
 
 
   Número 120 – Ano 11               ELEIÇÕES DA CABESP –  VOTE NOS CANDIDATOS EXPERIENTES PARA                                
   Setembro - 2011             GARANTIR O FUTURO DA CABESP: GETÚLIO COELHO E SÉRGIO HIRATA.            
 
 
CABESP – ELEIÇÕES 
A CABESP publicou na internet o regulamento 
para as eleições para a Diretoria Financeira, 
Diretoria Administrativa e 2 Conselheiros Fiscais 
para o biênio 2012-2013. 
A votação será pelo correio.  
A partir de 28 de outubro os associados receberão 
em suas residências o kit para votação contendo 
instruções, cédula e envelope para retorno. 
A data máxima para o envio do voto à CABESP 
será 21.11.2011. 
 
 
 
CABESP ELEIÇÕES 
A AFABAN e a AFABESP voltarão ao assunto das 
eleições com esclarecimentos e informações mais 
detalhadas e estarão à disposição de todos para 
quaisquer esclarecimentos. 
Não deixe de votar. 
 
 
 
REUNIÃO DAS AFABANS E AFABESP 
Com a presença de cerca de 200 participantes a 
AFABESP realizou no dia 30 de setembro, em São 
Paulo, reunião com representantes de todas as 
AFABANS e Conselheiros. O evento tratou de 
questões relevantes sobre o Banesprev, a Cabesp, o 
processo das gratificações e o andamento da CPI 
do Banespa Santander. 
As eleições para as Diretorias Financeira e 
Administrativa da CABESP foram amplamente 
discutidas destacando-se a necessidade de 
participação de todos e a importância da CABESP 
para todos nós oriundos do Banespa. 
No evento foram apresentados os candidatos que 
serão apoiados pela AFABESP, AFABANS, 
SINFAB e ABESPREV: Getulio de Souza Coelho 
para Diretor Financeiro e Sérgio Kiyoshi Hirata 
para  Diretor Administrativo.  
 
 
 
 
 
 

 
 
CABESP - NOSSOS CANDIDATOS 
Getúlio de Souza Coelho é o nosso candidato a 
Diretor Financeiro da CABESP.  
O Getúlio é banespiano aposentado tendo exercido 
relevantes cargos técnicos administrativos e em sua 
exitosa carreira foi Auditor e Gerente do Banco na 
Adger. Paralelamente, foi coordenador das 
atividades da famosa equipe de vôlei por vários 
anos patrocinada pelo Banespa e que contava com 
astros do esporte como Montanaro, Negrão e 
outros que marcaram uma época de ouro do esporte 
nacional. 
Após a aposentadoria trabalhou na iniciativa 
privada tendo exercido funções de coordenação, 
administração e auditoria no Instituto Mackenze de 
Ensino. Atualmente é Diretor Financeiro da 
AFABESP. 
Toda essa experiência e disposição para o trabalho 
estará à disposição da CABESP e dos seus 
associados. 
 
Sérgio Kiyoshi Hirata é o nosso candidato para o 
cargo de Diretor Administrativo.  
O Sérgio é banespiano da ativa e atual Diretor 
Administrativo da CABESP cujo mandato encerra-
se no final do ano. Concorre à reeleição com total 
apoio das nossas entidades pois ao longo do 
mandato demonstrou excepcional conhecimento, 
experiência e habilidade no trato dos assuntos da 
CABESP e dos associados. 
 
Ambos os candidatos sempre demonstraram 
disposição e alegria para trabalhar na CABESP e 
reafirmaram os seus compromissos de não usar a 
nossa caixa de saúde como trampolim para 
eventual carreira política. 
 
As entidades representativas que os apóiam nas 
eleições – Afabesp, Afabans, Sinfab e Abesprev – 
foram muito felizes da escolha destes candidatos. 
 
 
 
 
 
 
 

Informativo Mensal 

 

Mantenha atualizado o teu endereço 
completo junto a Afaban, Afabesp, Cabesp 
e Banesprev. 

Visite habitualmente os sites na internet da 
Afaban, Afabesp, Cabesp e Banesprev. 
Veja informações e orientações para você  



AÇÃO DAS GRATIFICAÇÕES 
O Ministro João Oreste Dalazen, Presidente do 
Tribunal Superior do Trabalho – TST, determinou 
o encaminhamento do recurso do Banco para o 
Supremo Tribunal Federal – STF e não aceitou o 
seguimento do recurso da AFABESP. 
Assim, os Recursos Extraordinários interpostos 
pela AFABESP e pelo Banco Santander, no 
processo das gratificações semestrais, serão 
examinados pelo Supremo. 
Diante disso, a AFABESP tranquiliza os seus 
associados, esclarecendo que esse despacho em 
nada altera a expectativa de êxito da ação, até 
porque, certamente, também o recurso da nossa 
Associação será encaminhado ao STF por meio de 
outra medida judicial que já está sendo adotada 
pelos nossos Advogados. 
AFABESP - DIRETORIA 
 
 
GRATIFICAÇÕES – AFABESP QUESTIONA  
Tendo em vista o despacho proferido pelo Ministro 
Presidente do TST, no processo das gratificações 
que negou seguimento ao Recurso Extraordinário 
interposto pela AFABESP e aceitou (determinou o 
encaminhamento para o Supremo Tribunal Federal) 
o recurso interposto pelo Banco Santander, os 
advogados da AFABESP apresentaram medida 
processual denominada Embargos de Declaração. 
Essa medida tem por objetivo questionar a omissão 
existente no despacho em questão, o qual não 
abordou a matéria relativa ao pedido de extensão 
para todos os associados da AFABESP (efeito 
“erga omnes”) da decisão do TST que assegurou o 
pagamento das gratificações semestrais. Como se 
sabe, essa decisão, por ora, beneficia apenas os 
aposentados que eram associados da AFABESP 
quando a ação foi proposta em fevereiro de 1998. 
Além disso, nos nossos Embargos, foi requerida 
outras reconsiderações sobre fatos não observados 
e que são indispensáveis para a admissão dos 
embargos do Santander. 
 
 
GRATIFICAÇÕES – HAJA PACIÊNCIA! 
Através de embargos e recursos de toda ordem o 
Santander usa e abusa das brechas da nossa morosa 
Justiça para adiar mais alguns anos o pagamento 
dos nossos direitos às gratificações semestrais 
cujos pagamentos foram suspensos em 1996, 
portanto há 15 anos. 
O direito de receber as gratificações já está 
garantido, porém o efetivo recebimento dos valores 
poderá demorar, ainda, mais alguns anos. 
Infelizmente, no nosso País, a Justiça é mais justa 
para os poderosos. 
 
 
 

GREVE DOS BANCÁRIOS 
Os bancários de todo Pais entraram em greve a 
partir do dia 27 de outubro. As entidades sindicais 
reivindicam reajuste de 12,5% enquanto os bancos 
oferecem 8%. Também não houve acordo quanto 
aos valores da PLR (Participação nos lucros e 
resultados). 
O índice de reajuste do acordo sindical interessa a 
uma parcela dos banespianos integrantes dos 
Planos II e V do Banesprev.  
Aqueles cujas complementações de aposentadoria 
estão vinculadas ao INPC o reajuste a partir do mês 
de setembro será de 7,40%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

   
 
 
 
 
FRASES SINISTRAS 

� Liquidação de Muletas - Venha 
correndo!... 

� Eu sempre quis ter o corpo de um 
atleta. Graças ao Ronaldo isso já é 
possível. 

� Antes eu não era perfeito. Faltava-me 
a modéstia. 

 
 
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  afabancuritiba@gmail.com 
www.afabancuritiba.org.br 

 
 

 
 
  
 
OUTUBRO 
02 – Ana Maria Jacques Padilha 
08 – Darcilia V. Alves Ruybal 
08 – Antonio Nunes 
09 – Marina Tomiko Yendo 
10 – Rudnei Santos Marçal 
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 
 

 


