
 
 
   Número 68 – Ano 7                   Se sair de casa e um pombo sujar em sua cabeça, relaxe e pense na perfeição 
  Julho - Agosto - 2006           da Mãe Natureza, que deu asas aos pombos e não às vacas.
  
GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL 
O Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo aceitou 
o Recurso de Revista interposto pelo Banespa na Ação 
Civil Pública referente aos aposentados Pré-75, em que 
está sendo postulado o restabelecimento das 
gratificações semestrais suprimidas a partir do segundo 
semestre de 1994. 
Nesse recurso, elaborado por outro Escritório de 
Advocacia contratado pelo Banco, estão sendo 
abordadas, em especial, a questão processual do 
cabimento de Ação Civil Pública, bem como a 
habitualidade do pagamento das gratificações na base 
de um salário por semestre. 
Sustenta o Banespa, sem razão a nosso ver, o 
descabimento de Ação Civil Pública para a postulação 
em apreço, bem como a inexistência da habitualidade. 
O Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo, no 
acórdão proferido no processo em foco, já havia 
rejeitado a argumentação do Banco que ora está sendo 
renovada no Recurso de Revista. 
A AFABESP, por intermédio do Escritório do Dr. 
Renato Rua de Almeida, já está providenciando as 
contra-razões de recurso que deverão ser protocoladas 
até o dia 31/07/2006. 
Depois disso, o processo seguirá para o Tribunal 
Superior do Trabalho em Brasília onde será julgado. 
AFABESP – DIRETORIA 
 
 
A LUTA CONTINUA 
Em continuidade aos trabalhos visando a recuperação 
dos nossos direitos frente ao Santander Banespa, 
dirigentes da Afabesp, Sinfab, Afabans e CNA, 
estiveram reunidos em São Paulo e em Brasília nos dias 
04, 05 e 11 a 13 de julho. Em Brasília participaram de 
audiência com o Deputado Federal Nelson Marquezelli 
juntamente com vários assessores e técnicos legislativos 
dispostos a ajudar os aposentados e pensionistas do 
Banespa a reparar as injustiças cometidas pelo 
Santander Banespa. 
Os Diretores da Afaban de Curitiba, Srs. Claudanir 
Reggiani e Djalma Botelho participaram de todos os 
encontros e estão otimistas quanto aos resultados que 
certamente advirão. 
 
 
 
 
 
 

 
NOTA TRISTE – SANTANDER BANESPA 
Na última semana de junho, em pleno expediente, o 
colega banespiano Sérgio – um dos gerentes da agência 
de Curitiba - foi acometido de intensa crise emocional e 
imediatamente internado para tratamento de saúde. O 
fato entristeceu todos os seus amigos e colegas de 
trabalho e inicialmente foi atribuído ao estresse 
provocado pelo excesso da carga de trabalho. O 
Serginho encontra-se em tratamento e seus amigos 
aguardam o seu retorno para breve. 
A lamentável ocorrência provocou a imediata reação do 
Sindicato dos Bancários de Curitiba que promoveu a 
manifestação que noticiamos a seguir. 
 
 
ASSÉDIO MORAL NO SANTANDER BANESPA 
No dia 04 de julho, dirigentes do Sindicato dos 
Bancários de Curitiba fecharam a agência do Santander 
Banespa, em Curitiba, em protesto contra o assédio 
moral que os funcionários da citada agência sofrem 
freqüentemente.  
De acordo com o secretário de Saúde, Meio Ambiente e 
Condições de Trabalho do Sindicato, Ademir Vidolin, o 
Santander Banespa é um dos bancos recordistas em 
denúncias de assédio moral. “Não podemos tolerar que 
bancários sejam torturados psicologicamente e 
humilhados diariamente para que atinjam sucessivas 
metas de vendas impostas pelo banco. O banco só se 
preocupa com o próprio lucro, jamais com os 
funcionários”. 
Os dirigentes sindicais impediram o funcionamento da 
agência até o meio-dia. Foi realizada uma panfletagem, 
para que os clientes do banco e a sociedade fiquem 
cientes da situação degradante que os bancários vêm 
vivendo. Eles exigem condições de trabalho mais 
humanas, e advertem que, se as devidas providências 
não forem tomadas, a próxima paralisação durará o dia 
todo. 
(fonte: Sindicato dos Bancários de Curitiba) 
 
CLAÚSULA 44 - OPTAR OU NÃO OPTAR 
Está com dúvidas? Com medo das malvadezas do 
Santander Banespa? Procure a Afaban para conversar e 
trocar idéias. Não se atormente à-toa. Até os animais 
têm leis de proteção. 
 
 
 
 
 

Informativo Mensal 

 

NÃO SE PERCA E NÃO FIQUE  PERDIDO 
Se mudou de endereço, de telefone ou de e-mail avise a Afaban. Isto é muito importante para o teu próprio interesse. 
 



PURA MALDADE 
A banespiana aposentada Cecília Keiko foi impedida 
pelo Santander Banespa de participar da ação trabalhista 
impetrada em Curitiba juntamente com um grupo de 
banespianos que pleiteiam os atrasados e o reajuste da 
complementação pelo IGP-DI. Por ocasião da primeira 
audiência dos integrantes do grupo o Santander 
Banespa, através dos seus advogados, exigiu a exclusão 
daquela nossa associada alegando que a mesma foi 
contratada pelo Banespa em São Paulo e que nunca 
trabalhou em Curitiba.  
Embora amparado na legislação, o Santander Banespa 
praticou uma maldade pura e desnecessária contra uma 
pessoa idosa que terá que se deslocar para São Paulo a 
fim de comparecer na audiência da ação que lá será 
novamente impetrada, além de arcar com as despesas de 
viagem. 
Atônitos os colegas da Cecília tentaram entender quais 
seriam os motivos para a imposição de tal sacrifício e 
porque não poderia ela continuar participando, em 
Curitiba, juntamente com os outros mais de 100 
reclamantes. Afinal a Cecília reside em Curitiba há 
muitos anos! 
O Santander Banespa está sendo e ainda será acionado 
em muitas cidades. Poderá ganhar ou perder muitas das 
milhares de ações trabalhistas. O inútil sacrifício da 
simpática Cecília fará pouca diferença para o futuro do 
poderoso grupo Santander. 
A explicação mais plausível seria pela prática de judiar 
e ridicularizar os mais fracos e humildes. 
 
 
CABESP – ODONTOLOGIA 
A Cabesp está enviando a todos os associados o novo 
Manual do Beneficiário do plano de odontologia, a 
relação dos credenciados e orientações para solicitação 
de tratamento e de reembolso. Todo este material é 
específico para o atendimento odontológico.  
Recomendamos atenta leitura, pois foram introduzidas 
várias alterações e melhorias para uso do plano. 
Procure a Afaban para esclarecer dúvidas. 
 
 
 
FESTA DA PRIMAVERA 
A festa em referência promovida pela Afabesp ocorrerá 
no mês de setembro próximo na Colônia de Férias do 
Guarujá. Os pedidos de reserva para os períodos 
semanais serão atendidos na ordem de chegada. O tema 
deste ano será Festa Árabe em Marrocos.  
Maiores informações procure a Afaban ou no site da 
Afabesp. 
 
 
 
OUVINDO OS PÁSSAROS 
Um passarinho me contou: 
“Muitos foram os nossos algozes e o Santander Banespa 
foi apenas um deles. Alguns dos que foram já não são, 
talvez por medo, por vergonha ou novos interesses”. 
Entendeu? 
 
 
 

QUE SUFOCO!!!!! 
Apesar de assegurar que caixa não trabalha com metas 
de vendas, o Grupo Santander Banespa distribui 
planilhas aos bancários dos caixas para que eles 
apontem números de produção diariamente. O 
movimento sindical teve acesso a uma tabela com a 
seguinte orientação: “Atenção caixas anotar todos os 
dias a produção na planilha abaixo”. 
O banco está descumprindo acordo recentemente 
firmado, dia 4 de julho, no Comitê de Relações 
Trabalhistas. Na ocasião os representantes do Grupo 
Santander Banespa garantiram que os caixas do banco 
não possuem metas de produção. 
O banco, no entanto, está desrespeitando seus 
funcionários, infligindo regras, já que se trata de um 
desvio de função e ainda passando por cima de acordo 
estabelecido. È inadmissível que o banco mantenha esta 
postura! 
(Fonte: Sindicato dos Bancários de Curitiba) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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AGOSTO 
09 – Arthur Geraldo Monteiro 
13 – Pedro Eduardo Broering 
13 – Leonor Munhoz C. Mazzaro 
14 – Aparecida Ikeda 
19 – Antonio Moacir Burda 
23 – Aparecida V. M. Denardi 
24 – Norival Guerrero da Silva 
25 – Valderez Burda Pereira 
29 – José Jesus do Nascimento 
30 – Irmã Sualete de Mello 
31 – Carlos Gomes de Andrade 
SETEMBRO 
06 – Maximiano Henrique 
06 – Cleusa Aparecida S. Tironi 
09 – Luiz Otávio Bastos Pequeno 
12 – Irene Torrens 
18 – Dirceu Achiles Genol 
19 – Silvio Fontanelli 
20 – José Pedro Naisser 
21 – James Rachel 
23 – Luiz Rodolpho Vieira Barros 
23 – Mário Indrele 
 
 


