
 
 
    Número 99 – Ano 10            Não pare de viver hoje, mas não deixe de poupar para viver melhor amanhã. 
   Setembro - 2009        Você não fica rico com o que ganha; fica rico com o que poupa.            
 
 
QUEM DEFENDE OS APOSENTADOS? 
Neste momento, em que o Santander e o Sindicato 
SP/Afubesp negociam acordo coletivo, aditivo, PLR e 
alterações no estatuto do Banesprev, vale a pena 
lembrar  trecho do voto do Ministro José Simpliciano, 
do TST, no processo das gratificações: 
“Que exemplo mais emblemático, no particular, que o 

dos aposentados, os quais são frequentemente 

conduzidos ao ostracismo nas negociações coletivas 

pelos próprios sindicatos, submetendo-se a tratamento 

discriminatório e à gradativa supressão de seus 

direitos?” 

 
 
CHEIRANDO MAL 
Adiado o Plebiscito do Banesprev 
O Conselho de Administração do BANESPREV, 
reunido no dia 23/09,  deliberou  adiar para março/2010 
a realização do plebiscito para referendar as alterações 
estatutárias aprovadas na Assembléia Extraordinária de 
01/08 último. Decidiu, também, aguardar até o dia 
13/11 a conclusão dos trabalhos do Grupo Técnico 
criado pelo Santander e Sindicato SP. Após esta data o 
Conselho de Administração marcará outra reunião para 
deliberar se aprovam ou não as novas propostas do 
Grupo Técnico. Se aprovadas as alterações, será 
chamada nova Assembléia para votar os novos fatos. 
Os Conselheiros Eleitos manifestaram-se contrários ao 
adiamento e exigiram a realização imediata do 
plebiscito. 
 
 

CHEIRANDO MAIS MAL AINDA 
As decisões acima do Conselho de Administração do 
Banesprev, no qual o Santander possui maioria de 
integrantes, significa que o banco, mais uma vez, cedeu 
às imposições do Sindicato SP e da Afubesp contra os 
interesses dos aposentados. Por trás da decisão de não 
realizar o plebiscito, para referendar as alterações 
aprovadas na Assembléia de 01/08, estão negociações 
obscuras e desconhecidas. Não realizar o plebiscito 
agora e aguardar as possíveis alterações negociadas no 
Grupo Técnico significa ‘melar’ a assembléia e jogar na 
lata de lixo as propostas aprovadas na assembléia 
legalmente realizada. Em resumo, o Sindicato SP e a 
Afubesp não gostaram do resultado da Assembléia e 
então, pressionando o Santander obtiveram a suspensão 
dos seus efeitos e a criação do Grupo Técnico.  
O tal GT, como se sabe, está previsto nos Acordos 
Coletivo desde 2001 e nunca foi implantando pois não 
interessava ao banco e tampouco ao Sindicato/Afubesp  
 

 
mexer nas regras que os mantinham no poder. Qualquer 
alteração implicava permitir o voto pelo correio e a 
eleição de aposentados na diretoria e órgãos de 
representação, principalmente, além da questão da 
extinta Direp. Não mexer em nada e deixar tudo como 
sempre esteve era, e continua sendo, garantir o palanque 
político-partidário e as possibilidades de negociar 
qualquer coisa.  
Todos se lembram das agressões físicas e das 
intimidações morais praticadas contra os aposentados 
na Assembléia do dia 01/08. Tudo para impedir a sua 
realização e a aprovação das mudanças esperadas. 
Mais uma vez negociaram. E sempre que isso ocorreu 
os aposentados e pensionistas foram prejudicados. 
Vejam alguns exemplos: 

� Em 2001, o congelamento das aposentadorias 
por três anos; 

� Em 2004, o congelamento por mais dois anos; 
� Em 2007, tentativa judicial para impedir a 

participação dos aposentados na Diretoria da 
Cabesp; 

� Em 2008, ida à justiça para impedir a 
participação de aposentados no Conselho de 
Administração do Banesprev; 

� Em 2009, baixarias e agressões contra os idosos 
colegas aposentados para impedir a assembléia 
do Banesprev. 

Parece que mais uma vez conseguiram. Se para eles 
assusta continuar perdendo os espaços na CABESP e no 
BANESPREV, para nós assusta o fato de que 
atualmente se desenrolam, também, as negociações do 
Acordo Coletivo anual e da PLR. Esperamos que os 
assuntos não estejam entrelaçados. Infelizmente, o 
negociador preferencial do Banco é o Sindicato de São 
Paulo e sua aliada Afubesp. O destino dos aposentados 
e pensionistas já não lhes interessa. 
   
  
REAJUSTE DOS BANESPIANOS 
Os aposentados e pensionistas pertencentes aos Planos 
I, II e do grupo I do Plano V do Banesprev tiveram 
reajuste de 4,44% a partir de setembro. Este índice 
corresponde ao INPC acumulado nos doze meses 
anteriores. 
Os participantes do grupo II do Plano V aguardam o 
desfecho das negociações entre Sindicato e Fenaban. Os 
bancários pleiteiam 10% de reajuste enquanto os 
banqueiros oferecem 4,5%. No dia 24 de setembro, os 
bancários entraram em greve geral em todo o País por 
tempo indeterminado. 
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NEGOCIAÇÃO DOS ATRASADOS 
A Afabesp, em contato com o Dep. Marquezelli, 
recebeu a notícia de que haverá reabertura das 
negociações com o Banco Santander, referentes aos 
reajustes atrasados das complementações e pensões. 
O deputado já convocou as associações envolvidas na 
negociação dos reajustes para uma reunião a se realizar 
no dia 05 de outubro. 
Com relação ao processo das gratificações, a AFABESP 
reitera informes anteriores de que esse assunto não será 
objeto de negociação nessa reunião. 
 
 
 
NEGOCIAÇÃO DAS GRATIFICAÇÕES 
Afabesp reuniu-se no dia 09/09 pela 2ª vez com o 
Banco Santander com finalidade de discutir as 
gratificações. 
A 1ª reunião foi realizada no dia 24/08/09, não tendo 
havido qualquer contato sobre o assunto, entre a 
Afabesp e o Banco nesse intervalo. 
Nesta reunião, os nossos negociadores decidiram 
interromper as negociações em virtude do montante de 
R$ 250 milhões, oferecido pelo Santander para liquidar 
todas as gratificações atrasadas, bem como as futuras. 
Este montante estava muito abaixo em relação às 
expectativas de todos, e ainda deveria ser dividido entre 
milhares de aposentados e pensionistas detentores desse 
direito. 
Como o Banco mostrou-se intransigente em fazer um 
aumento substancial nesse valor, a Afabesp entendeu 
que, no seu papel de defender os aposentados e 
pensionistas, devia interromper as negociações e 
aguardar o julgamento da ação. 
Temos esperanças que o nosso processo das 
gratificações deverá ser julgado no Tribunal Superior do 
Trabalho-TST em sua última instância, na Seção de 
Dissídios Individuais-SDI dentro dos próximos 30 dias. 
Apesar de ser essa a última instância do TST, alertamos 
que ainda caberá recurso de ambas as partes ao 
Supremo Tribunal Federal-STF, em Brasília, o que 
poderá acarretar maior prazo para o julgamento final. 
(fonte: Afabesp – Diretoria) 
 
 
 
PLANO PRÉ-75 – ELEIÇÃO DO CONSELHO 
ADMINISTRATIVO – 2009-2012 
Encerrada a apuração das eleições realizadas em 
setembro foram eleitos como membros efetivos: 

� Antonio Nogueira Nascimento; 
� Carlos Manoel de Arantes; 
� Erledes Elias da Silveira. 

 
 
 
JANTAR FESTIVO DE NATAL 
O nosso jantar de Natal será no dia 09/12/2009 – quarta 
feira - no Restaurante Madalosso, no bairro de Santa 
Felicidade. Agende. 
 
 
 

 
AINDA O PLEBISCITO DO BANESPREV 
O Sindicato SP e Afubesp demoraram nove anos para 
reivindicar a instalação do GT (Grupo Técnico), que já 
fez quatro reuniões e não publicou um único item 
objetivamente. É certo que só o fizeram agora porque 
foram desalojados de seus nichos na CABESP e no 
BANESPREV. O Banesprev é uma entidade autônoma, 
que nada tem a ver com o termo de compromisso 
firmado no malfadado Acordo Coletivo de 2001 e 
sucessivamente renovado até agora entre o Banco e o 
Sindicato. Seguindo diretrizes fixadas e aprovadas no 
seu Conselho de Administração, órgão máximo da 
entidade, a Diretoria Executiva seguiu à risca o que 
dispõe o Estatuto. Foram realizadas cinco reuniões da 
Comissão de Assessoramento e uma Audiência Pública, 
nas quais a reforma foi amplamente debatida. O 
representante da AFUBESP não compareceu a nenhuma 
das reuniões. As entidades sindicais convidadas 
formalmente para a Audiência Pública também não 
compareceram. Na Assembléia, como já é do 
conhecimento de todos, tudo fizeram para anulá-la ou 
impedir a sua realização. Não conseguiram. A liminar 
concedida pela Justiça do Trabalho foi revogada. 
Portanto, a situação não está subjudice. Como até o 
momento não conseguiram os seus objetivos, se valem 
de estratégias protelatórias para a realização do 
Plebiscito e para isso eles tem a aquiescência dos 
representantes do Banco no Banesprev. 
 
 
 
NOVA ASSOCIADA - Benvinda 
Glaci Terezinha Nunes Dorta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Expediente: O Informativo Afaban é uma publicação mensal 
distribuída interna e gratuitamente aos associados. 
Supervisão: 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 

 

 
 
 
Outubro 
02 – Ana Maria Jacques Padilha 
04 – Salvador Martines Garcia 
08 – Darcilia Vieira 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 Czarneski 
22 – Sérgio Weber 
 

 


