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CABESP – POSSE DOS DIRETORES ELEITOS  
Nossos colegas, Getúlio Coelho e Sérgio Hirata, 
tomaram  posse nos cargos de Diretor Financeiro e 
Diretor Administrativo, para os quais foram eleitos 
em eleições livres e democráticas,  realizadas pela 
CABESP. 
Os colegas da ativa, Luiz Kitamura e Antonio 
Sérgio de Souza, eleitos com expressiva votação, 
tomaram posse no Conselho Fiscal. 
Na mesma ocasião tomaram  posse como membros 
do   Conselho Fiscal, indicados pela Afabesp e 
Afabans,  os colegas Nivaldo Tonella, e Adriano 
Takaki.  
Os Presidentes da Afabesp e do Sinfab, Yoshimi 
Onishi  e Eros Almeida, agradeceram o trabalho de 
todos os que compõem o quadro Diretivo da Cabesp, 
e em especial ao Claudanir Reggiani, membro do 
Conselho Fiscal e ao Júlio Higashino, Diretor 
Financeiro, cujos mandatos se encerraram. 
Os colegas Reggiani e Júlio Higashino exerceram 
suas relevantes funções durante dois mandatos nos 
últimos quatro anos. 
 
 
 
ELEIÇÕES CABESP - AGRADECIMENTO 
As apurações das eleições da CABESP, realizadas no 
dia primeiro de dezembro, apontaram uma vitória 
arrasadora dos quatro  candidatos apoiados pela 
AFABESP, AFABANS, SINFAB e ABESPREV. 
Essa vitória deve ser considerada como de toda a 
comunidade banespiana, que tem como uma das suas 
principais conquistas a serem preservadas, a 
CABESP. 
Esse triunfo deve ser dedicado a todos aqueles que 
votaram e aos que, sem nenhum interesse, 
trabalharam para que a VITÓRIA DO  BOM 
SENSO  fosse possível.  
Queremos agradecer aos nossos associados, às 
Afabans  e a todos os que participaram do pleito 
Afabesp – Diretoria 
 
 
A AFABAN QUER SABER DE VOCÊ 
Mantenha atualizado o teu endereço e telefone junto a 
Afaban, Afabesp, Cabesp e Banesprev. Compareça, 
especialmente no dia 20 de cada mês por ocasião do 
lanche da amizade. Diga como está passando. 

 
 
ELEIÇÕES CABESP 
Os resultados da votação da CABESP indicam, 
também, que os banespianos não desejam que as suas 
entidades mais queridas (Cabesp e Banesprev) sejam 
usadas como trampolim e palanque para carreiras 
político-partidárias. Este recado foi claro. 
Que continuem sempre assim, em boas mãos. 
 
 
 

PLANO II – Previc arquiva denúncia sobre o 
serviço passado 
Alegando prescrição do direito e improcedência das 
razões relatadas, a PREVIC informou o arquivamento 
da denúncia protocolada no início de dezembro 
último. Com a fundamentada denúncia, pretendia-se 
o pronunciamento da PREVIC responsabilizando o 
Santander pelo déficit do Plano pelo não aporte do 
chamado Serviço Passado. 
Com essa decisão, a assembléia marcada para o dia 
17 de março próximo ganha contornos dramáticos e 
decisivos para o futuro do Plano II. 
 
 
 

AFABAN CURITIBA DOA COMPUTADOR 
A nossa AFABAN doou um computador completo à 
Associação San Julian, que cuida de dependentes 
químicos e doentes mentais. Trata-se de entidade 
beneficente existente em Curitiba há muitos anos, e 
que conta com o trabalho voluntário do colega 
banespiano Wilson Daciuk nas funções de Diretor 
Financeiro. 
O equipamento doado, por sua obsolescência, já não 
atendia plenamente as necessidades da AFABAN. 
 
 
INSS – REAJUSTE DESIGUAL 
O governo federal não cumpriu as promessas de 
iniciar a recuperação das perdas acumuladas nos 
governos anteriores (FHC e Lula). Os aposentados do 
INSS foram logrados de novo. O governo anunciou o 
reajuste de somente 6,08% aos aposentados e 
pensionistas que ganham acima do mínimo. É até 
menos que a inflação oficial de 2011, que fechou em 
6,5%. Já os que ganham o piso previdenciário 
(R$622,00) terão reajuste de 14,1%. 
Assim, os que ganham mais de um mínimo vêm 
tendo os vencimentos continuamente achatados.  
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RESULTADO DOS PLANOS 
No fechamento do balancete de novembro 2011, os 
nossos planos de previdência administrados pelo 
BANESPREV, apresentaram os seguintes resultados: 
Plano I Santander superávit  R$    49 milhões 
Plano II Santander déficit  R$  592 milhões 
Plano III Santander superávit  R$    22 milhões 
Plano V déficit  R$  262 milhões 
Plano Pré 75 déficit  R$    28 milhões 
 
Os déficits dos planos I, V, Pré75, serão cobertos 
pelo patrocinador Banco Santander. Ressalte-se, 
contudo, que resultados deficitários representam 
situações inadequadas, nunca bem vindas, e que 
necessitam de correção. 
Os números finais do exercício serão anunciados em 
breve. 
 
 
 
ELEIÇÕES NA AFABAN DE CURITIBA 
Com a presença de grande número de associados, a 
assembléia geral realizada no dia 20/12/2011 elegeu 
os membros da Diretoria para o biênio 2012-2013:  
 
Presidente: Claudanir Reggiani;  
Vice Presidente: José Ronaldo de Morais;  
Diretor Secretário: Régis Pedro Paixão; 
Diretor Tesoureiro: Ary Ullmann;  
Diretor Social: João Francisco Benini;  
Diretor de Comunicação: Rubes Negrão;  
Diretor de Planejamento: Djalma Emidio Botelho; 
Diretores Suplentes: Gilberto Luiz Ramos de Souza 
Faria, Laurindo Fracaro,  Neide Zanoni e Wilson 
Daciuk;  
Conselho Fiscal - Efetivos: Adalberto Amaro dos 
Santos, Antonio Carlos Peres e Jorge Shulmeister 
Sobrinho;  
Conselho Fiscal - Suplentes: Anibal Malho, Leonor 
Munhoz C. Mazzaro e Salvador Martines Garcia. 
 
 
 
 
CABESP – CONTRIBUIÇÕES  E  DÉFICIT 
As contribuições feitas pelos associados da 
Assistência Direta, somadas   às contribuições do 
Banco, totalizaram R$ 82 milhões, enquanto que as 
despesas com saúde chegaram a R$ 236 milhões, 
consolidando a situação de déficit crônico, que 
atingiu em 2010, aproximadamente R$ 159 milhões, 
se consideradas outras rubricas contábeis. 
No entanto, esse déficit vem sendo coberto com a 
rentabilidade das aplicações financeiras. 
Em 2010 a contribuição média por beneficiário na 
Assistência Direta foi de R$ 115,78, já somada a 
parte do Banco, enquanto que o gasto médio por 
beneficiário foi de R$ 333,90. 
 
 
 

ABAS FAZ DOAÇÃO  
Atendendo proposta da AFABAN, em nome de todos 
os associados, a Associação Banespiana de 
Assistência Social – ABAS doou R$ 3.500,00 à 
Associação de Assistência ao Excepcional do Paraná 
– Escola Mercedes Stresser, de Curitiba. 
O cheque foi entregue pelo nosso Presidente que 
exaltou as origens, o trabalho e os objetivos da 
ABAS, entidade beneficente criada há muitos anos 
pelo coração generoso dos banespianos. 
 
 
TORNE-SE COLABORADOR DA ABAS 
A ABAS necessita de apoio financeiro para atender 
aos seus objetivos humanitários de ajuda às crianças 
necessitadas. Torne-se associado e contribua com 
pequena parcela mensal. 
Procure a AFABAN e assine a proposta de adesão. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

 

 
 
  
 
JANEIRO  
06 – Guido de Pauli 
07 – Sérgio de Oliveira Barbosa 
10 – Luiz Shiger Katsunugi 
11 – Nilton Leyser 
12 – Anibal Malho 
12 – Antonio de Moura Borba 
14 – Arthur Carlos Frohlich 
15 – Júlio Recco 
15 – Adalberto Amaro dos Santos 
18 – Paulo Roberto Biglia 
20 – Ildefonso Debur 
20 – Claudanir Reggiani 
20 – Maria Helena Pareja Wolf 
28 – Therezinha Soares 
28 – Waldir Cordeiro Trindade 
28 – Celso de Mattos II 
FEVEREIRO 
03 – José Ronaldo de Morais 
03 – Nivaldo Rodrigues de Lima 
07 – Conceição A. S. Daciuk 
09 – Lucilene M. Borges Assunção       
11 – Ione Ferreira Ribas 
11 – Naycir Beatriz R. da Costa 
12 – Nedete Rolim Lous 
12 – Nana de Noá Ramalho 
12 – Jusara Saba de Souza 
16 – Maria Inez Massucato Abreu 
20 – Wilson Daciuk 
 

 


