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ASSEMBLEIAS CABESP E BANESPREV 
As assembléias gerais ordinárias da CABESP e do 
BANESPREV foram realizadas no dia 24 de abril, 
em São Paulo. As demonstrações financeiras do 
exercício anterior, e as propostas orçamentárias para 
2010, das duas entidades, foram aprovadas por ampla 
maioria. 
Foram aprovados, também, os Regulamentos do 
Plano PAFE (pais e filhos) e do Plano de Assistência 
à Saúde da CABESP.  
A proposta de aumento das contribuições de custeio  
do Plano II, para cobrir o déficit, foi recusada tendo 
sido aprovada a manutenção das taxas atualmente 
praticadas. 
O clima entre os participantes foi de cordialidade e 
respeito já que havia consenso entre as matérias. 
   
 
 
AFABAN 10 ANOS – Jantar Comemorativo 
O jantar comemorativo do 10º aniversário de 
fundação da AFABAN de Curitiba, realizado no dia 
09/04 no Restaurante Madalosso, contou com a 
presença de mais de uma centena de associados, 
familiares e convidados. 
Contou, também, com as honrosas presenças dos srs. 
Yoshimi Onishi e Alfredo Vaz Neto - Presidente e 
Vice Presidente da AFABESP - e respectivas 
esposas. 
O ambiente foi de extrema alegria, amizade e 
confraternização. Diversos colegas, que ao longo dos 
anos se destacaram nos trabalhos de apoio e 
colaboração para com a AFABAN e seus objetivos, 
foram homenageados com Certificado de 
Reconhecimento de Mérito. 
A AFABAN de Curitiba homenageou, também, a 
AFABESP e o SINFAB e seus respectivos 
Presidentes concedendo-lhes Certificados de 
Reconhecimento de Mérito pelo trabalho que 
realizaram e realizam em prol dos aposentados e 
pensionistas do Banespa. 
Boa música, decoração especial  e o excelente buffet 
completaram o festivo e alegre evento. 
 
 
 
NOVO ASSOCIADO – Bem-vindo 
Donizete de Oliveira 
 

AFABAN 10 ANOS – Brinde 
Para marcar e celebrar o 10º aniversário, AFABAN 
está distribuindo aos associados e colaboradores, uma 
belíssima caneca de porcelana especialmente 
confeccionada com motivos alusivos ao evento. 
Os presentes no jantar receberam o brinde naquela 
ocasião; os residentes em outras cidades receberão 
através dos correios; os residentes em Curitiba 
poderão retirar o brinde na nossa sede no horário 
habitual. 
 
 
GRATIFICAÇÃO - PLR 
Em 19-4-2010, o Tribunal Superior do Trabalho 
divulgou no seu “site”, notícia sobre o julgamento, de 
uma ação proposta em 2001 por um grupo de 
funcionários aposentados do Banespa, entendendo 
que os mesmos fazem jus à PLR – Participação nos 
Lucros e Resultados. 
No entanto, é necessário aguardar a publicação do 
acórdão respectivo, para que se entenda a extensão 
exata do que foi concedido. 
Lembramos que na Ação Civil Pública promovida 
pela AFABESP em benefício dos seus associados, na 
qual foi postulado o restabelecimento do pagamento 
das gratificações semestrais, o TST já havia 
concedido o pagamento das gratificações, limitando, 
no entanto ao valor concedido ao pessoal em 
atividade a título de PLR. 
A Ação Civil Pública em questão encontra-se, 
atualmente, aguardando julgamento, também pela 
Seção de Dissídios Individuais do TST, de recursos 
interpostos pela AFABESP e pelo Banco Santander. 
A AFABESP, nesse recurso, insiste na sua pretensão 
de que os aposentados têm direito às gratificações de 
um salário por semestre. Com a notícia ora divulgada 
pelo TST, fica claro que, na pior das hipóteses, 
deverá ser mantida a concessão do pagamento das 
gratificações no limite da PLR. Contudo, permanece 
inalterada a nossa confiança de que será restabelecido 
o pagamento das gratificações semestrais na base de 
um salário por semestre como, aliás, já havia 
decidido o Tribunal Regional do Trabalho de São 
Paulo. 
A expectativa de julgamento da nossa Ação Civil 
Pública pela Seção de Dissídios Individuais do TST é 
no sentido de que isto venha a ocorrer ainda no 
primeiro semestre do ano em curso. 
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AFABAN 10 ANOS – HOMENAGEADOS 
Relação dos homenageados com o Certificado de 
Reconhecimento de Mérito por serviços prestados à 
AFABAN de Curitiba e aos aposentados e 
pensionistas do Banespa: Alfredo Vaz Neto, Ary 
Ullmann, Claudanir Reggiani, Djalma Emidio 
Botelho, Eduardo Alves Ruybal (in memorian), Eros 
Antonio de Almeida, João Francisco Benini, José 
Pedro Naisser, José Ronaldo de Morais, Júlio 
Higashino, Laurindo Fracaro, Pedro Eduardo 
Broering, Régis Pedro Paixão, Rubes Negrão, Wilson 
Daciuk, Yoshimi Onishi, e as entidades AFABESP e 
SINFAB. 
 
 
CABESP– NOVO CONVÊNIO EM CURITIBA 
A CABESP firmou convênio de reciprocidade com o 
plano de saúde da ASSEFAZ. Este plano atende os  
funcionários da Secretaria da Receita Federal e 
dispõe de atendimento a nível nacional. 
Assim, a partir de agora, os aposentados, pensionistas 
e associados da CABESP de todos os planos  terão, à 
disposição, mais um de plano de saúde de qualidade. 
Inicialmente serão atendidos os associados da 
CABESP residentes nos estados do Paraná e Mato 
Grosso. Na sequência, após ajustes e consolidação, o 
convênio será estendido a todo o País. 
Nos próximos dias os beneficiários da CABESP 
residentes nestes estados receberão em suas 
residências a carteira/credencial do ASSEFAZ e 
instruções sobre o uso. 
Importante: O Plano de Saúde Itaú (PASS), 
disponível no estado do Paraná, continuará em pleno 
funcionamento e permanecerá à disposição dos 
associados da CABESP. 
Pedimos aos nossos associados que informem a 
AFABAN toda e qualquer dificuldade e ou 
contratempo que tiverem  quando da utilização deste 
novo convênio. As informações sobre eventual falha 
e dificuldade servirão para ajustes das normas e 
procedimentos do convênio. 
 
 
CPI DO BANCO SANTANDER BANESPA 
O pedido de instalação de uma CPI (Comissão 
Parlamentar de Inquérito), protocolado em 23/02 pelo 
Deputado Nelson Marquezelli, em Brasília, 
permanece sem nenhuma informação relevante desde 
então.  
A CPI tem a “finalidade de investigar as ações 
administrativas que envolveram o processo de 
privatização do Banespa,  com foco nos prejuízos ao 
erário público e a milhares de aposentados e 
pensionistas do Banespa, hoje Banco Santander”. 
O pedido encontra-se nos tortuosos caminhos da 
burocracia, da política e da politicagem próprios de 
Brasília. 
Por outro lado, o Deputado Marquezelli abriu em seu 
site na internet (www.marquezelli.com.br) uma 
enquete onde os interessados poderão responder à 

pergunta: “Você é a favor da instalação imediata da 
CPI do Santander?”. 
Convidamos os aposentados e pensionistas a 
participarem da enquete na esperança de que um 
grande número de votos favoráveis possa, de alguma 
maneira, influenciar no andamento da CPI. 
 
FALECIMENTO 
Lamentamos registrar o falecimento da associada 
YONE FERREIRA, ocorrido no dia 16/03/2010, na 
cidade de Itararé – SP, onde a colega residia 
 
PLANO II DO BANESPREV 
No dia 12 de abril a AFABAN realizou reunião dos 
participantes do Plano II. O encontro foi informativo 
e esclareceu as dúvidas suscitadas pelos presentes. O 
déficit do plano em 2009 foi o assunto mais 
comentado. 
Em breve  será realizada reunião dos participantes do 
Plano V. 
 
PRECATÓRIOS -  NOVAS REGRAS  
Os credores de precatórios a receber da Secretaria da 
Fazenda de São Paulo, com mais de 60 anos de idade, 
que já ganharam  Ação de Complementação contra a 
Secretaria da Fazenda e que já possuem o Precatório 
inscrito no orçamento do Estado de São Paulo terão 
direito à preferência nos pagamentos. Para a 
habilitação deverão enviar cópia do RG e do CPF à 
Assessoria Jurídica da AFABESP para as 
providências. O pagamento estará limitado a R$ 
55.924,31 e o saldo permanecerá aguardando na 
velha fila dos precatórios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Expediente: O Informativo Afaban é uma publicação mensal 
distribuída interna e gratuitamente aos associados. 
Supervisão: Claudanir Reggiani  
Rua Mal. Deodoro, 500 conj 32 – Curitiba - CEP. 80010-911 
Fone/fax: 41-3322-6761  afaban.curitiba@terra.com.br 
www.afabancuritiba.org.br 

 
 
MAIO 
01 – Margareth Pereira L.Bakun 
02 – Celso Antonio Moreira 
07 – Ilda da Cunha Urcichi 
07 – Ikuko Irata 
09 – Vera Lúcia V. Chamiço 
11 – Josevaldo Martins da Costa 
17 – Eni dos Santos Fussek 
20 – Antônio Bakun  Filho 
21 – Otilia Caron 
26 – João Francisco Benini 
28 – Suzana Skorupa 
30 – Waldemar Cozenza Azevedo 
 
 

 



 


