
 
 

Número 168 – Ano 16      O Natal está chegando: Abra o teu coração à alegria, à generosidade e ao perdão. 
Novembro - 2015               2016 está logo ali: Renove os sonhos, novos projetos, ame e sorria muito.   

 

 

NOVA DIRETORIA DA AFABAN CURITIBA 

Bom número de associados compareceu na nossa 

sede no dia 20 de novembro último a fim de votar 

na eleição para a nova diretoria da Afaban. A única 

chapa inscrita para o pleito foi eleita por aclamação 

e aplausos dos presentes.  

O mandato dos colegas eleitos será de 01-01-2016 

a 31-12-2017. A nova diretoria está assim formada: 

 Claudanir Reggiani – Diretor Presidente; 

 José Ronaldo de Morais – Diretor Vice 

Presidente; 

 Régis Pedro Paixão – Diretor Secretário; 

 João Francisco Benini – Diretor Tesoureiro; 

 Pedro Eduardo Broering – Diretor Social; 

 Rubes Negrão – Diretor de Comunicação; 

 Djalma Emidio Botelho – Diretor de 

Planejamento. 

 Adalberto Amaro dos Santos – Conselheiro 

Fiscal; 

 Antonio Carlos Peres – Conselheiro Fiscal; 

 Jorge Shulmeister Sobrinho – Conselheiro 

Fiscal. 

 

 

CABESP – RESULTADO DAS ELEIÇÕES 

Concluída a votação e apurados os votos, os 

números apontaram à indiscutível e esmagadora 

vitória dos candidatos apoiados pela AFABESP, 

AFABANS e SINFAB. 

Os números finais e os nomes dos eleitos constam 

na tabela a seguir. Em negrito destacam-se os 

nomes dos eleitos que representarão os associados 

nos próximos anos. Mais uma vez, a exemplo do 

que ocorreu em eleições anteriores, todos os cargos 

disputados foram ocupados pelos candidatos 

apoiados pela AFABESP, AFABANS e SINFAB. 

O resultado da eleição representa a união dos 

aposentados, pensionistas e pessoal da ativa que 

repudiam o uso político partidário das nossas 

entidades representativas. Sabiamente, e isentos de 

paixões e preconceitos, buscam colocar nos cargos 

diretivos e de fiscalização, pessoas capazes e 

voltadas a cuidar exclusivamente dos interesses dos 

associados e da própria caixa de saúde. 

Aos eleitos desejamos uma profícua gestão. 

 

 

ELEIÇÕES DA CABESP – Resultado Final 
 

DIRETORIA FINANCEIRA 

Júlio Higashino 8.794 70,4% 

Vagner Cabanal de Mendes 3.587 28,7% 

Brancos e Nulos 106 0,8% 

Total de votos 12.487 100% 
 

DIRETORIA ADMINISTRATIVA 

Ricardo Mitsouka 8.853 70,9% 

Mauricio Nobuiti Dano 3.497 28,0% 

Brancos e Nulos 137 1,1% 

Total de votos 12.487 100% 
 

CONSELHO FISCAL 

José Roberto Cardoso 4.199 33,6% 

Seiji Simono 3.902 31,2% 

Maria Rosani G. A. Hashizumic 3.813 30,5% 

Bancos e Nulos 573 4,6% 

Total de Votos 12.487 100% 

 
 

ELEIÇÕES CABESP - A LEMBRANÇA 

É provável que, para muitos, a lembrança do 

congelamento das aposentadorias e salários por 

cinco anos, tenha pesado na hora de escolher os 

candidatos. Com efeito, o prejuízo daquele que foi 

o pior acordo coletivo trabalhista de todos os 

tempos no sindicalismo brasileiro, ainda é 

dolorosamente suportado pelos banespianos. 

Por outro lado, outro fator que não pode ser 

menosprezado é a necessidade de eleger candidatos 

capazes tecnicamente e voltados exclusivamente à 

defesa dos verdadeiros interesses dos associados e 

da própria CABESP. Aqueles que buscam postos 

nas entidades representativas (Cabesp, Banesprev), 

buscando um trampolim político partidário, têm 

sido rejeitados no meio dos banespianos, conforme 

atestam as últimas eleições. Que assim continue.  

 
 

CABESP E BANESPREV 

Ultimamente a imprensa tem noticiado os rombos 

nos fundos de pensão das empresas estatais, todos 

ligados à ingerência política que resultam fraudes, 

desvios e elevados prejuízos aos participantes. 

Inquéritos, processos e CPI pipocam. Aguardemos. 

Cuidemos do Banesprev e da Cabesp!  

Informativo Mensal 
 



EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

Assembleia Geral Extraordinária 

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 S.A. de Curitiba e Região - AFABAN de 

Curitiba, convocados para a Assembleia Geral 

Extraordinária a ser instalada no dia 04 de 

dezembro 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) Deliberar sobre a mudança de endereço da 

entidade para a sala nº 72 do Edifício 

Império, sito na Rua Marechal Deodoro, 

500, em Curitiba – Paraná; 

 

Curitiba, 18 de novembro de 2015. 

A DIRETORIA 

 

Claudanir Reggiani                    Régis Pedro Paixão 

Diretor Presidente                      Diretor Secretário 

 

 

REAJUSTE – GRUPO II DO PLANO V 

O reajuste dos banespianos participantes do Grupo 

II do Plano V do Banesprev foi de 10% a partir de 

setembro último. Este foi o rejuste acertado no 

acordo coletivo firmado entre os banqueiros e o 

Sindicato dos bancários após 21 dias de greve. 

Os novos salários e proventos de aposentadorias e 

pensões serão aplicados no holerite de novembro, 

inclusive com os atrasados. O reajuste representa 

0,12% acima da inflação do período. 

 

 

AÇÃO DO IGP-DI  

Conforme noticiamos anteriormente, o 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.  

Entretanto, manifestando-se sobre o referido 

Agravo de Instrumento do Santander o Ministério 

Público Federal emitiu parecer recomendando o 

desprovimento, isto é, a rejeição desse recurso, que 

será agora apreciado e julgado pelo TRF-3. 

Mais um passo favorável na longa caminhada! 

Paciência e confiança na Justiça. 

(site Afabesp) 

 

 

POLITIZAÇÃO DOS FUNDOS DE PENSÃO 

Milhares de empregados de empresas estatais que 

há anos reservam parte de seus salários para 

assegurar uma aposentadoria mais tranquila estão 

sendo ou serão chamados em breve a destinar uma 

fatia maior de sua renda para essa finalidade. Estão 

nessa situação empregados da ativa, aposentados e 

pensionistas de grandes fundos de previdência 

privada vinculados a empresas estatais, como a 

Caixa Econômica Federal, os Correios, o Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

(BNDES) e a Petrobrás. Não se trata, nesses casos, 

de erros do planejamento atuarial. Trata-se, isso 

sim, dos malefícios da ingerência política na 

administração dessas entidades fechadas de 

previdência privada, tanto na escolha de seus 

dirigentes como, sobretudo, no direcionamento de 

suas aplicações bilionárias. Em grande parte, o 

rombo contabilizado pelos fundos das estatais tem 

origem em erros de análise de investimento, em 

aplicações baseadas nos interesses políticos do 

governo do PT - e que, por isso, não produziram os 

resultados financeiros esperados - e na má gestão. 

Há também denúncias de fraudes e de corrupção. 

O déficit do fundo Petros em 2014 ficou em R$ 6 

bilhões e este ano não será diferente. Atualmente, 

já passou de R$ 12 bilhões e pode fechar em R$ 16 

bilhões. 

O fundo de pensão dos Correios, o Postalis, que 

acumula prejuízos de R$ 5,6 bilhões está sendo 

investigado pela PF e pela CPI em Brasilia. 

(Jornal O Estado de São Paulo, Veja, Jornal do 

Comércio, Correio Brasiliense). 

Cuidemos do Banesprev! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEZEMBRO 

02 – Amilton E. S. Bentos 

02 – Creuza das Graças M. Gomes 

05 – Alice Kazumi K. Hiraga 

05 – Laurindo Fracaro 

05 – Donizete de Oliveira 

06 – João Bento Neto 

08 – Carlos Fuchs 

11 – Ana Maria A. Bresser 

11 – Alair Antonio Gonçalves 

14 – Dinorá Barreira 

15 – Sanae Miyaki 

19 – Carlos Higino da Silveira 

21 – Antonio Carlos Peres 

24 – Natálio da Silveira Ton 

29 – Gustavo Roberto Suenaga 

 

 
 

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 

 


