
 
 

Número 167 – Ano 16          ATENÇÃO: ELEIÇÕES DA CABESP – VOTE ATÉ 19/11/2015. 
Outubro - 2015                       PRESTIGIE OS NOSSOS CANDIDATOS – VEJA RELAÇÃO ABAIXO

 

 

CABESP ELEIÇÕES - BIÊNIO 2016-2017 

A CABESP está convocando os seus associados 

para as eleições para a Diretoria Administrativa, 

Diretoria Financeira e 2 Conselheiros Fiscais. 

Os associados receberão em suas residências o kit 

eleições contendo a cédula e instruções para a 

votação. O retorno do envelope contendo a cédula 

deverá ser feito até o dia 19/11/2015. Os envelopes 

postados no correio em data posterior não serão 

considerados. 

 

 

CABESP – NOSSOS CANDIDATOS  

A AFABESP, AFABANS e o SINFAB indicam e 

apoiam os seguintes candidatos: 

 

Para Diretoria Administrativa: 

RICARDO MITSOUKA  

 

Para Diretoria Financeira: 

JÚLIO HIGASHINO  
 

Para Conselheiro Fiscal: 
JOSÉ ROBERTO CARDOSO e SEIJI SIMONO 

 

Ricardo Mitsouka é o atual Diretor Administrativo 

da CABESP e concorre à reeleição. Anteriormente 

foi Diretor eleito do BANESPREV durante duas 

gestões. 

Júlio Higashino atualmente é membro eleito do 

Conselho Deliberativo do BANESPREV, em seu 

segundo mandato. Anteriormente foi Diretor 

Financeiro da CABESP em duas gestões. 

Ambos, em todas as eleições passadas, obtiveram 

esmagadora maioria de votos e no exercício do 

cargo mantiveram-se independentes dos interesses 

do Santander. Contam com o apoio da AFABESP, 

AFABANS e SINFAB. 

 

 

JANTAR DE NATAL – DIA 04 DEZEMBRO 

Compareça. Leve a tua família. Reencontre os 

velhos colegas que fizeram e fazem parte da tua 

vida. O encontro de Natal é o grande momento 

para reafirmar as amizades e relembrar os belos e 

inesquecíveis tempos de BANESPA. 

 

 

JANTAR DE NATAL – Anote na agenda 

Convidamos os nossos associados e familiares para 

o jantar de Natal a ser realizado conforme abaixo: 

Data: 04-12-2015 – sexta feira – 20:00 hs. 

 Local: Restaurante Porta Romana Eventos 

 Endereço: Avenida Manoel Ribas, 4330 

 Bairro: Santa Felicidade 

Preços: Associados: R$ 30,00  

            Convidados: R$ 55,00 

(refrigerantes, vinhos, espumantes, mesa de 

frios, aperitivos e sobremesa incluídos).  

Cardápio especial – Sorteios  

Compareça e traga a sua família. 

Pedimos observar o horário. 

 

 

AÇÃO DO IGP-DI  

A última movimentação judicial do processo de 

reajuste das complementações e pensões pelo IGP-

DI é de 18/09/2015, quando o Desembargador 

Nelton dos Santos, do Tribunal Regional Federal 

de São Paulo, em função do Agravo de Instrumento 

interposto pelo Banco Santander, determinou que 

os valores calculados para cumprimento da 

sentença sejam mantidos em conta judicial até o 

julgamento da apelação do Banco Santander. Isso 

significa que os valores da correção das 

complementações e pensões ficarão bloqueados 

numa conta judicial até o desfecho da ação. 

A AFABESP requereu a revogação dessa decisão e 

pediu o crédito direto na conta de cada um dos 

beneficiários.  

Aguarda-se nova manifestação da Justiça. 

 

 

AÇÃO DO IGP-DI 

Apenas para lembrar. Esta ação judicial, ingressada 

em 2002, pleiteia a recuperação do prejuízo 

provocado pelo Santander com o congelamento das 

complementações e pensões dos banespianos no 

período de 2001 a 2006. O reajuste seria de 

aproximadamente 41% dos proventos atuais, de 

acordo com a liminar em vigor.  

O congelamento é resultado do pior acordo 

coletivo da história do sindicalismo brasileiro de 

braços dados com o Santander. 

Informativo Mensal 
 



EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

Assembleia Geral Ordinária 

Por este Edital e de acordo com as disposições 

estatutárias ficam os associados da Associação dos 

Funcionários Aposentados do Banco do Estado de 

São Paulo - AFABAN de Curitiba e Região, 

convocados para a Assembleia Geral Ordinária a 

ser instalada no dia 20 de novembro de 2015 na 

sede social sita na Rua Marechal Deodoro, 500 – 

conj. 72 – 7º andar, em Curitiba, em primeira 

convocação às 14h30min 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 01/01/2016 

a 31/12/2017; 

2) A votação será encerrada às 16 horas do 

mesmo dia e a apuração dos votos será em 

seguida; 

3) A inscrição das chapas será até as 16 horas 

do dia 10/11/2015 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 outubro de 2015. 

A DIRETORIA 

             

Claudanir Reggiani        Régis Pedro Paixão 

Diretor Presidente      Diretor Secretário 

 

 
 

GREVE DOS BANCÁRIOS 

Depois de 17 dias de greve em todo o sistema 

bancário do país a FENABAN, representando os 

banqueiros, reuniu-se com o Sindicato no dia 20 de 

outubro e ofereceu 7,5% de reajuste contra os 16% 

pedidos pelos bancários. A proposta foi recusada 

na própria mesa de negociação.  

Em nova rodada de negociação, no dia seguinte, a 

FENABAN aumentou a oferta para 8,75%. Esta 

proposta também foi recusada pelo Sindicato.  

O Sindicato questionou o valor que não repõe a 

inflação de 9,88% (INPC do período) e reiterou 

que os bancários querem aumento real. 

O Sindicato recomendou a continuidade da greve. 

Até o encerramento deste Informativo Mensal a 

greve continuava firme e aguardando novas 

negociações. 

 

 

 

REAJUSTE – GRUPO II DO PLANO V 

Os banespianos participantes do Grupo II do Plano 

V do Banesprev aguardam o desfecho da greve e 

do acordo coletivo que será firmado entre os 

banqueiros e o Sindicato dos bancários, ora em 

greve.  Esse índice será aplicado para reajustar as 

complementações e pensões dos integrantes deste 

Grupo. 

O reajuste do pessoal do Grupo I (optantes da 

cláusula 44ª do acordo de 2006) foi de 9,88%, a 

partir de setembro último. 

 

 

AÇÃO DAS GRATIFICAÇÕES 

Conforme informações anteriormente divulgadas 

pela AFABESP, o Banco Santander interpôs dois 

Recursos Extraordinários na ação das gratificações 

que se encontra no Supremo Tribunal Federal – 

STF. Em 08-10-2015, o Ministro Marco Aurélio, 

relator do processo, indeferiu o segundo recurso 

alegando que o seu objeto já está contemplado no 

primeiro. Em 19-10-2015, contra essa decisão, o 

Banco Santander ingressou com novo recurso. 

Nos próximos dias os advogados da AFABESP 

ingressarão com medidas judiciais cabíveis visando 

impugnar mais essa manobra procrastinatória do 

Banco.  

 

 

PENSAMENTO CONSTRUTIVO 
 

“Não levante a voz. Melhore os teus argumentos”. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVEMBRO 

03 – Gilberto Luis R. Souza Faria 

08 – Youco Oyama 

15 – Eloi Surião 

16 – Vitor Constâncio 

18 – Ivone M. Grando Moreira 

21 – Marilia Sueli Resmer 

23 – Ligia A. Paschoal Tavares 

24 – Antonio Trojan 

25 – Dino Antônio Meller 

 

 

 
 

Expediente: O Informativo Afaban é uma publicação 

mensal distribuída interna e gratuitamente aos associados. 

Supervisão: Claudanir Reggiani  

Rua Mal. Deodoro, 500 conj 72 – Curitiba - CEP. 80010-

911 Fone/fax: 41-3322-6761 - afabancuritiba@gmail.com 

www.afabancuritiba.org.br 

 

ATUALIZE O TEU ENDEREÇO, TELEFONE E EMAIL JUNTO A AFABAN, AFABESP, CABESP E BANESPREV. 


