
 
 

Número 189 – Ano   ELEIÇÃO CABESP – Na hora de votar não esqueça de quem apoiou o congela- 

Outubro - 2017                       mento, quem foi contra candidatura de aposentados, que apoiou engavetamento                      
         da CPI Banespa/Santander.  Vote nos candidatos apoiados pela Afabesp/Afabans.       

 
 

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). A fim de possibilitar eleger 

os nossos dois candidatos recomendamos que 
os associados fora de São Paulo votem em José 

Roberto Cardoso. 

 

 

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. 

 
 

SANTANDER E O SACO DE MALDADES 

O Santander voltou seus ataques contra a Cabesp e o 

Banesprev. No que diz respeito à Cabesp, é de 
conhecimento dos banespianos a pretensão de seu 

desmonte desde que a atual presidente assumiu o cargo. 

Por trás de sua dissimulação de democrata, vem 
diminuição de coberturas, limite de tratamentos 

psicológicos, aumento da coparticipação sem o devido 

debate com os interessados, alteração de convênios de 
reciprocidade, destruição do estatuto, dentre outras, que 

levará muitos a perderem o direito de utilização do 

convênio no momento que mais precisam. 

Já no Banesprev, desde 2015, seguindo um parecer 
equivocado da Previc (queremos crer que é apenas 

equívoco), o Santander investiu contra a nossa 

participação na Governança do Fundo, não respeitando,  

 
 

mais uma vez, a decisão da assembleia de janeiro/2017, 

que rejeitou na íntegra as pretensões da instituição 
financeira – acabar com os poderes deliberativos da 

assembleia e, em seguida, esvaziar o poder dos 

participantes na gestão. 

Repudiamos a tática utilizada pelo banco, que tenta 
ludibriar o órgão regulador. Em várias oportunidades 

negociamos a manutenção mínima de nossos direitos. 

Abrimos mão de importante vaga no Conselho 
Deliberativo, desde que mantenhamos cláusula de 

blindagem em relação as alterações de regulamentos e 

estatuto, além da manutenção de nossa instância maior 

(Assembleia de Participantes). Porém, o Banco 
permanece irredutível nestes itens. 

Após reunião que participamos no Banesprev (Eleitos, 

Afubesp, Afabesp, Abesprev, Sindicatos e Federações), 
em 10 de outubro, sem nenhuma mudança da postura do 

Santander, encaminhamos – mais uma vez – pedido de 

audiência/arquivamento de todo este processo para a 
Previc e aguardamos o atendimento de nosso pleito. 

Entretanto, no dia último dia 20, através do Conselho 

Deliberativo, com os 4 votos dos indicados, contra os 

dois dos eleitos, foi decidido encaminhar novamente 
para a Previc a retirada de nossos direitos, em total 

afronto ao Estatuto do Banesprev e a exigência da 

Previc, que solicitou a ATA da Assembleia aprovando 
as alterações pretendidas, documento que não possuem. 

Assim como publicamos matéria sobre a Cabesp, 

reiteramos a recomendação com o acréscimo: 
VAMOS FICAR ATENTOS EM DEFESA DO 

BANESPREV E DA CABESP E PRONTOS PARA 

IMPEDIR QUE ESSAS ALTERAÇÕES TRAGAM 

PREJUÍZOS PARA TODOS NÓS! 
(site Afubesp) 

 

 

CABESP – AUMENTO DA COPARTICIPAÇÃO 

Nossas Associações representativas, a convite da 

Cabesp, vêm se reunindo com a nova Presidente da 

CABESP, Sra. Maria Lúcia, com a finalidade de 
discutir alterações no instituto da COPARTICIPAÇÃO 

elaborada pela Cabesp. 

As alterações pretendidas pela Presidente trariam forte 
impacto financeiro para os associados, agravando a 

difícil situação em que milhares de colegas   encontram-

se atualmente. 
Basicamente são três iniciativas: 

- Elevar o teto da coparticipação que é hoje de R$ 

125,00 para R$ 270,00; 
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- Fazer com que a cobrança da coparticipação recaia 

sobre cada um dos beneficiários, isto é, sobre cada 

membro da família; 
- Estender essa cobrança sobre outros procedimentos 

(atualmente é cobrada apenas sobre consultas e 

exames). 
Nas reuniões mantidas com a Presidente as Associações 

têm se manifestado firmemente contra essas medidas, 

que viriam onerar todos nós, pedindo que estudos 

atuariais mais aprofundados sejam realizados e que 
justifiquem essas medidas. 

Nossos representantes protocolaram uma carta 

manifestando nossas posições, solicitando ainda que 
esse assunto seja debatido em fórum ampliado com 

todas as entidades que nos representam. 

Essa proposta de aumento da coparticipação 
apresentada pela CABESP foi rejeitada no Conselho 

Fiscal da entidade com os votos dos membros eleitos e 

aprovada na Diretoria Executiva onde o Santander tem 

a maioria. 
VAMOS FICAR ATENTOS EM DEFESA DA 

CABESP E PRONTOS PARA IMPEDIR QUE ESSAS 

ALTERAÇÕES TRAGAM PREJUÍZOS PARA 
TODOS NÓS! 

SE A RESPOSTA À NOSSA REIVINDICAÇÃO FOR 

NEGATIVA, VAMOS ORGANIZAR UMA AMPLA 
CAMPANHA EM DEFESA DA CABESP E 

DEMONSTRAR NOSSA FORÇA E UNIÃO! 

AFABESP        AFUBESP        ABESPREV 

 
 

AÇÃO DAS GRATIFICAÇÕES 

O Supremo Tribunal Federal – STF rejeitou mais um 
recurso interposto pelo Banco Santander no nosso 

processo das gratificações. É terceiro recurso interposto 

pelo Banco, que insistia no julgamento do segundo 

Recurso Extraordinário por ele interposto. 
Agora, caso não ocorram improváveis desdobramentos 

processuais, o primeiro Recurso Extraordinário 

interposto pelo Banco será agora submetido ao Plenário 
Virtual do STF, a fim de que seja definido se esse 

recurso contempla o que se chama de “Repercussão 

Geral”. Se for afastada, em definitivo, a existência de 
Repercussão Geral, o processo estará concluído e o 

Santander deverá pagar as gratificações semestrais aos 

aposentados do Banespa, associados da AFABESP, 

relacionados no processo. 
Por outro lado, se a decisão do Plenário Virtual for pela 

existência de Repercussão Geral esse recurso terá que 

ser apreciado pelo STF, mas com poucas chances de 
êxito para o Santander, na avaliação dos advogados 

contratados pela AFABESP. 

 
 

AÇÃO DO IGP-DI - MAIS PROTELAÇÃO  

No início do mês de outubro o Juiz Federal responsável 

pela ação do IGP-DI, intimou o Banco Santander e o 
Banesprev, para que comprovassem, no prazo de 15 

dias, o cumprimento da liminar que determinava o 

reajuste das complementações de aposentadoria e 
pensão dos assistidos do Plano V do Banesprev, pela 

variação do IGP-DI no período de 2001 a 2006. 

Pois bem, o Banco Santander e o Banesprev, 

requereram ao Juiz a dilação do prazo por mais 60 dias, 

argumentando com as dificuldades que teriam para se 

manifestar sobre a determinação judicial em 15 dias, 

haja vista o grande número de documentos a serem 
analisados e a complexidade do caso. 

O pedido do Banco/Banesprev foi aceito pela Juíza 

Federal que apreciou o requerimento. 
Considerando o recesso do Poder Judiciário no período 

de 20 de dezembro a 20 de janeiro e considerando que 

os prazos judiciais são contados em dias úteis, pode-se 

supor que o Banco/Banesprev apenas se manifestarão a 
respeito do cumprimento da liminar posteriormente ao 

dia 20/01/2018. 
AFABESP – DIRETORIA 

 
 

ELEIÇÃO NA AFABAN CURITIBA 

A eleição para a nova Diretoria da nossa AFABAN, 
para o período de 01/01/2018 a 31/12/2019, será no dia 

20/11/2017 a partir das 14:30 horas, na nossa sede 

social. 
Compareça e prestigie os colegas dispostos comandar a 

nossa entidade. 

 

 

LUCRO DO SANTANDER (BRASIL) 

O Santander Brasil viu seu lucro líquido crescer 37,3% 

no terceiro trimestre do ano, para R$ 2,586 bilhões, com 
o aumento na carteira de crédito ofuscado por uma leve 

alta trimestral na provisão contra calote de clientes e 

pela despesa mais elevada no período. 
O resultado do banco foi divulgado no dia 25 de 

outubro e mostrou o excelente lucro. 

Em relação ao segundo trimestre, o lucro do Santander 

Brasil cresceu 10,7%. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

Associado: Mantenha atualizado o teu endereço, 

email e telefone junto a AFABAN, AFABESP, 

CABESP E BANESPREV. 

 

 

 

 

 
 

NOVEMBRO 
03 – Gilberto Luis R. Souza Faria 

08 – Youco Oyama 

15 – Eloi Surião 
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 

 


