
 
 
   Número 101 – Ano 10        “Não é que eu tenha medo de morrer. É que eu não quero estar lá quando isso acontecer”. 
   Novembro - 2009                    (Woody Allen – cineasta, ator) 
 
 

AFABAN DE CURITIBA E REGIÃO 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

                  Assembléia Geral Ordinária 
 
Por este Edital e de acordo com disposições estatutárias 
e regulamentares ficam os associados da AFABAN de 
Curitiba e Região convocados para a Assembléia Geral 
Ordinária a ser instalada no dia 18 de dezembro de 2009 
na sede social sita na Rua Marechal Deodoro, 500 – 
conj. 87 – 8º andar, em Curitiba, em primeira 
convocação às 14:30 horas e em segunda 30 minutos 
após, com a seguinte Ordem do Dia: 

1) Eleição da nova Diretoria Executiva e do 
Conselho Fiscal para o período 01/01/2010 a 
31/12/2011; 

2) A votação será encerrada às 16 horas do mesmo 
dia e a apuração dos votos será em seguida; 

3) A inscrição das chapas concorrentes será até o 
dia 08/12/2009 junto à Secretaria; 

4) Havendo somente uma chapa inscrita a eleição 
será por aclamação dos presentes; 

5) Os votos poderão ser dados por procuração, até 
o máximo de 5 (cinco) por mandatário, e por 
correspondência via correio. Havendo mais de 
uma chapa os associados residentes em outros 
municípios receberão a procuração e a cédula 
de votação pelo correio. 

      Curitiba, 18 de novembro de 2009. 
 

A DIRETORIA 
             
Claudanir Reggiani  Régis Pedro Paixão 
Diretor Presidente  Diretor Secretário 
 

 
 
 
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. 

 
ELEIÇÃO NA AFABAN DE CURITIBA 
No dia 18.12.2009, será realizada a eleição para escolha 
da nova Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal da 
nossa AFABAN para o período 01/01/2010 a 
31/12/2011. Pedimos a todos os associados para que 
formem as suas chapas ou se apresentem, 
individualmente, para compor junto com os outros 
colegas interessados.  
A AFABAN depende do trabalho voluntário de todos e 
este é o momento para fortalecermos a nossa entidade. 
Compareça e vote. 
 
 
 

ELEIÇÕES CABESP 
As eleições da CABESP, inicialmente marcadas para o 
dia 22.11.2009, correm o risco de serem adiadas 
indefinidamente no aguardo de decisões judiciais. 
Com se sabe, as eleições foram suspensas devido a uma 
liminar concedida em um pedido feito por candidatos 
e por diretores da Afubesp que não aceitam o voto 
pelo correio. A Cabesp aguarda o desfecho de pedido de 
agravo que cancele a liminar. Vale lembrar que a 
Cabesp já realizou três assembléias e uma eleição de 
diretoria pelo correio, tudo na maior normalidade e 
concordância de todos.  
 
 
 
ELEIÇÕES CABESP II 
Enquanto se aguarda o desfecho das pendências 
jurídicas instaladas pelos que são contrários aos 
aposentados,  lembramos que os aposentados e colegas 
da ativa já têm candidatos às eleições da Cabesp.  
 

� 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. 
Os nossos candidatos ao Conselho Fiscal são: Álvaro 
de Freitas Correa e Carlos Maciel Barbosa. 
Todos os 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. 
 

Informativo Mensal 
 



BANESPREV – REFORMA ESTATUTÁRIA  
O Grupo Técnico de Trabalho, instituído no início de 
agosto, integrado por representantes do Santander, do 
Banesprev e do Sindicato dos Bancários SP, em reunião 
de 04.11.2009, encerrou os seus trabalhos.   
Após sete reuniões, melancolicamente chegou onde já 
se previa, isto é, a lugar nenhum. 
A última ata do Grupo concluiu: “Assim sendo, 
exauridos os debates, e não havendo consenso, decide-

se pelo encerramento dos trabalhos deste grupo....”. 
O GT, instalado por iniciativa judicial do Sindicato e 
Afubesp, serviu para impedir e ou melar a conclusão da 
assembléia de agosto-09. A tática daqueles que são 
contrários aos aposentados e pensionistas é simples e 
maquiavélica: não havendo reforma do estatuto os 
aposentados continuam impedidos de participar da 
Diretoria e de votar pelo correio, dificultando 
enormemente a participação dos mesmos. Tudo como 
dantes e como pretendem os inimigos dos aposentados. 
 
 
 
COMUNICADO DA CABESP - ELEIÇÕES 
Como se sabe, a adoção do voto pelo correio teve, e tem 
o objetivo de aumentar a participação dos associados 
nas eleições e nas decisões da entidade. Foi assim que a 
participação dos associados na eleição realizada em 
dezembro de 2007 atingiu 58,34%, quando na anterior, 
realizada em 2005 através de urnas nas agências, tinha 
atingido apenas 37,15%. Pela mesma razão, com o voto 
pelo correio, a participação nos dois últimos plebiscitos 
foi de 80,09% em 2007 e de 64,47% em 2008. 
Hoje, o perfil e a distribuição geográfica dos associados 
é a seguinte: 

• Os aposentados representam 81% do total de 
aproximadamente 24.000 associados; 

• Quase 3.000 associados têm mais de 70 anos de 
idade e outros 8.000 deles têm entre 59 e 69 
anos de idade – sendo qualificados como 
idosos, de acordo com o Estatuto do Idoso; 

• Os cerca de 24.000 associados estão espalhados 
por todo o País em mais de 810 municípios; 

• Em mais de um terço dos municípios não existe 
agência do Banco Santander; 

• Em mais de 350 municípios só residem 
aposentados e em mais de 260 municípios 
reside apenas 1 associado. 

São essas as razões que levaram a Cabesp a manter 
o voto pelo correio nesta eleição: facilidade para a 
votação, segurança no processo e maior participação 
dos associados. 
CAIXA BENEFICENTE DOS FUNCIONÁRIOS 
DO BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO – 
CABESP 
 
 
 
 
MANTENHA ATUALIZADO O TEU ENDEREÇO, 

TELEFONE E E-MAIL JUNTO A AFABAN, 

AFABESP, CABESP E BANESPREV. 
 
 
 

CABESP – ELEIÇÕES PARA O CONSELHO 
FISCAL – Justiça reconhece direito dos aposentados 
No dia 13.11.2009 o Tribunal de Justiça do Estado de 
São Paulo, concedeu liminar autorizando a participação 
dos aposentados ÁLVARO DE FREITAS CORREA, 
Presidente da Afaban de Ribeirão Preto e JOSÉ 
CARLOS MACIEL BARBOSA, Diretor da Afabesp, 
na próxima eleição para o Conselho Fiscal da CABESP. 
Trata-se de mais uma vitória dos aposentados contra 
aqueles que querem alijá-los da direção e fiscalização 
das entidades, como a CABESP e o BANESPREV, que 
cuidam da nossa saúde e dos nossos direitos 
previdenciários. 
 
 
 
 
CABESP + VIDA 
O informativo mensal da nossa Cabesp está cada vez 
melhor e mais abrangente com suas matérias de 
orientações e esclarecimentos a todos os associados. 
A sua leitura atenta torna-se necessária pelos alertas 
quanto à saúde, modo de vida e facilidades no uso dos 
serviços disponíveis aos associados. Orienta, também, o 
caminho correto no relacionamento com médicos, 
hospitais, clínicas, obtenção de autorizações em geral, 
internações, despesas médicas reembolsáveis ou não. 
Do exemplar de outubro último destacamos as matérias: 
Despesas hospitalares requerem atenção, AVC: aprenda 
a prevenir-se e O Poder dos Alimentos Funcionais. 
Por tudo isso e muito mais, recomendamos a leitura 
CABESP + VIDA.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
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 
 
 
 

 
 
 
Dezembro 
02 – Creuza das Graças M. Gomes 
05 – Alice Kazumi Kamiji Hiraga 
05 – Laurindo Fracaro 
06 – João Bento Neto 
08 – Carlos Fuchs 
11 – Ana Maria Alarcon Breser 
11 – Alair Antônio Gonçalves 
15 – Sanae Miyaki 
19 – Carlos Higino da Silveira 
21 – Antônio Carlos Peres 
24 – Natálio da Silveira Tom 
24 – Mariza Natalina G. Martinez 
 
 

 


