
 
 
   Número 100 – Ano 10              A vida é combate que os fracos abate e os bravos e os fortes só podem exaltar. 
  Outubro - 2009            (frase de Gonçalves Dias que usamos  no nosso Informativo nº 1 de abril 2000). 
 
 
REUNIÃO DAS AFABANS 
No dia 22 de outubro, no Recanto Campestre de 
Vinhedo, sob coordenação da AFABESP e SINFAB, 
reuniram-se as AFABANS para discutir e analisar 
questões relacionadas com o plebiscito Banesprev, 
eleições na Cabesp, negociação dos reajustes atrasados, 
gratificações, além de outros assuntos. 
O clima de amizade típico do banespiano reinou em 
todos os momentos. Ao término concluiu-se, mais uma 
vez, da necessidade dos aposentados e pensionistas 
manterem-se unidos na defesa dos seus interesses. 
 
 
 
ELEIÇÕES NA CABESP I 
As eleições para Diretoria Administrativa, Diretoria 
Financeira e 2 Conselheiros Fiscais da Cabesp foram 
marcadas para o dia 23.11.2009. Contudo foram 
suspensas devido a uma liminar concedida em um 
pedido feito por candidatos e por diretores da 
Afubesp. 
Temos informações de que a Cabesp está tentando na 
justiça, cassar os efeitos dessa liminar. 
De qualquer forma, em breve teremos  as eleições. 
A Afaban de Curitiba conclama todos os associados 
para apoiarem os nossos candidatos: Júlio Higashino e 
Sérgio Kiyoshi Hirata.  
 
 

 

ELEIÇÕES CABESP II 
Afabans e Conselho Delibetivo da Afabesp apóiam 
Candidatos às eleições da Cabesp 
Em reunião realizada, no dia 22, no Recanto Campestre 
Vinhedo, com a presença de mais de 150 pessoas, os 
candidatos de união entre ativos e aposentados 
receberam o apoio das Afabans, do Conselho 
Deliberativo da Afabesp e do Sinfab. 
Foram discutidos muitos dos problemas que atualmente 
nos afligem e que poderão ser solucionados, tais como 
expansão da rede credenciada, maior rapidez nas 
autorizações para procedimentos, exames, intervenções, 
internações etc. Além disso, foi debatido também o 
assunto da Co-Participação, que deve ser abordado sob 
o ponto de vista financeiro, técnico, profissional e que 
leve em consideração o futuro que queremos para a 
Cabesp. 
Na ocasião foi lançada a Chapa “APOSENTADOS E 
DA ATIVA UNIDOS EM DEFESA DA CABESP” 
 

 

 

 

ELEIÇÕES CABESP III 
Aposentados e colegas da ativa já tem candidatos às 
eleições da Cabesp, que aconteceriam dentro em breve, 
mas que foram suspensas devido a uma liminar 
concedida em um pedido feito por candidatos e por 
diretores da Afubesp. 
Estarão em disputa dois importantíssimos cargos 
diretivos da Cabesp, para os quais se candidataram os 
seguintes colegas: 
 

SÉRGIO KIYOSHI HIRATA – Diretor 
Administrativo 
JULIO HIGASHINO – Diretor Financeiro 
 

Esses dois colegas representam a união entre os 
aposentados e os colegas da ativa. Representam a 
experiência e o entusiasmo UNIDOS EM DEFESA DO 
FUTURO DA CABESP e pela segurança da nossa 
saúde. 
Nossos candidatos possuem larga experiência 
administrativa e financeira, estando preparados para 
atuar profissionalmente de forma a colaborar para que a 
Cabesp exista enquanto houver um banespiano que dela 
necessite. 
(site da Afabesp) 

 
 
 
JANTAR DE NATAL 
Todos os associados e familiares estão convidados para 
o jantar de Natal a ser realizado conforme abaixo: 
 Data: 09-12-2009 – quarta feira – 20:00 hs. 
 Local: Restaurante Madalosso – Salão Milano 
 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. 
 
 
NOVO ASSOCIADO - Benvindo 
Osni José Schwab 
 
 
MANTENHA ATUALIZADO O TEU ENDEREÇO, 

TELEFONE E E-MAIL JUNTO A AFABAN, 

AFABESP, CABESP E BANESPREV. 
 

Informativo Mensal 
 



APOSENTADOS SOFREM NOVO ATAQUE 
O Juiz da 32ª Vara Cível, de São Paulo, concedeu 
liminar em processo ajuizado por candidatos à eleição 
da Cabesp e por Diretores da Afubesp, suspendendo o 
processo de votação pelo correio. 
Querem que os aposentados continuem se abstendo em 
massa nas eleições da Cabesp, como aconteceu na 
última eleição do Banesprev em que a abstenção foi de 
61%. A intenção deles é fazer com que o maior número 
possível de aposentados não possa exercer o sagrado 
direito de votar nas eleições da Cabesp. 
Esses inimigos dos aposentados sabem que milhares 
de colegas, devido à idade, comprometimento da saúde, 
dificuldades de locomoção e outros motivos, não 
poderão se deslocar até os locais de votação.  
Esse é o verdadeiro motivo deles: impedir que milhares 
de aposentados votem. 
Existem ainda milhares de colegas que, por residirem 
em cidades onde não há agência do Santander, terão que 
viajar centenas de quilômetros se quiser votar. 
É oportuno lembrar que a Cabesp já realizou três 
assembléias, inclusive uma eleição para Diretoria 
Executiva, pelo correio, sem qualquer impugnação e 
sem a ocorrência de irregularidades no processo 
eleitoral. 
Para conhecimento de todos, informamos que o pedido 
de suspensão do voto pelo correio foi feito pelos 
seguintes candidatos à eleição da Cabesp e Diretores da 
Afubesp: 
Sérgio Roberto Zancopé – candidato 
Wagner Cabanal Mendes – candidato e ex-Diretor 
Paulo Roberto Salvador - Presidente da Afubesp  
Rita Berlofa – Diretora do Sindicato 
Camilo Fernandes – ex-Diretor do Banesprev 
Alberto Gomes Maranho – Dirigente sindical 
Maria Rosany Hashizumi – Diretora do Sindicato 
Nossa luta continua. 
Afabesp / Sinfab 
 
 
BANESPREV – REFORMA ESTATUTÁRIA  
O Grupo de Trabalho constituído por representantes do 
Santander e do Sindicato Bancário SP/Afubesp reuniu-
se, pela sexta vez, no último dia 21-10-2009. Desta vez 
foi anunciada a existência de uma divergência no grupo 
quanto à composição do Conselho Deliberativo. O 
banco é favorável à manutenção da atual composição 
com 6 integrantes, sendo 4 indicados pelo banco e 2 
representantes eleitos. Os sindicalistas insistem na 
composição dos 7 membros com eleição de 3 membros 
pelos participantes/assistidos. 
Nenhum outro tema da pauta, acertado ou não nas 
reuniões anteriores, chegou integralmente ao 
conhecimento dos interessados. Sabe-se que os 
representantes do Sindicato/Afubesp insistem em vetar 
o voto pelo correio. É a mesma tática que já utilizaram 
em outras ocasiões para afastar e prejudicar a 
participação dos aposentados e pensionistas nos 
processos eleitorais das nossas entidades. 
Os trabalhos do Grupo encerram-se no dia 13/11/09, 
contudo não está descartada a possibilidade de 
prorrogação do prazo e da ‘negociação’. 
 
 

REJAUSTE – ACORDO DOS BANCÁRIOS 
Os aposentados e pensionistas do Plano V (grupo II) do 
Banesprev, (que não assinaram a clausula 44ª), tiveram 
reajuste de 6% a partir de setembro último.  
Os novos valores foram pagos no holerite de outubro. 
 
 
BANESPREV – GRUPO DE TRABALHO 
A questão da composição do Conselho Deliberativo 
pode tornar-se intransponível para finalizar os trabalhos 
do GT. Nesse caso, a reforma dos estatutos poderá ser 
desaprovada ou inviabilizada no plebiscito que, espera-
se, seja realizado para encerrar a assembléia de agosto. 
Este provável desfecho não desagradaria as forças 
sindicais/Afubesp, pois não havendo a reforma, os 
aposentados continuariam impedidos de participar da 
Diretoria e de votar pelo correio. Tudo como dantes e 
como pretendem os inimigos dos aposentados. 
 
 
 
O TEMPO 
'A vida é o dever que nós trouxemos para fazer em casa. 

Quando se vê, já são seis horas! 
Quando se vê, já é sexta-feira... 

Quando se vê, já terminou o ano... 
Quando se vê, perdemos o amor da nossa vida. 

Quando se vê, já passaram-se 50 anos! 
Agora é tarde demais para ser reprovado. 

Se me fosse dado, um dia, outra oportunidade, eu nem 
olhava o relógio.  

Seguiria sempre em frente e iria jogando, pelo caminho, 
a casca dourada e inútil das horas. 

Desta forma, eu digo: Não deixe de fazer algo que gosta 
devido à falta de tempo, a única falta que terá, será 

desse tempo que infelizmente não voltará mais.'  
Mário Quintana   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
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 

 
 
 
Novembro 
03 – Gilberto  Luis R.S. Faria 
07 – Ana Rosa Furtado 
08 – Youco Oyama 
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 
 

 


