
 
 

Número 188 – Ano                Para quem só sabe usar um martelo,  

Setembro - 2017                                 todos os problemas se parecem com um prego.                 
 
 
JANTAR DE NATAL – Anote na agenda 

Convidamos os nossos associados e familiares para o 

jantar de Natal a ser realizado conforme abaixo: 
Data: 06-12-2017 – quarta-feira – 20:00 hs. 

 Local: Restaurante Porta Romana Eventos 

 Endereço: Avenida Manoel Ribas, 4330 
 Bairro: Santa Felicidade 

Preços: Associados: R$ 35,00  

            Convidados: R$ 60,00 

 (refrigerantes, vinhos, espumantes, mesa de 

frios, aperitivos e sobremesa incluídos).  

Cardápio especial – Sorteios  

Os associados residentes a mais de 100 km          
não pagarão. 

Compareça e traga a sua família. 

Pedimos observar o horário. 
 

 

CABESP ELEIÇÕES - BIÊNIO 2018-2019 
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. 

A votação será pelo correio. 

O retorno do envelope contendo a cédula deverá ser 
feito até o dia 21/11/2017. Os envelopes postados no 

correio em data posterior não serão considerados. 

Cada associado votará somente em um candidato por 

cargo, para Diretor Administrativo e Diretor Financeiro 
e em um candidato para o Conselho Fiscal, constante da 

cédula única. 

 
 

CABESP – NOSSOS CANDIDATOS 

A AFABESP, SINFAB e as AFABANS apoiam os 
seguintes candidatos para as eleições de novembro da 

CABESP: 

 Diretor Administrativo: JOSÉ VALENTE 

NETO; 

 Diretor Financeiro: JÚLIO HIGASHINO 

 Conselho Fiscal: JOSÉ ROBERTO 

CARDOSO ou SEIJI SIMONO (vote em 
apenas um nome). 

 

Algumas informações sobre os nossos indicados: 
José Valente Neto - banespiano aposentado. Exerce a 

atividade de advogado. Atualmente é membro eleito do 

Comitê Gestor do Plano V, tendo participado em 
gestões anteriores. 

 

 

Júlio Higashino – banespiano aposentado. Economista. 

Atual Diretor Financeiro eleito da Cabesp (concorre à 
reeleição). É membro do atual Conselho Fiscal do 

Banesprev. Anteriormente foi Diretor da Cabesp, 

membro do Conselho Deliberativo do Banesprev e do 
Comitê Gestor do Plano V. 

 

José Roberto Cardoso – banespiano aposentado. Atual 

membro eleito do Conselho Fiscal da Cabesp, Diretor 
da Afabesp. 

 

Seiji Simono – banespiano aposentado. Atual membro 
eleito do Conselho Fiscal da Cabesp e membro do 

Conselho Deliberativo da Afabesp. 

 
 

 

PLANO II – TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO 

A AFABESP, juntamente com a AFUBESP e 
ANAPAR, participou de uma videoconferência no dia 

26 deste mês, convocada pela PREVIC, através da 

Comissão de Mediação e Conciliação e Arbitragem – 
CMCA. 

Essa reunião é um desdobramento da Audiência Pública 

no Senado Federal, de iniciativa do Senador Paulo 

Paim, realizada no dia 17/11/2016. 
Na videoconferência foi exaustivamente debatido o 

assunto relacionado ao serviço passado do Plano II, cuja 

falta de aporte por parte do Santander é o principal 
responsável pelos déficits apresentados pelo plano. 

Os representantes, tanto da AFABESP como da 

AFUBESP e da ANAPAR, argumentaram que o 
Santander, na qualidade de sucessor do Banespa, é o 

responsável pelo aporte do serviço passado do Plano II, 

o que, se realizado, resolveria a questão dos constantes 

déficits desse plano. 
Como sempre, o Santander recusa-se a admitir sua 

responsabilidade por esse serviço passado, 

inviabilizando qualquer chance de se realizar um acordo 
que solucione definitivamente a situação deficitária do 

plano.  

No fim da reunião a PREVIC concedeu prazo de 60 

dias para que as partes tentem chegar a um acordo ou 
apresentem propostas o que, se não acontecer nesse 

prazo, o processo será arquivado. 

A AFABESP foi representada nessa Comissão de 
Conciliação e Arbitragem pelos colegas Eros de 

Almeida e Claudanir Reggiani. 

(site Afabesp) 
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PLANO II 

A AFABESP já entrou com uma ação da Justiça, com 

novos fundamentos, que está aguardando julgamento 
em primeira instância, reivindicando que o Santander 

seja obrigado a colocar no Plano II os recursos 

referentes ao serviço passado. 
 

 

 

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 2017 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 01/01/2018 a 
31/12/2019; 

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 03/11/2017 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, 03 de outubro de 2017. 
A DIRETORIA 

             

Claudanir Reggiani        Régis Pedro Paixão 
Diretor Presidente      Diretor Secretário 

 

 

 

PLANO II E O IMPOSTO DE RENDA 

Recente publicação da Secretaria da Receita Federal, 

determinou que não sejam deduzidas as Contribuições 

Extraordinárias para apuração do Imposto de Renda 
Retido na Fonte, ou seja; a contribuição extraordinária 

descontada para o equacionamento dos déficits do Plano 

de Benefício não será dedutível da base de cálculo do 
IRRF, acarretando aumento no valor do imposto de 

renda descontado de forma individual. No entendimento 

da Receita Federal apenas as contribuições normais são 

passiveis de serem deduzidas. 
A medida está provocando forte reação da ANAPAR – 

Associação Nacional dos Participantes dos Fundos de 

Pensão e da ABRAPP – Associação Brasileira das 
Entidades Fechadas de Previdência Complementar que 

entendem a contribuição extraordinária como parte dos 

recursos para constituição da reserva que garante a 

aposentadoria do participante. 

O Banesprev aguarda um posicionamento final ante os 
argumentos contrários apresentados pelas entidades 

representativas. 

A mudança, que visa aumentar a arrecadação do 
governo federal, afetará os participantes do Plano II do 

Banesprev já sacrificados com o pagamento de 

contribuições extras. 

 

 
OUTUBRO ROSA 

A descoberta do câncer de mama aumenta as chances de 
tratamento e cura. Mulheres de qualquer idade podem 

reconhecer o que é e o que não é normal sentir em suas 

mamas. Em caso de suspeitas nas mamas procure o 
médico ou serviço de saúde. O exame mamografia 

como rotina é recomendado apenas para mulheres de 50 

a 69 anos, a cada dois anos.  

Para saber mais acesse www.inca.gov.br/outubro-rosa 

 
 

CABESP E BANESPREV 
Fique atento. O Santander continua mexendo com a 

questão da alteração dos estatutos das nossas duas mais 

queridas e necessárias entidades. 
Por enquanto, o que o banco quer mudar nós não 

queremos e o que nós desejamos ele não quer. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Associado: Mantenha atualizado o teu endereço 

junto a AFABAN, AFABESP, CABESP E 

BANESPREV. 

 

 

 

 

 

 

Postalis: Má governança leva Previc a  
 

 
 

OUTUBRO 

02 – Ana Maria Jacques Padilha 

04 – Salvador Martinez Garcia 

08 – Darcilia Vieira Alves Ruybal 

09 – Marina Tomiko Yendo 

10 – Rudnei dos Santos Marçal 

13 – Gilberto Vilela Figueiredo 

15 – Marise Gochi Pinto 

17 – Pedro Celso Machado 

19 – Régis Pedro Paixão 

20 – Romão Czarneski 

20 – Manuel Ferreira Rodrigues 

22 – Sérgio Weber 

23 - Gilmar José Santos 

 

 
 

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 

 


