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NEGOCIAÇÃO COM O SANTANDER 
Aconteceu no dia 15 de maio, em Brasília, a terceira 
reunião entre o Banco Santander e os representantes dos 
aposentados e pensionistas. 
Sob a coordenação do Deputado Nelson Marquezelli, 
que vem apoiando a luta dos aposentados, foram 
debatidas as reivindicações não econômicas, ficando os 
assuntos relativos ao pagamento de atrasados e reajustes 
das complementações referentes ao período de 
congelamento, para reuniões futuras. 
Ao fim da reunião verificou-se que houve um avanço 
nas negociações, tendo o Banco se comprometido a 
assumir, por escrito, significando garantia adicional ao 
Plano V, o compromisso de declarar-se responsável, em 
definitivo, pelas complementações atualmente pagas 
por intermédio do Plano V do Banesprev; em continuar 
pagando sua cota-parte nas contribuições para a Cabesp; 
e incluir o Comitê Gestor no Regulamento do Plano V, 
garantindo assim, a existência desse instrumento de 
fiscalização e controle nas mãos dos aposentados. 
Todas essas decisões serão levadas ao Departamento 
Jurídico do Santander, devendo voltar à mesa de 
negociação para assinatura na próxima reunião que 
acontecerá no dia cinco de junho próximo. 
O pedido de unificação dos índices foi reapresentado 
nessa reunião, ocasião em que foi exaustivamente 
debatido. Como se sabe, 50% dos aposentados do Plano 
V tem seu reajuste pautado pelo INPC e os outros 50% 
estão atrelados ao reajuste do pessoal da ativa 
(Convenção Coletiva assinada pela FENABAN e pelos 
Sindicatos Bancários). 
Como forma de continuar a análise da proposta de 
unificação dos índices decidiu-se que na próxima 
reunião haverá discussão da possibilidade de se usar o 
mesmo critério adotado pelo Plano II do Banesprev que 
é garantir o reajuste pelo melhor dos índices entre o 
INPC e o reajuste da FENABAN. 
Os aposentados foram representados pela Afabesp, 
Afabans, Sinfab e Afubesp. 
No encerramento da reunião foi entregue ao Dep. 
Marquezelli, tendo sido repassado imediatamente ao 
Banco, um estudo sobre a necessidade do aporte 
imediato de R$ 505,6 milhões em títulos, elaborado 
pelos economistas da Afabesp/Sinfab. 
Pela Afabesp, Sinfab e Afabans compareceram Yoshimi 
Onishi, Eros Almeida, Julio Higashino, Antonio Manoel 
Leite, Wilson Canonici, Ademar Vanini, Claudanir 
Reggiani e Djalma Emidio Botelho. 
(Fonte: Afabesp) 

 

 

 

 

 

NEGOCIAÇÃO – REUNIÕES PREPARATÓRIAS 
Visando o perfeito entendimento e para traçar novas 
estratégias para as negociações com o Santander, os 
representantes dos aposentados e pensionistas, que 
participam da mesa de negociações, reuniram-se no dia 
30 de maio último, em São Paulo. Novo encontro está 
marcado para o dia 11 de junho, também em São Paulo, 
visando planejar os possíveis desdobramentos da 
reunião com o Santander a ser realizada no dia 26 em 
Brasília. 
A AFABESP, SINFAB, AFUBESP e CNAB, que 
patrocinam as idas e vindas dos nossos representantes,  
não medem esforços a fim de aparar divergências e 
unificar os entendimentos e caminhos a serem seguidos. 
Dois diretores da nossa AFABAN integram a equipe de 
negociadores. 
 
 
PAUTA DE NEGOCIAÇÃO  
A pauta para as reuniões de negociação que se realizam 
atualmente com a intermediação do Deputado Nelson 
Marchezelli é a seguinte:  
Pendências Econômicas: 

1. Atualização das complementações pelo IGP-DI, 
a partir de janeiro de 2008 com aplicação de 
reajuste de 61%; 

2. Aporte dos respectivos recursos financeiros 
adicionais no BANESPREV – Plano V com a 
finalidade de recompor as reservas; 

3. Pagamento dos atrasados acumulados desde 
2001 até dezembro de 2007, acompanhado da 
memória de cálculo elaborada para cada um dos 
aposentados e pensionistas; 

Pendências não Econômicas: 
1. Assumir o compromisso de não retirar o 

patrocínio do Plano V, do BANESPREV; 
2. Inserir o Comitê gestor do Plano V no 

Regulamento do Plano e no Estatuto do 
BANESPREV; 

3. Reajustar as complementações de todos os 
aposentados do Plano V pelo mesmo índice, 
sendo o INPC, Fenaban ou IGP-DI, o que for 
maior; 

4. Incluir no Regulamento do Plano V e no 
Estatuto do BANESPREV o compromisso de 
continuar pagando a cota-parte do Banco no 
que se refere à contribuição para o Plano de 
Saúde da CABESP; 

5. Aportar à vista no Plano V o valor de 250 
prestações mensais de R$ 5.274.000,00. 
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NOTA DE FALECIMENTO 
Lamentamos registrar o falecimento do colega 
banespiano EDUARDO ALVES RUYBAL, ocorrido 
no dia 20/05/2008, aos 65 anos de idade. O Eduardo era 
Diretor e sócio fundador desta AFABAN. Iniciou a sua 
carreira no BANESPA em 1965 na cidade de Taubaté 
(SP), e na seqüência trabalhou nas agências de Curitiba, 
Ponta Grossa (PR), Porto Alegre (Ag. Passo da Areia), 
São Paulo (AUDIT), Porto Alegre (Ger. Regional) e 
Curitiba (Ger. Regional). Aposentou-se em 1990. 
 
 
NEGOCIAÇÃO - REUNIÃO ADIADA 
A pedido do Banco Santander a reunião de negociação 
marcada para o dia cinco de junho, em Brasília, foi 
adiada para o dia 26 do mesmo mês. 

 
 
AÇÕES JUDICIAIS – AGUARDANDO I 
As ações judiciais coordenadas pela Afaban de Curitiba, 
pleiteando o reajuste pelo IGP-DI, impetradas em 2005 
contra do Santander, encontram-se todas estacionadas 
no Tribunal Regional do Trabalho aguardando decisões 
sobre os recursos juntados. Como se sabe, dos onze 
grupos ingressados três tiveram sentenças favoráveis na 
primeira instância e os demais foram considerados 
improcedentes em parte. Todas se encontram em grau 
de recursos. O nosso advogado e patrono das ações, Dr. 
Iraci da Silva Borges, acredita em avanços ainda no 
corrente ano. 
 
AÇÕES JUDICIAIS – AGUARDANDO II 
As Ações de Cumprimento impetradas pelo Sindicato 
dos Bancários de Curitiba, pleiteando os reajustes dos 
acordos coletivos de 2004 e 2005, encontram-se no 
Tribunal Regional do Trabalho aguardando sentenças 
sobre os embargos interpostos pelo Santander. Vale 
lembrar que as assembléias sindicais realizadas 
naqueles anos recusaram as propostas indecentes de 
congelamento apresentadas pelo Santander. O Sindicato 
dos Bancários, cumprindo as suas obrigações 
institucionais, ingressou com as ações visando 
beneficiar o pessoal da ativa e os aposentados. 
 
EXPEDIENTE DA AFABAN 
O  expediente da AFABAN é das 14:30 hs às 16:30 hs, 
diariamente. Em outros horários algum dirigente poderá 
ser encontrado na sede, mas recomenda-se telefonar 
antes. Desde a fundação da associação o atendimento é 
feito por plantonistas voluntários que dão suporte aos 
mais variados assuntos do interesse dos associados e, na 
prática, funciona como representante da CABESP e do 
BANESPREV. O nosso computador, telefone, fax e 
internet encontram-se à disposição dos associados. 
Desde o início do mês de maio o colega aposentado 
Wilson Fracaro passou a integrar a equipe de 
plantonistas e trouxe consigo uma nova técnica de 
preparar o cafezinho. 
 
NOVOS SÓCIOS - Bem-vindos 
José Clemente de Abreu 
Marlene de Araújo Talamini 

 
 

CABESP – ELEIÇÃO 
No dia três de junho último o Tribunal de Justiça de São 
Paulo, por unanimidade, rejeitou os Embargos de 
Declaração opostos pela CABESP  que impediam a 
posse dos dois aposentados eleitos para a Diretoria da 
nossa Caixa de saúde. 
O acórdão deverá ser publicado no prazo de trinta dias  
quando, então, a posse poderá ocorrer. A CABESP 
poderá interpor Recurso Especial que, no entanto, não 
impede a posse a menos que seja demonstrada ao 
Tribunal a possibilidade de dano irreparável que a posse 
acarretaria. 
Em resumo, foi dado mais um passo para que os 
aposentados, em breve, possam assumir na CABESP os 
cargos para os quais foram eleitos soberanamente, por 
ampla maioria dos votos dos associados, representando 
a força e a unidade de todos em torno das nossas 
entidades. 
 
 
BANCOS CAMPEÕES EM RECLAMAÇÕES 
O levantamento feito pelo Banco Central, referente ao 
mês de abril 2008, apresentou a seguinte classificação, 
considerando, proporcionalmente, o número de clientes: 
- 1º lugar – HSBC – 109 reclamações – índice 4,03; 
- 2º lugar – Unibanco – 346 reclamações – índice 3,87; 
- 3º lugar – Santander – 307 reclamações – índice 3,39; 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expediente: O Informativo Afaban é uma publicação mensal 
distribuída interna e gratuitamente aos associados. 
Supervisão / 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: 
03 – Josué Cherchiglia 
08 – Joaquim Ribeiro Júnior 
09 – Edu Amoedo dos Santos 
10 – Estanislau Kaniak 
13 – Floriano Pfutzenreuter 
15 – Elisonete Honorata C. 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 
Julho: 
01 – Rivaiel Divardin 
05 – Manoelina E. Ton dos Santos 
12 – Rosicléa de Oliveira Ribas 
14 – Carlos Lous 
17 – Neide Maria Silva de Oliveira 
18 – José Fachin 
25 – Albino Tramontina 
27 – Aldemir Antonio Chiquetto 
27 – Iracema Galiciano Ramos 

 


