
 
 
   Número 67 – Ano 7              “...aos homens, lhes provaria como estão enganados e deixam de se apaixonar quando envelhecem, 
  Maio/Junho - 2006        sem saber que  envelhecem ao deixarem de se apaixonar...” (Gabriel Garcia Márquez)
  

AFABESP, AFABANS E SINFAB NO SENADO.  
O Senador Suplicy encaminha os nossos pleitos. 
No Oficío nº 00893/2006 de 31 de maio, o Senador 
Suplicy formalizou à mesa do Senado Federal o 
encaminhamento do memorial elaborado pela Afabesp, 
Afabans (38) e Sinfab, no qual são relatadas todas as 
peculiaridades do processo de federalização e 
privatização do Banespa, e mais importante ainda foi o 
Senador, sensibilizado com a profundidade e seriedade 
do trabalho elaborado (*), ter lido em plenário as nossas 
reivindicações e questionamentos ao Presidente do 
Banco Central – Sr. Henrique Meireles, que estará 
presente na reunião da CAE (Comissão de Assuntos 
Econômicos) do Senado no dia 13 próximo, às 10h. 
Simultaneamente, a comissão presidida pelo Sr. 
Yoshimi Onishi, juntamente com os senhores Claudanir 
Reggiani – Presidente da Afaban Curitiba e Djalma 
Emídio Botelho, também da Afaban Curitiba e Ademar 
B. Vanini – Presidente da Afaban Centro-Oeste, 
visitaram 21 gabinetes senatoriais, ocasião em que foi 
entregue uma cópia do memorial completo sobre os 
nossos pleitos. Em todos esses gabinetes encontramos 
muita receptividade e interesse pela nossa causa.  
* Equipe Afabesp: Yoshimi, Drs: Leite, Savio, Julio 
Higashino; Afaban Curitiba: Reggiani / Djalma; 
Afaban Centro-Oeste: Vanini. 

 

AUDIÊNCIAS NO SENADO FEDERAL 
Nos dias 29 e 30 de março os Diretores da Afaban de 
Curitiba, Srs. Reggiani e Djalma, juntamente com o Sr. 
Vanini, Diretor da Afaban Centro-Oeste Goiânia, 
visitaram seis gabinetes senatoriais em Brasilia ocasião 
em que foi entregue uma cópia do memorial completo 
sobre os nossos pleitos. A mesma equipe, juntamente 
com o presidente da Afabesp, Sr. Yoshimi Onishi,  
retornou a Brasília nos dias 30, 31 de maio e 1º de 
junho para a seqüência dos contatos. Lá estarão também 
nos dias 6 a 8, bem como, no dia 13/06 quando o Dr. 
Henrique Meirelles deverá comparecer na Comissão de 
Assuntos Econômicos do Senado para responder 
questões relacionadas aos direitos dos aposentados pré-
75 do Banespa, especialmente quanto ao desbloqueio 
dos títulos federais garantidores das complementações. 
 
 
 
 
 

 
 

 
AÇÕES JUDICIAIS – ANDAMENTO 
▪ Ação de Cumprimento 2004 promovida pelo Sindicato 
dos Bancários: Aguarda-se o julgamento do recurso 
ordinário impetrado pelo Banespa; 
▪ Ação de Cumprimento 2005 promovida pelo Sindicato 
dos Bancários: Audiência marcada para o dia 04.08.06; 
▪ Ação das Gratificações promovida pela Afabesp: 
Aguarda-se julgamento do recurso de agravo impetrado 
pelo Banespa. Se aceito a ação irá para o TST-Brasilia; 
▪ Ação de Bloqueio dos Títulos promovida pela 
Afabesp: Aguarda-se o voto do Juiz que pediu vistas do 
processo; 
▪ Ações individuais pleiteando os índices da Fenaban 
2001-2003 promovidas pela Afaban: Apenas 01 dos 11 
grupos foi vitorioso na 1ª instância. Aguardam-se as 
decisões dos recursos impetrados; 
▪ Ações individuais IGP-DI promovidas pela Afaban:  
 - Grupo 18043 – vitorioso na 1ª instância – 
aguarda-se julgamento do embargo do Banespa; 
 - Grupo 18099 – julgado improcedente – nosso 
advogado ingressou com recurso. Aguarda-se; 
 - Vários outros grupos terão audiências iniciais 
em junho e julho. Os participantes serão avisados para 
comparecerem. 
 

 
 
BANESMÚTUO 
A Diretoria da Banesmútuo considerando o acréscimo 
natural de falecimentos, a dificuldade de ingresso de 
novos associados e o cancelamento de inscrições em 
decorrência de desligamentos do Banespa, realizou um 
estudo com base na idade de seus associados, o valor do 
pecúlio por morte e da contribuição.Para evitar que o 
valor do Pecúlio por Morte seja reduzido drasticamente 
ao longo do tempo resolveu implementar a partir do 
mês de maio de 2006 uma contribuição adicional 
equivalente a 10 quotas no valor de R$ 18,90 mês.  
Essas quotas adicionais formarão um Fundo de Reserva 
que será aplicado em Fundo de Investimento de Renda 
Fixa com o objetivo de garantir aos beneficiários de 
seus associados o pagamento do pecúlio morte no valor 
de  R$ 40.000,00, reajustado anualmente pelo INPC. 
 

 

 
 
 
 
 

Informativo Mensal 

 

NÃO SEI... Não sei... Se a vida é curta ou longa demais pra nós. Mas sei que nada do que vivemos tem sentido, se não tocamos o 
coração das pessoas. Muitas vezes basta ser: Colo que acolhe, Braço que envolve, Palavra que conforta, Silêncio que respeita, 
Alegria que contagia, Lágrima que corre, Olhar que acaricia, Desejo que sacia, Amor que promove. E isso não é coisa de outro 
mundo, é o que dá sentido à vida. É o que faz com que ela não seja nem curta, nem longa demais, Mas que seja intensa, 
verdadeira, pura... Enquanto durar. ( Cora Coralina ) 
 



CABESP – REAJUSTE 
Os Planos Cabesp Família e PAP tiveram aumento nas 
mensalidades a partir de maio 2006. O Plano PAP é 
definido estatutariamente como auto-sustentável e tem 
beneficiários com idade mais elevada e, assim, custos 
mais elevados. Está disponível a todos os participantes 
do Plano PAP a possibilidade de opção pelo Plano 
Cabesp Família, sem qualquer carência, tanto em 
acomodação coletiva como para apartamento. 
 
INSS – CONTRIBUIÇÕES PAGAS A MAIOR 
No período entre 1992 e 2002 o INSS cobrou a maior as 
contribuições sobre o 13º salário. Assim, quem se 
aposentou após 1992 terá direito a restituição dos 
valores cobrados, corrigidos. A ação deve ser impetrada 
junto ao Juizado Especial Federal Civil (Pequenas 
Causas), tem tramitação rápida e dispensa advogado. 
Os interessados poderão obter o formulário, relação de 
documentos e informações junto a Afaban. 
 
MUDANDO A TÁTICA 
O Santander Banespa vendo-se cada vez mais acuado 
mudou de tática e iniciou nova ofensiva contra os 
aposentados banespianos que, no seu entendimento, 
atacam a imagem do banco. Assim, os dirigentes da 
CNA, que espalharam os outdoors e um comercial de 
TV tentando chamar a atenção para o fato de o banco 
manter congeladas há cinco anos as complementações 
de aposentadorias e pensões de 12 mil banespianos, 
receberam notificação extra-judicial ameaçando-os de 
ação penal e por danos morais etc. caso não parassem 
com a campanha. O colega Bosco, da cidade de 
Guaratinguetá, que mantém na internet um concorrido e 
freqüentadíssimo site de grupos de discussão dos 
problemas dos banespianos, também recebeu idêntica 
ameaça. 
Enquanto isso o Santander mantém a sua posição junto 
ao Tribunal Superior do Trabalho TST onde é o 
primeiro banco a figurar na lista e fica em segundo 
lugar no ranking de reclamações trabalhistas, atrás 
apenas do INSS.  
 
CABESP – QUANTOS SOMOS 
Os aposentados representam 69,7% dos associados da 
Cabesp; contribuem com 75% da receita e consomem 
74% desta mesma receita com despesas médicas. 
Conseqüentemente o pessoal da ativa, contando com 
30,3% dos associados, contribuem com 25% das 
receitas e consomem 26% com gastos médicos. 
A situação econômica financeira da Cabesp é de 
absoluta normalidade graças a eficiência da sua 
administração e à participação e vigilância dos 
beneficiários. 
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ACORDO COLETIVO 2004-2006 
Placar das adesões às cláusulas do acordo coletivo 
imposto pelo Santander Banespa apesar da recusa em 
28 bases sindicais. Números não confirmados. 
▪ cláusula 43................  227  adesões 
▪ cláusula 44.............  6.078  adesões 
▪ não aderiram..........  7.102         
▪ total....................... 13.407         
Infelizmente não existe o mapa geográfico das adesões, 
mas sabe-se que em algumas regiões ou em áreas de 
algumas Afabans as adesões foram maciças e em outras 
pouquíssimas. A capital de São Paulo e arredores é uma 
incógnita. As entidades representativas dos aposentados 
não realizaram pesquisas que indiquem o porquê da 
discrepância nos números. Talvez algum grupo tenha 
informações que outros não possuem e a carência de 
informações leva à dúvida e ao desespero de muitos. 
Lembramos que o prazo para opção vence no dia 31 de 
agosto e sugerimos aos colegas que não se deixem 
influenciar apenas pela quantidade de colegas que 
optaram ou deixaram de optar; que reflitam sobre as 
possíveis conseqüências de qualquer das opções 
oferecidas; considerem as informações jurídicas; 
opiniões técnicas mais abalizadas e tudo o que foi 
coletado desde setembro de 2004; consultem a sua 
Afaban e o seu Sindicato; pondere sobre os interesses 
dos envolvidos (banco e sindicato) e qual poderá ser a 
tendência a partir de setembro próximo quando teremos 
um novo acordo. Pense, afinal a decisão é pessoal. 
 
 
NOVOS ASSOCIADOS 
Bem-vindos: 
- Ana Maria Alarcon Bresser 
- José Fachin; 
- Maria de Fátima Silva Lobo; 
- Sirlei Nogoceke 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

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 

 
 
 

 
JUNHO 
01 – Ary Ullmann 
03 – Josué Cherchiglia 
08 – Joaquim Ribeiro Junior 
09 – Edu Amoedo dos Santos 
10 – Estanislau Kaniak 
13 – Floriano Pfutzenreuter 
15 – Elisonete H. Climaco Julião 
18 – Rogério F. Machado de Souza 
19 – Eloise Helena Vieira Luz 
23 – Jorge Schulmeister Sobrinho 
29 - Edson Pedro da Veiga 
29 – Maria Regina I. Salmoria 
30 – Eduardo Victor B. Barroso 
 



 
AMIGOS 
A gente só conhece bem as coisas que cativou. 
Os homens não têm mais tempo de conhecer coisa 
alguma. 
Compram tudo prontinho nas lojas. 
Mas como não existem lojas de amigos, os homens não 
têm mais amigos. 
Se tu queres um amigo, cativa-o. 
(Antoine de Saint-Exupéry, em O Pequeno Príncipe) 
 


