
 
 
    Número 96 – Ano 10        Cuidado com todos aqueles (políticos, sindicatos e entidades) que prometem defender e resolver os 

   Junho - 2009                 os teus problemas, pois em geral criam mais dificuldades para poder vender facilidades.                                   
      Quando não existirem mais problemas eles não terão razão de existir e perdem o poder.                          
  
 

NEGOCIAÇÕES SOBRE O CONGELAMENTO 
SERÃO REINICIADAS 
Em nota emitida pela Assessoria do Deputado Nelson 
Marquezelli, o parlamentar informa que as negociações 
sobre a reposição dos reajustes das complementações e 
pensões não concedidas durante o período de 
congelamento, referentes aos títulos federais em poder 
do Santander, serão retomadas. 
Essas negociações haviam sido interrompidas 
unilateralmente pelo Banco em agosto de 2008, após 
cinco reuniões realizadas na Comissão de Trabalho da 
Câmara Federal em Brasília, sob a coordenação do 
Deputado Marquezelli, nas quais dirigentes desta 
AFABAN participaram. 
O Deputado Nelson Marquezelli, Quarto-Secretário da 
Câmara dos Deputados, recebeu no dia 23/06/09 
representantes da AFABESP e AFUBESP para avaliar a 
posição apresentada pelo Banco Santander na retomada 
de negociações com as entidades representativas. 
Na ocasião Marquezelli apresentou um balanço da 
conversação com a Assessoria Jurídica do Banco 
Santander e obteve a unanimidade das Associações e 
Sindicatos para a continuação das tratativas com o 
Banco. 
Marquezelli apresentou a minuta do requerimento de 
instalação de uma CPI (Comissão Parlamentar de 
Inquérito) contra o Banco Santander, já tendo 
assinaturas suficientes para sua instalação, inclusive de 
diversos líderes partidários. 
 
 
CONGELAMENTO – NOVAS NEGOCIAÇÕES 
A notícia acima não surpreendeu os dirigentes das 
entidades representativas dos aposentados. Em nenhum 
momento deixamos de acreditar nas possibilidades do 
nosso trabalho junto às autoridades constituídas e no 
sistema judiciário do nosso País. Mesmo após o mês de 
agosto de 2008, quando o Santander abandonou 
unilateralmente a mesa de negociação em Brasília, 
mantivemos acesa a chama da união dos banespianos e 
da dignidade da nossa luta para recuperar os reajustes 
das aposentadorias injustamente congeladas por seis 
longos anos pela astúcia do poderoso e inescrupuloso 
banco espanhol. 
As milhares de ações judiciais ingressadas contra o 
Santander e o nosso trabalho de pressão política junto às 
autoridades em geral parece ter sensibilizado e 
arranhado a imagem do banco. Contamos com especial 
apoio do Deputado Marquezelli, que não se desviou do 
seu objetivo inicial de instalar uma CPI (Comissão  

 
Parlamentar de Inquérito), a qual se encontra num 
momento crucial com a coleta de mais de 200 
assinaturas de parlamentares. Tudo isso certamente 
somou para aumentar os níveis de preocupações que os 
espanhóis do Santander já não podem fingir que não 
existem. 
Contudo, devemos manter cautela e refrear qualquer 
manifestação de otimismo exagerado. As negociações 
mal foram reiniciadas e nada sabemos das reais 
intenções e motivações do Santander para procurar os 
nossos representantes. O que pretendem oferecer? 
Por outro lado, a sentença do TST sobre as gratificações 
pode ocorrer logo após o recesso do Poder judiciário, 
em julho. O Santander certamente não pode deixar de 
considerar o rombo que o montante das gratificações 
atrasadas e corrigidas, além das futuras, representará em 
seus lucros. 
Duramente os aposentados e as pensionistas do extinto 
Banespa já se acostumaram com os proventos defasados 
e sem contar as gratificações. Apesar de indignados e 
com os sentimentos da injustiça à flor da pele, saberão 
esperar o desfecho de mais esta etapa de negociação. 
Não aceitaremos migalhas e confiamos nas nossas 
lideranças. 
    
 

CONGELAMENTO – AS NOSSAS PERDAS 
Transcrevemos os porcentuais das nossas perdas em 
razão do congelamento das aposentadorias e pensões 
imposto pelo Santander com o apoio dos Sindicatos SP 
(2001-2006). Os cálculos comparam os proventos atuais 
(Banesprev + INSS) com os vários índices: 
 

Índice Perdas Salários atrasados 
IGP-DI 67,1% 24,0 

Fenaban 37,5% 16,4 

INPC 41,2% 19,4 

 
 
 
 

GRATIFICAÇÕES ATRASADAS 
Os cálculos preliminares, considerando dois salários por 
ano, que é a nossa reivindicação, correspondem a 50,1 
salários atuais. A sentença do Tribunal Regional de São 
Paulo nos garantiu duas gratificações anuais no valor do 
salário. Contudo, o Tribunal Superior do Trabalho 
limitou aos valores pagos ao pessoal da ativa a título de 
participação nos lucros (PLR), o que é bastante inferior. 
Aguardamos o julgamento dos nossos recursos no TST 
que poderá ocorrer logo após o recesso do judiciário em 
julho. 
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BANESPREV – EMPRÉSTIMOS 
O limite para empréstimos pessoais foi aumentado para 
R$ 30.000,00. Como se recorda, até recentemente os 
aposentados participantes do Plano V não possuíam o 
benefício. A abertura e ampliação dos limites dessa 
linha de crédito foram possíveis graças ao empenho dos 
Diretores recentemente eleitos. 
O preenchimento da proposta e demais informações 
poderão ser obtidas pela internet. Procure a AFABAN. 
 
 

BANESPREV – REFORMA ESTATUTÁRIA 
As propostas discutidas na audiência pública e aquelas 
apresentadas pelas entidades representativas dos 
participantes, foram aprovadas pelo Conselho 
Deliberativo do Banesprev na reunião de 24.06.2009. 
A proposta de reforma estatutária seguirá agora para a 
Assembléia Geral dos participantes e plebiscito, se 
necessário. Dentre as propostas destacamos: 

• Criação de Comitê Gestor para os Planos I, II, 
III e IV; 

• Remuneração dos diretores eleitos a título de 
verba de representação; 

• Os aposentados poderão ocupar os cargos de 
diretores Administrativo e Financeiro; 

• As eleições serão por correspondência via 
correio e realizadas no mês de outubro; 

• Os mandatos serão de três anos. 
As alterações pretendidas visam a plena democracia e a 
igualdade de condições para todos os interessados, além 
do fortalecimento institucional do nosso fundo de 
pensão. 
Os dirigentes da AFABESP, ABESPREV e SINFAB e 
AFABANS tiveram participação ativa em todas as 
discussões que antecederam a aprovação das propostas 
pela Diretoria Executiva e pelo Conselho Deliberativo 
do BANESPREV. 
A assembléia geral será marcada para muito breve e 
todos devemos comparecer. 
  
 

COMPRA CERTA  
Afabesp faz parceria com Brastemp/Consul 
Agora, os associados e pensionistas da Afabesp e 
Afabans já podem adquirir produtos da linha branca das 
marcas Brastemp e Consul, com preços especiais. 
A Compra Certa, o canal de venda direta das marcas 
Brastemp e Consul, oferece a possibilidade de comprar 
os produtos direto da fábrica, com descontos incríveis e 
vantagens como segue: 
- produtos com até 30% de descontos em relação às 
lojas; 
- facilidade no pagamento em até 12 meses sem juros, 
através de cartão de crédito; 
- garantia de um ano de fábrica e assistência técnica em 
todo o Brasil; 
Para comprar, o associado deverá ligar 4004-0019 
(capitais e regiões metropolitanas) ou disque 0800-722-
0019 (demais localidades) tecle a opção 3 e informe o 
código AFABESP. 
Se preferir, acesse o site: www.compracerta.com.br, 
clique em parcerias da compra certa, clique em primeiro 
acesso, faça seu cadastro e digite o código AFABESP. 
 
 

COMPRA CERTA II 
Lembramos que a AFABESP mantém, há algum tempo, 
idêntica parceria com a empresa Sony, conceituada 
fabricante de aparelhos eletrônicos, de informática, TV, 
som e de mídia em geral. Os detalhes sobre os produtos, 
preços e condições de compras poderão ser vistos pela 
internet. 
Os computadores da AFABAN estão à disposição dos 
associados. 
 
 

CABESP – SAIBA USAR OS CONVÊNIOS EM 
VIAGEM 
Se você for viajar de férias ou  a trabalho e quiser 
prevenir-se  para caso de necessidade de  atendimento 
médico, acesse  www.cabesp.com.br ou  contate o 
Disque Cabesp (0800-722-2636) para  confirmar os 
credenciados na  região. 
Em localidades fora do  estado de São Paulo, a Cabesp  
mantém convênios com outras  operadoras de saúde 
que  possibilitam atendimento de  urgência ou 
hospitalar aos beneficiários  em trânsito. Contate  o 
Disque Cabesp e oriente-se  sobre como usar este 
serviço. 
Você pode, ainda, utilizar o  sistema de reembolso, 
baseado  nos valores da Tabela Cabesp  e de acordo 
com os “Quesitos  necessários para reembolso”,  
disponíveis no site. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Visite o site da Afaban de Curitiba 
www.afabancuritiba.org.br 

 

 
MANTENHA ATUALIZADO O TEU ENDEREÇO, 

TELEFONE E E-MAIL JUNTO A AFABAN, 

AFABESP, CABESP E BANESPREV. 
 

 

 
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 

 
 

 
Julho: 
01 – Rivaiel Divardin 
05 – Manoelina E. Ton dos Santos 
12 – Rosicléa de Oliveira Ribas 
14 – Carlos Lous 
17 – Neide Maria S. de Oliveira 
18 – José Fachin 
25 – Albino Tramontina 
27 – Aldemir Antonio Chiquetto 
27 – Iracema Galiciano Ramos 
 

 


