
 
 
    Número 87 – Ano 8               Existem três tipos de pessoas: as que deixam acontecer, as que fazem acontecer 
    Setembro – 2008                         e as que perguntam o que aconteceu.  (John M. Richardson Jr.)    
 
A LUTA CONTINUA  
Afaban de Curitiba volta às ruas 
No dia 30.09.2008 diversos aposentados participaram 
da greve promovida pelo Sindicato dos Bancários de 
Curitiba visando melhorias na proposta do Acordo 
Coletivo de 2008. A nossa participação limitou-se a 
permanecer em frente da agência central do Santander 
(ex-Banespa) durante todo o expediente, estender a 
nossa faixa, prestar esclarecimentos e engrossar o 
movimento do Sindicato. 
O sindicato reivindica 13,35% de reajuste enquanto os 
banqueiros oferecem 7,50%. A partir dessa decisão, os 
sindicatos convocaram uma assembléia para o próximo 
dia 07 de outubro, ocasião em que será proposta uma 
paralisação por tempo indeterminado. 
O reajuste que for ajustado entre os sindicatos e a 
Fenaban será aplicado às complementações dos 
aposentados integrantes do Grupo II do Plano V do 
Banesprev – aqueles que não optaram pela cláusula 44. 
A Afaban, Afabesp e o Sinfab recomendam que os 
aposentados compareçam às Assembléias convocadas 
pelos sindicatos, inclusive os optantes pela cláusula 44, 
pois, de acordo com o acórdão do TST todos os 
aposentados farão jus às gratificações, limitadas ao 
valor do PLR. 
As fotos da nossa participação na greve poderão ser 
vistas no site da AFABAN www.afabancuritiba.org.br 

 

 
 
JANTAR DE NATAL 
Convidamos todos os associados e familiares para o 
jantar de Natal a ser realizado conforme abaixo: 
 Data: 12-12-2008 – sexta feira – 20:00 horas; 
 Local: Restaurante Madalosso – Salão Bellagio 
 Endereço: Avenida Manoel Ribas, 5875 
 Bairro: Santa Felicidade 
 Preço: Gratuito para os sócios 
 Convidados: R$ 35,00 (vinhos, refrigerantes,      
 aperitivos e sobremesa  incluídos). 
 Cardápio especial, música ao vivo e sorteio de
 brindes. 
 Condições de pagamento: Cheque para o dia do 
crédito da complementação e do 13° salário. 

 

 

 
NOVOS SÓCIOS - Bem-vindos: 
Darcilia Vieira Alves Ruybal 
Maria de Fátima Garcia Felizardo 
 
 

GRATIFICAÇÕES SEMESTRAIS 
No dia 01.10 o Tribunal Superior do Trabalho julgou os 
Embargos de Declaração opostos pela AFABESP e pelo 
Banco Santander na ação das gratificações semestrais, 
tendo proferido a seguinte decisão: 
“Por unanimidade, acolher os Embargos Declaratórios 

da Associação somente para prestar esclarecimentos. 

Por unanimidade, acolher os Embargos Declaratórios 

do Banco para, sanando omissão, determinar que, da 

parte dispositiva da decisão, quanto às parcelas 

vincendas, conste a compensação dos valores que já 

tiverem sido pagos a título de gratificação semestral 

nos anos em que for paga a participação nos lucros.” 

A decisão em apreço, bem como a íntegra do acórdão 
respectivo, deverão ser publicados no Diário Oficial e 
só então será possível verificar o significado exato do 
que foi decidido. A publicação deve ocorrer nos 
próximos quinze dias e a partir de então terão as partes 
o prazo comum de oito dias para, se acharem 
necessário, interpor recurso de Embargos de 
Divergência para a Seção de Dissídios Individuais do 
próprio TST. 
Quanto à decisão ora proferida, é possível adiantar que 
ao acolher os Embargos de Declaração do Banco, o 
TST deliberou apenas que por ocasião do pagamento 
das gratificações pela forma como ficou decidido no 
acórdão proferido em junho/2008, poderá o Santander, 
no que se refere aos valores devidos após o ajuizamento 
da ação, compensar o que já tiver sido pago aos 
aposentados sob o mesmo título. Deve-se lembrar que 
no período de 1998 a 2000, foram pagas algumas 
gratificações aos aposentados nos percentuais de 4% e 
de 5%. 
AFABESP - DIRETORIA 

 

 

 

CONFRATERNIZAÇÃO MENSAL 
A partir do mês de novembro o encontro mensal 
promovido pela AFABAN nos dias 20 de cada mês, ou 
no dia em que ocorrer o crédito das aposentadorias e 
pensões, será apenas no período da tarde e a partir das 
15 horas.  
A Diretoria assim decidiu, em caráter experimental, a 
fim de criar maior concentração de associados num 
mesmo horário e facilitar o encontro dos colegas 
banespianos. Durante o evento haverá homenagens aos 
aniversariantes do mês e, como de costume, será servida 
saborosa mesa de doces, salgados, café e refrigerantes. 
Compareça. Você é a parte mais importante. 

 

 

Informativo Mensal 

 



DENÚNCIA – FUNDOS DE PENSÃO – ALERTA! 
O Santander criou o Plano V para abrigar os 14.000 
aposentados e pensionistas somente após determinação 
da Secretaria de Previdência Complementar. A própria 
Secretaria somente determinou a criação do plano e a 
segregação das reservas após a forte pressão exercida 
pelo Ministério Público do Trabalho que atendeu aos 
reclamos e denúncias das entidades representativas dos 
aposentados. O Santander afrontou a Lei e adiou a 
criação do fundo o quanto pode, enquanto ganhava rios 
de dinheiro apropriando-se da renda dos títulos públicos 
federais e usufruía a seu modo da disponibilidade 
daqueles R$ 3,8 bilhões que deveriam estar apartados 
do seu caixa. Além disso, esqueceu-se de atualizar os 
benefícios corroídos em 62% em razão dos cinco anos 
de congelamento. Não bastasse isso, impôs no 
regulamento do Plano V que todo superávit apurado 
será prontamente revertido ao Patrocinador. E assim 
tem sido feito, mais uma vez ao arrepio da Lei que 
determina que os superávits ou sobras atuariais sejam 
transferidas para a conta de Reserva de Contingência. A 
de Reserva de Contingência visa unicamente proteger o 
Fundo nos momentos de crise financeira ou ocorrência 
de déficit imprevistos. 
Em 2007 o Santander puxou para os seus cofres R$ 153 
milhões do Plano V, e para 2008 estima-se que o saque 
será superior a R$ 300 milhões. Por outro lado, a crise 
financeira já está instalada e arrombando as portas em 
todo o mundo. É o assunto do momento.  Falências e 
prejuízos enormes nas bolsas de valores e nas 
aplicações financeiras de toda espécie. Evidentemente 
os fundos de previdência estão sendo profundamente 
afetados e as suas entranhas logo serão expostas. 
Estranhamente, apesar desse cenário, na manhã do dia 
29 de setembro de 2008, a Secretaria da Previdência 
Complementar – SPC aprovou resolução que permite a 
devolução de contribuições às patrocinadoras. A 
proposta de resolução foi divulgada na semana passada 
e não se sabe por quais motivações o Secretário de 
Previdência Complementar fez questão de aprová-la 
a toque de caixa, negando o pedido de vistas da 
ANAPAR Associação Nacional dos Participantes de 
Fundos de Pensão, que denunciou a manobra e pediu 
para debater o assunto de forma mais aberta e ampla 
com os participantes de entidades de previdência e suas 
entidades representativas. 
Na verdade, o que está em jogo e que a ANAPAR 
tentou evitar é a utilização, por parte das patrocinadoras 
(Banesprev incluído), do superávit de planos dentre as 
370 entidades de previdência complementar, que hoje já 
atinge a cifra de R$ 60 bilhões, apesar da atual crise 
do segmento de renda variável. 
 A ANAPAR tem questionado a devolução de recursos 
de planos de benefícios às patrocinadoras. Esta medida, 
no entendimento da ANAPAR é ilegal, tendo em vista 
que o estabelecido no artigo 20 da LC 109/2001 já 
prevê que o superávit dos planos será destinado à 
constituição de reserva de contingência de até 25% 
dos compromissos do plano e que o excedente deverá 
compor uma reserva especial para revisão de plano. 
Em carta aberta aos participantes dos fundos a 
ANAPAR afirma que: “Esgotadas todas as  
 

possibilidades de convencimento, a ANAPAR, 
cumprindo seu compromisso de defesa intransigente do 
crescimento do sistema de previdência complementar e 
dos direitos dos participantes e assistidos, adotará todas 
as medidas possíveis, quer políticas ou jurídicas, para 
impedir a implantação desta regulamentação aprovada 
em desacordo com legislação vigente e contra os 
interesses dos participantes”. 
A apropriação que hoje o Santander faz ilegalmente 
será “legalizada” se prevalecer a resolução da SPC. 
Tudo muito estranho. Recomenda-se barbas de molho. 
 
 
ELEIÇÕES AFABESP  
No período de 03 a 17 de novembro serão realizadas as 
eleições para o Conselho Deliberativo da Afabesp para 
o mandato de abril 2009 a março 2011. O Edital com as 
orientações para a formação e inscrição das chapas já 
foi publicado.  
Em breve a Afabesp enviará a cada associado um 
envelope contendo as instruções, cédula para votação e 
o envelope para retorno via correio. 
Não deixe votar. A participação de todos é importante 
para consolidar as lideranças e prestigiar os colegas 
dispostos a trabalhar ou continuar trabalhando em prol 
nossa entidade e dos seus associados. 
 
 
ELEIÇÕES AFABESP - CHAPA AZUL REQUER 
REGISTRO 
No dia 26 de setembro, um grupo de Conselheiros da 
Afabesp requereu a inscrição da CHAPA AZUL para 
concorrer às próximas eleições da Afabesp que serão 
realizadas entre os dias 03 a 17 de novembro. 
Integram a CHAPA AZUL os atuais dirigentes e 
Conselheiros Yoshimi Onishi, Alfredo Vaz, Orlando 
Fort, Oswaldir, Floriano Rozanski, Cristina, Nunes, 
Júlio Igashino e Eros de Almeida do Sinfab, entre 
outros. Os Diretores da Afaban de Curitiba, Reggiani e 
Djalma também participam da mencionada Chapa. 
Na ocasião Yoshimi reafirmou que é preciso manter a 
Afabesp no rumo certo e avançar ainda mais na direção 
da reconquista dos direitos que nos foram tomados. Para 
ele não pode haver, neste momento, qualquer hesitação 
na nossa disposição e definição das estratégias corretas 
para se alcançar a vitória. 
Para Eros de Almeida, a Afabesp nos últimos anos 
cresceu, agigantando-se na defesa dos aposentados e 
pensionistas. Atualmente a Afabesp age quase como um 
Sindicato em defesa dos seus associados, atuando em 
todas as esferas do Governo Federal, pressionando por 
providências que restabeleçam o que nos foi roubado. 
Entre os presentes constatou-se o clima de disposição 
para a disputa eleitoral livre e democrática que sempre 
foi a marca registrada da Afabesp. 

 

 

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 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATUALIZE O TEU ENDEREÇO NA AFABAN, 
AFABESP, CABESP, BANESPREV. 

 

Outubro: 
04 – Salvador Martines Correa 
08 – Darcilia V. Alves Ruybal 
10 – Rudnei dos Santos Marçal 
12 – Maria Luiza B. Kalinowski 
13 – Gilberto Vilela Figueiredo 
15 – Marise Gochi Pinto 
17 – Pedro Celso Machado 
19 – Régis Pedro Paixão 
20 – Manuel Ferreira Rodrigues 
20 – Romão Sczarneski 
22 – Sérgio Weber 
31 – Geraldo Mauri Padilha 
Novembro: 
03 – Gilberto Luiz R. Souza Faria 
07 – Ana Rosa Furtado 
08 – Youco Oyama 
10 – Amilton Pilotto 
15 – Eloi Surião 
16 – Vitor Constâncio 
18 – Ivone Maria Grando Moreira 
21 – Marilia Sueli Resmer 
24 – Antonio Trojan 
25 – Dino Antônio Meller 
26 – José Clemente de Abreu 
 

 


