banco do mundo. “A campanha 
nada mais é do que um informe publicitário. Existem 
outras variáveis que devem ser analisadas. Como a 
satisfação dos clientes junto ao banco”, afirma a 
diretora do Sindicato e funcionária Santander Banespa, 
Rita Berlofa. Ela lembra que o banco tem figurado 
constantemente no ranking das instituições financeiras 
que mais sofreram reclamações dos clientes junto ao 
Banco Central em 2005. 
(fonte: Afubesp SP) 
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FESTA DOS APOSENTADOS – GUARUJÁ 
A tradicional festa acontecerá no período de 27/04 a 
22/05/2006 na Colônia de Férias do Guarujá. As 
reservas deverão ser feitas junto a AFABESP através de 
formulário apropriado até o dia 06/03/2006. 
O tema deste ano será “Brasil na Copa do Mundo”. 
 

 
ATENÇÃO – RECADASTRAMENTO 
Os beneficiários da Previdência Social que não 
tomaram conhecimento do recadastramento devem ficar 
atentos, pois podem ter o benefício suspenso. Em março 
sairá listagem com os nomes daqueles que não terão os 
pagamentos depositados (porque não se recadastraram). 
Aqueles com endereços certos vão receber cartas 
personalizadas em casa, comunicando a necessidade de 
fazer o recadastramento. 
Todos os beneficiários vão receber informes 
personalizados, quando forem receber o benefício. No 
comunicado, será informado o mês em que é preciso 
comparecer ao banco para atualizar os dados cadastrais. 
Quem saca a renda mensal no caixa eletrônico, deve 
prestar atenção na tela, onde vai aparecer a mensagem, 
e no comprovante de pagamento, onde consta o mês em 
que deve ser feita a atualização dos dados cadastrais. 
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NOTA DE FALECIMENTO 
Faleceu no dia 07.02.2006 o colega banespiano 
aposentado João Gasperi vítima de frio assassinato por 
arma de fogo cuja motivação é ainda desconhecida. O 
enterro aconteceu na cidade de Presidente Prudente SP. 
O João tinha 68 anos de idade e trabalhou no Banespa 
nas regiões de Assis e Presidente Prudente tendo 
exercido o cargo de Gerente. Residia em Curitiba há 
muitos anos. 
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BANESPREV - REAJUSTE  
Em 2005 os participantes do Fundo Pré-75,administrado 
pelo Banesprev, tiverem reajuste de l,22% em suas 
aposentadorias e pensões. No período de 2000 a 2005 o 
reajuste total foi de 87,2%. 
Por outro lado, o INPC – Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor foi de 5,05% em 2005 e de 62,7% no 
período de 2000 a 2005. 
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MARÇO 
02 Harri Rodrigues 
08 André Marques Garcia 
15 Edelair Torres Nascimento 
15 Wilson Fracaro 
17 Keiko Ueno 
17 Marilza Silva Batista 
19 Emir Aziz Mansur 
21 Luiz Gil de Oliveira 
22 Itacir Santos Roca 
23 Osman de Oliveira Ribas 
27 Cecilia Keiko Hasegawa 
ABRIL 
09 Lomar Weigner Incerti 
12 Neife Barbieri Neia 
14 Rubes Negrão 
19 Djalma Emidio Botelho 
23 Inacio José Kavales 
 



 
 
 

 

 

 

 

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 
 
 
 


