
 
 

Número 195 – Ano 19                      Não espere que a solução venha do governo. O governo é o problema.           
Maio - 2018                                                      (Ronald Reagan – ex-Presidente dos Estados Unidos  (1981-1989)

 

 

 

NOTA DE FALECIMENTO 

É com profundo pesar que registramos o falecimento 

do ex-Presidente da AFABESP, YOSHIMI 

ONISHI, ocorrido no dia 15/05/2018. 

Yoshimi esteve à frente dos destinos da AFABESP, 

no cargo de Presidente, por longos anos, período em 

que dedicou toda a sua capacidade de trabalho e 

liderança em prol do engrandecimento da entidade. 

Durante sua permanência na Presidência, nossa 

Associação cresceu em tamanho e importância, 

assumindo o papel de defensora intransigente e 

aguerrida na luta pela defesa dos nossos direitos. Essa 

luta incluiu ações em várias esferas dos poderes 

constituídos, incluindo Senado e Câmara Federal, 

Procuradoria Geral do Trabalho, Banco Central, 

Ministérios e autarquias, além de diversas ações 

Judiciais em andamento. 

Sempre agiu com denodo no seu trabalho, lealdade, 

dedicando o melhor de si a todos os que o cercavam, 

deixando muita saudade entre aqueles que o 

conheciam e tiveram por ele amizade. 

(site Afabesp) 

 

 

YOSHIMI – PERDA IRREPARÁVEL 

O ex-Presidente da Afabesp YOSHIMI deixou uma 

marca de incessante batalhador na defesa dos direitos 

dos banespianos e pela recuperação dos enormes 

prejuízos provocados pelo Santander mediante o 

congelamento das nossas aposentadorias e pensões 

por longos cinco anos.  

Yoshimi será sempre lembrado pela determinação e 

pelo incansável trabalho à frente de todas as 

iniciativas para a defesa dos nossos direitos. 

O Yoshimi mantinha um carinho especial para com a 

Afaban de Curitiba e a recíproca se dava pela intensa 

e constante participação, principalmente dos nossos 

diretores Reggiani e Djalma em todos os eventos, 

visitas a autoridades, encontros, grupos de trabalho e 

de estudos e muitas reuniões, sempre tendo como 

foco a defesa dos nossos direitos usurpados ou 

colocados em risco pela atuação do Santander a partir 

da privatização do BANESPA. 

Não podendo contar com a ajuda dos Sindicatos, a 

Afabesp foi ao confronto com o Santander, buscou 

todos os meios jurídicos e políticos para recuperar o 

enorme prejuízo do congelamento dos proventos, das  

 

 

Gratificações não pagas, para a criação do Plano V, a 

recuperação dos títulos públicos emitidos 

exclusivamente para a garantia dos nossos planos de 

previdência.  

Yoshimi sempre esteve à frente e liderou estas e 

tantas outras iniciativas sem que a AFABESP 

deixasse de ser a entidade promotora do lazer, do 

encontro e do congraçamento de todos os 

banespianos e de suas famílias. 

O Yoshimi deixa saudades, mas antes de tudo nos 

deixa as melhores lembranças pela amizade, pelo 

convívio generoso, pela liderança, fé e otimismo 

inspiradores. 

Obrigado Yoshimi. 

 

 

SERVIÇO PASSADO DO PLANO II – JUSTIÇA 

FEDERAL AUTORIZA PERÍCIA 
A 10ª Vara da Justiça Federal em São Paulo atendeu 

solicitação da AFABESP e designou perito judicial 

do Juízo com a finalidade de produzir prova técnica 

imprescindível para o processo no qual pedimos que 

o Santander seja obrigado a aportar no Plano II os 

valores referentes ao serviço passado. Esse aporte de 

recursos, se conseguidos na Justiça, viria solucionar 

definitivamente os déficits crônicos pelos quais o 

Plano II vem passando, além de interromper o 

pagamento das contribuições extraordinárias que 

muito sacrifica os participantes. 

 A AFABESP, no intuito de defender nossas teses, 

indicará um Assistente Técnico (perito) com a 

finalidade de colaborar para o pleno esclarecimento e 

defesa das nossas teses constantes no processo. 

Essa decisão da Justiça constitui-se em importante 

passo na defesa dos interesses dos participantes do 

Plano II, uma vez que, dessa forma, poderemos 

esclarecer porque o Banco Santander deve ser 

obrigado a arcar com os custos do serviço passado do 

Plano. 

AFABESP – DIRETORIA 

 

 

NOTA DE FALECIMENTO 

Lamentamos registrar o falecido do nosso associado 

GILBERTO VILELA FIGUEIREDO, ocorrido no 

dia 04.05.2018, em Curitiba.  

O Gilberto trabalhou por muitos anos nas agências do 

Banespa em Curitiba, Paranaguá e Ponta Grossa – PR 

Informativo Mensal 
 



CABESP – ASSEMBLEIA GERAL 

A Cabesp realizará no dia 30 de junho próximo uma 

Assembleia Geral Extraordinária para decidir sobre 

proposta de aumento da taxa de contribuição paga 

pelos associados e pelo Banco Santander.  

Em breve serão publicados o edital de convocação e 

os detalhes da proposta de alteração estatutária. 

Sabe-se que a proposta prevê elevar a taxa de 

contribuição dos atuais 2,5% para até 6,0% para os 

associados e igualmente para o banco. 

As entidades representativas Afabesp, Abesprev e 

Afubesp, após várias reuniões, se posicionaram a 

favor da proposta da Diretoria da Cabesp para 

aumentar a taxa de custeio. 

Ao associado compete informar-se a respeito e 

comparecer na assembleia ou, na impossibilidade, 

nomear procurador para representá-lo em tão 

importante evento. 

O déficit da Cabesp precisa da atenção de todos para 

a preservação futura da Caixa, contudo as novas taxas 

de contribuição irão onerar fortemente muitos dos 

nossos colegas banespianos.  

   
SANTANDER - LUCRO GLOBAL SOBE 10% 

O banco espanhol Santander anunciou uma alta de 

10% do lucro no primeiro trimestre de 2018, ante o 

mesmo período do ano anterior, lucrando o 

equivalente a R$ 8,6 bilhões, ajudado por fortes 

negócios no Brasil, seu maior mercado. 

No Brasil, o lucro atribuído aumentou 7%, atingindo 

R$ 2,9 bilhões no trimestre.  

O Brasil é o maior mercado do Santander (27% do 

lucro líquido), à frente da Espanha (18%) e do Reino 

Unido (13%). 

Vida longa e constantes lucros é o que desejamos ao 

Santander de quem nunca esquecemos de cobrar o 

pagamento das nossas gratificações, da devolução do 

prejuízo causado pelo maldito congelamento de 2001 

a 2005 e do abono do acordo coletivo de 2016. 

 
PARAISO FINANCEIRO 

Banco do Brasil, Bradesco, Itaú e Santander – os 

quatro maiores bancos comerciais que atuam no país 

–, lucraram R$ 17,4 bilhões apenas nos três primeiros 

meses de 2018. 

No período, o Banco do Brasil atingiu lucro líquido 

de R$ 3 bilhões, crescimento de 20,3% em relação ao 

primeiro trimestre de 2017. O Bradesco teve lucro 

líquido de R$ 5,1 bilhões, alta de 9,8% em relação ao 

mesmo período do ano passado. O Itaú obteve lucro 

líquido de R$ 6,4 bilhões, crescimento de 3,9% em 

relação a igual período do ano passado. O Santander 

alcançou lucro de R$ 2,9 bilhões, alta de 25,4% em 

relação ao mesmo período do ano passado. 

Mesmo com a sequência de lucros, os bancos 

fecharam 2.347 postos de emprego bancário em todo 

o país, nos quatro primeiros meses de 2018.  

 
NOVO ASSOCIADO – Bem-vindo 

José Francisco Fumagalli Martins 

CONFUSÃO DA REFORMA TRABALHISTA 

A nova legislação trabalhista continua gerando 

infindáveis discussões entre as autoridades. A 

interpretação dos pontos obscuros desagrada a todos, 

principalmente aos trabalhadores. 

O Ministério do Trabalho reconheceu que há uma 

controvérsia sobre se a aplicação da reforma 

trabalhista vale para todos os contratos em vigor, 

inclusive aqueles firmados antes da nova legislação. 

Críticos à reforma trabalhista, como juízes do 

trabalho, sindicatos e o Ministério Público do 

Trabalho, defendem que a nova lei só deveria valer 

para contratos firmados depois de novembro de 2017, 

quando a nova legislação entrou em vigor. 

Este é apenas um dos temas em discussão. Existem 

outros que também provocam enorme insegurança 

entre patrões e empregados, principalmente quanto 

aos empregados. 

 
 

BANESPREV  E  CABESP 

Visite regularmente os sites do BANESPREV e da 

CABESP e mantenha-se atualizado com as 

informações e orientações do seu interesse. 

Lembramos que o Banesprev e a Cabesp estão 

realizando o recadastramento e prova de vida dos 

seus participantes e associados.  

Procure mais informações nos sites das entidades e 

atenda prontamente aos pedidos. 

 
 

FRASE DO MÊS 

A frase “Não espere que a solução venha do 

governo. O governo é o problema”, foi dita por 

Ronald Reagan no contexto político e econômico dos 

Estados Unidos, numa determinada época. Mas serve 

totalmente para todos os governos do Brasil, em 

todas as últimas décadas. Lamentavelmente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

JUNHO 

01 – Ary Ullmann 

05 – Maria José A. Ospedal 

08 – Joaquim Ribeiro Júnior 

09 – Edu Amoedo dos Santos 

10 – Estanislau Kaniak 

13 – Floriano Pfutzenreuter 

15 – Elisonete O. Clímaco Julião 

19 – Eloise Helena Vieira 

23 – Jorge Schulmeister Sobrinho 

29 – Edson Pedro da Veiga 

29 – Maria Regina I. Salmoria 

30 – Eduardo Victor B. Barroso 

 

 

 
 

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 

 

 


