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CABESP – ELEIÇÕES 
A partir de 28 de outubro, os associados receberão 
em suas residências o kit para votação contendo 
instruções, cédula e envelope para retorno. 
A eleição será pelo correio. 
A data máxima para o envio do voto à CABESP será 
21.11.2011. 
 
 
 
ELEIÇÕES CABESP 
Candidatos apoiados pela AFABESP, AFABANS, 
ABESPREV e SINFAB: 
 

� Diretor Administrativo: Sérgio Hirata 
 

� Diretor Financeiro: Getúlio Coelho 
 

� Conselho Fiscal: (vote em apenas 01) 
� Antonio Sérgio de Souza 
� Luiz Kitamura 

 
A Diretoria da AFABAN de Curitiba e Região apóia 
os candidatos acima e pede o seu voto. 
Precisamos de uma CABESP administrada por 
pessoas experientes e sem nenhum interesse político-
partidário.  
A CABESP representa a segurança da nossa saúde no 
presente e no futuro. É necessário preservá-la da 
cobiça de aventureiros e que não seja usada para fins 
alheios aos seus objetivos. 
Não deixe de votar.  
 
 
 
 
PLANO II – BANESPREV 
A Diretoria do BANESPREV convoca os 
Participantes do Plano II para a Assembléia Geral 
Extraordinária a realizar-se no Esporte Clube 
Banespa, em São Paulo, no dia 26 de novembro de 
2011, às 8 horas, para deliberar sobre a seguinte 
ordem do dia: 
1 – Equacionamento do déficit do Plano II – 
Análise da situação atual do Plano e deliberação 
sobre o custeio extraordinário. 
Os Participantes poder-se-ão fazer representar por 
procuração. 
 

 
 
PLANO II – ASSEMBLÉIA 
A AFABAN Curitiba convida os associados, 
especialmente os participantes do Plano II, para a 
reunião informativa sobre o BANESPREV que será 
realizada no dia  11 de novembro a partir das 14:30 
horas na  nossa sede. 
O encontro visa transmitir aos colegas as mais 
recentes informações sobre o déficit atuarial do Plano 
II e os possíveis caminhos para equacionar a dívida e 
o futuro do Plano. 
 
 
GRATIFICAÇÕES SEMESTRAIS – AFABESP 
PROTOCOLA PEDIDO DE EXECUÇÃO 
PROVISÓRIA 
Embora o processo principal esteja pendente de 
soluções dos Recursos Extraordinários interpostos 
pela AFABESP e pelo Banco Santander, a 
AFABESP protocolou pedido de Execução 
Provisória da ação das gratificações semestrais. 
Com esse procedimento, busca-se abreviar a solução 
definitiva da ação, uma vez que, apurados os valores 
por meio de cálculos periciais que certamente serão 
determinados pelo juiz da causa, terá o Banco que os 
depositar, após a devida homologação, para futuro 
levantamento, quando já tiverem sido julgados todos 
os recursos. 
 

 
 
BANESPREV – JULGADA IMPROCEDENTE 
AÇÃO JUDICIAL QUE PRETENDIA ANULAR 
A ÚLTIMA ELEIÇÃO DA ENTIDADE  
O Juiz de Direito da 27ª Vara Cível de São Paulo, 
proferiu sentença julgando improcedente ação 
judicial proposta por Paulo Roberto Salvador, 
Márcia Campos, Rita de Cássia Berlofa, Salime 
Maria Couto, Shizuka Sameshima e Walter 
Antônio Alves de Oliveira , todos da AFUBESP que 
pretendiam anular a eleição realizada no início deste 
ano, para os cargos da Diretoria, do Conselho 
Deliberativo e do Comitê de Investimentos do 
BANESPREV. 
 
Foi frustrada, assim, mais uma tentativa de tumultuar 
o processo eleitoral de uma entidade que, tal como a 
CABESP, é de vital importância para os Banespianos 
da ativa e aposentados. 

Informativo Mensal 

 



Não é difícil de prever os notórios prejuízos que 
sofreria o BANESPREV, caso tivesse que realizar 
uma nova eleição, afastando os nossos colegas que 
foram legítima e democraticamente eleitos, o que 
acarretaria incontáveis transtornos à administração da 
Entidade, podendo refletir negativamente nos 
participantes dos diversos planos de benefícios 
administrados pelo BANESPREV. 
 
Mais uma vez, no entanto, a Justiça repeliu a 
pretensão daqueles que, derrotados nas urnas, 
buscavam atingir, por outros meios, cargos diretivos 
no BANESPREV. 
AFABESP - DIRETORIA 
 
 
 
GRATIFICAÇÕES SEMESTRAIS – AFABESP 
AJUIZA NOVA AÇÃO CIVIL PÚBLICA 
CONTRA O BANCO SANTANDER  
A AFABESP ajuizou no dia 03-10-2011, nova Ação 
Civil Pública contra o Banco Santander, postulando o 
restabelecimento do pagamento das gratificações 
semestrais para todos os seus associados. 
Lembramos que na ação ajuizada em fevereiro de 
1998, a Justiça do Trabalho assegurou esse direito, 
mas limitou a concessão aos aposentados do Banespa 
que eram associados da AFABESP naquela 
oportunidade. 
A ação atual foi ajuizada, por dependência, na mesma 
Vara Trabalhista onde está tramitando a primeira 
ação, o que, certamente, facilitará o andamento desta 
nova ação. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

   
 
 
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 

 
 

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 20 
de dezembro de 2011 na sede social sita na Rua 
Marechal Deodoro, 500 – conj. 32 – 3º 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 01/01/2012 a 
31/12/2013; 

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 
às 16 horas do dia 12/12/2011 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 cédula de 
votação pelo correio; 

6) As assinaturas das procurações deverão ser 
reconhecidas por cartório ou abonadas pelo 
Banco Santander. 

Curitiba, 20 de novembro de 2011. 
 

A DIRETORIA 
            
 Claudanir Reggiani     Régis Pedro Paixão 
  Diretor Presidente    Diretor Secretário 
 
 
 
APOSENTADOS DE 92 A 96 PODEM PEDIR 
REVISÃO 
Segundo decisão do TRF 3 (Tribunal Regional 
Federal da 3ª Região), que engloba São Paulo e Mato 
Grosso do Sul, os aposentados do INSS entre janeiro 
de 1992 e dezembro de 1996 podem pedir uma 
revisão que dá aumento de até 7,4% na Justiça.  
O motivo da correção é que, entre 1991 e 1993, o 
INSS não considerou a contribuição sobre o 13º 
salário no cálculo da aposentadoria.   
Não há prazo para fazer o pedido. A AFABAN e a 
AFABESP darão mais informações a respeito. 
 
 
MANTENHA ATUALIZADO O TEU ENDEREÇO 
JUNTO A AFABAN, AFABESP, CABESP E 
BANESPREV. 
 
 

 
 
  
 
NOVEMBRO 
03 – Gilberto Luis Ramos S. Faria 
07 – Ana Rosa Furtado 
08 – Youco Oyama 
15 – Eloi Surião 
16 – Vitor Constancio 
18 – Ivone Maria Grando Moreira 
21 – Marilia Sueli Resmer 
24 – Antonio Trojan 
25 – Dino Antônio Meller 
26 – José Clemente de Abreu 
 

 


