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GRATIFICAÇÕES 
No dia 29/03/2006 o Tribunal Regional do Trabalho de 
São Paulo acolheu os embargos da Afabesp e concedeu 
as gratificações semestrais sem a limitação ao ano de 
1997 como havia sido deliberado anteriormente, ou 
seja, as gratificações deverão ser pagas a partir do 
segundo semestre de 1994 em diante. 
Quanto aos embargos interpostos pelo Banespa que 
solicitava a prescrição total sobre a pretensão dos 
aposentados, foram os mesmos inteiramente rejeitados. 
Lembramos que o Banespa poderá, ainda, interpor 
recurso junto ao TST em Brasília. 
 
 
AÇÃO IGP-DI 
No dia 03/04/2006 a 6ª Vara do Trabalho de Curitiba 
julgou procedente o pleito de um grupo de colegas 
aposentados e condenou o Banespa ao pagamento das 
diferenças de complementação de aposentadoria e 
pensão pelo índice do IGP-DI, o mesmo que remunera 
os títulos federais entregues pela União para garantir os 
pagamentos e os reajustes. A sentença determinou o 
pagamento dos atrasados nas parcelas vencidas desde 
2001 e nas vincendas, isto é, passam a integrar o salário. 
É o primeiro grupo das ações individuais ingressadas 
em Curitiba sob a coordenação da Afaban que chega a 
julgamento. Integram este grupo os colegas; Adalberto 
Amaro dos Santos, Alair Antônio Gonçalves, Albino 
Tramontina, Ana Rosa Furtado, André Marques Garcia, 
Aníbal Malho, Antônio Carlos Peres, Antônio M. 
Borba, Antônio E. Urcichi e Antonio Moacir Burda. 
É certo que o Banespa poderá recorrer aos tribunais 
superiores. 
 
 
ACORDO 2004-2006 - ADESÕES 
Decisão judicial ocorrida em São Paulo estabeleceu que 
a adesão pelas cláusulas 43ª e 44ª do Acordo Coletivo 
2004-2006 pode ser feita até o dia 31.08.2006. 
O prazo encontrava-se suspenso através de liminar 
judicial obtida pela Afabesp e Sinfab em ação que 
pedia, ainda, esclarecimentos sobre a confusa redação 
das cláusulas do Acordo. Entretanto, os esclarecimentos 
prestados pelo Banespa e pelo Sindicato de São Paulo, 
como é do conhecimento de todos, não sanaram todas 
as dúvidas existentes. O novo prazo permite apenas 
repensar e aguardar possíveis novos acontecimentos. 
 

 
 

 
ESCLARECENDO 
A fim de evitar interpretações equivocadas a AFABAN 
coloca-se à disposição dos seus associados para ajudar e 
esclarecer as últimas notícias e fatos relativos aos Pré-
75. Embora as decisões em geral, principalmente a 
questão da opção, sejam de caráter individual, optamos 
por oferecer abordagens imparciais que apontem os prós 
e os contras que chegam ao nosso conhecimento através 
da intensa troca de informações com os advogados, 
demais Afabans e colegas de todo o País. 
Assim, convém dizer neste momento: 

� Gratificações: O Banespa Santander ainda 
poderá recorrer ao TST em Brasília e retardar o 
desfecho por mais uns dois anos. A nossa 
vitória está cada vez mais próxima, mas ainda 
não está garantida. Alguns colegas vislumbram 
a possibilidade de um acordo envolvendo os 
reajustes atrasados. Aguardemos. 

� Ação IGP-DI: Temos notícia de que em todo o 
País aconteceram em torno de 10 vitórias, além 
do nosso grupo em Curitiba. Por outro lado, a 
quantidade de derrotas, dizem, é maior. 
Devemos considerar que apenas um número 
muito pequeno de ações chegou ao julgamento. 
A grande maioria – várias centenas – sequer 
tem data marcada para a primeira audiência. 
A nossa opinião inicial se mantém: ganharemos 
muitas, perderemos muitas, passaremos todas as 
instâncias da Justiça e a decisão final será no 
TST em Brasília. 

� Adesões: Informações não confirmadas dizem 
que aproximadamente 50% dos aposentados e 
pensionistas já optaram pela cláusula 44ª. O 
Banespa demonstra claramente que deseja mais 
optantes e intensificou os telefonemas pessoais. 
Algumas entidades representativas, inclusive 
Afabans e Sindicatos, se posicionam contra a 
opção. Outras são a favor e muitas não opinam. 
Tudo isso cria a desunião e tumultua o processo 
de decisão o que, aliás, agrada ao Banespa e 
ajudam nos seus objetivos.  
Juntamente com algumas Afabans iniciamos um 
processo de pesquisa para apurar com maior 
exatidão a quantidade de optantes e não 
optantes o que seria de valia para a planificação 
das ações de defesa dos interesses de cada 
grupo. Infelizmente não tivemos a necessária 
colaboração das entidades envolvidas. 
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SANTANDER BANESPA EM 1º LUGAR 
O sistema financeiro nacional é o setor mais lucrativo 
da economia brasileira e continua liderando, também, o 
ranking de reclamações dos empregados no TST 
(Tribunal Superior do Trabalho). 
O Santander é o primeiro banco a figurar na lista e fica 
em segundo lugar no ranking de reclamações 
trabalhistas, atrás apenas do INSS. Atualmente o banco 
tem 4.235 processos. Em seguida aparecem o Banco do 
Brasil (3.400 ações), Itaú (2.523) e a Caixa Econômica 
Federal (2.297). 
 
 
APOSENTADOS LANÇAM CAMPANHA 
CONTRA O SANTANDER 
Indignados com o tratamento que recebem por parte da 
direção do Santander Banespa, os aposentados e 
pensionistas que recebem complementação do banco 
lançaram no final de março uma campanha de mídia 
para denunciar o grupo espanhol e reivindicar 
publicamente os seus direitos. 
A campanha, composta de 101 outdoors e um comercial 
de TV, é assinada pela Comissão Nacional dos 
Aposentados do Banespa. Utilizando as frases 
“Santander, respeite as leis do nosso País!” e “Devolva 
o dinheiro dos Aposentados e Pensionistas do 
Banespa”, as peças publicitárias tentam chamar a 
atenção para o fato de o banco manter congeladas há 
cinco anos as complementações de aposentadorias e 
pensões de cerca de 12 mil banespianos aposentados. 
As peças publicitárias da campanha remetem à própria 
propaganda do Santander Banespa. Entretanto, ao invés 
dos craques da seleção brasileira, nelas aparecem 
aposentados uniformizados com camisetas verde-
amarelas, tendo no peito a palavra Brasil. Os outdoors 
foram instalados em São Paulo e principais cidades do 
interior além de diversas capitais, inclusive em Curitiba.  
  
SANTANDER DENUNCIADO.....OUTRA VEZ! 
A Comissão Nacional dos Aposentados – CNA 
denunciou o Banespa junto a Corregedoria Geral da 
União por apropriação indébita dos títulos públicos 
destinados ao pagamento das complementações e dos 
reajustes dos aposentados e pensionistas pré-75.  
É mais uma denúncia contra a ganância dos espanhóis 
do Banespa. 
 
 
SECRETARIA DA FAZENDA DE SÃO PAULO 
Alertamos aos aposentados banespianos que recebem 
complementação pela Secretaria da Fazenda de São 
Paulo, de que anualmente, no mês de seu aniversário, 
deverão atualizar seus dados cadastrais. 
O recadastramento só poderá ser feito até 3 (três) meses 
após o mês de aniversário nas agências do BANESPA 
por onde recebem a complementação, mediante 
comparecimento e apresentação dos documentos 
originais do RG, do CIC e de um comprovante de 
residência (conta de luz, telefone etc). 
Aqueles que não se recadastrarem no prazo 
estabelecido, terão os pagamentos suspensos, e só serão 
restabelecidos após a regularização. 
  

 

BANESPA DEMITE 
O Sindicato dos Bancários de São Paulo informou que o 
Santander Banespa demitiu em torno de 100 
funcionários em todo o País na última semana de março 
e início de abril. As dispensas, segundo o presidente da 
entidade seriam direcionadas aos funcionários próximos 
da aposentadoria e com jornada de seis horas.  
O Sindicato promoveu paralisações e manifestações em 
várias cidades do interior e da capital paulista visando 
frear a malvadeza do banco espanhol. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
FAÇA ALGUMA COISA 
Quando tiver algum problema, faça alguma coisa! 
Se não puder passar por cima, passe por baixo, passe 
através, dê a volta, vá pela direita, vá pela esquerda. 
Se não puder obter o material certo, vá procurá-lo. 
Se não puder encontrá-lo, substitua-o. 
Se não puder substituí-lo, improvise. 
Se não puder improvisar, inove. 
Mas acima de tudo, faça alguma coisa! 
Há dois gêneros de pessoas que nunca chegam a lugar 
nenhum: as que não querem fazer nada e as que só 
inventam desculpas... 
Autor desconhecido. 
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ABRIL 
09 Lomar Weigner Incerti 
12 Neife Barbieri Neia 
14 Rubes Negrão 
19 Djalma Emidio Botelho 
23 Inacio José Kavales 
MAIO 
01 Margareth P. Leite Bakun 
02 Oscar Zandoná Toniolo 
02 Celso Antônio Moreira 
07 Ikuko Irata 
09 Vera Lúcia C. Chamiço 
11 Josevaldo Martins das Costa 
17 Eni dos Santos Fussek 
20 Antônio Bakun Filho 
21 Otilia Caron 
26 João Francisco Benini 
28 Susana Skorupa 
30 Waldemar Conzenza Azevedo 


