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                   A vida não é sobre metas, conquistas e linhas de chegada. 

                   É sobre quem você se torna nessa caminhada. 

 

 

GRATIFICAÇÕES – AFABESP INTERPELA O 

SANTANDER 

A Afabesp encaminhou notificação extrajudicial ao 

Banco Santander solicitando explicações a respeito 

de propostas que estão sendo enviadas aos 

beneficiários da ação das gratificações, por escritório 

de advocacia que afirma estar falando em nome do 

Santander. 

A Notificação ao Santander tem por finalidade 

indagar se o referido escritório está encaminhando as 

mensagens em apreço, efetivamente, na qualidade de 

representante do Banco Santander e se o Banco 

forneceu ao mencionado escritório os nomes, 

endereços e telefones dos beneficiários da ação, 

contrariando as disposições da Lei Geral de Proteção 

de Dados (LGPD).  

Foi constatado que o valor oferecido para fins de 

acordo está muito aquém do que efetivamente é 

devido aos respectivos beneficiários, além do que, o 

inadequado procedimento em apreço, a nosso ver, 

representa assédio indevido aos nossos filiados. 

A Afabesp solicitou resposta no prazo de 72 horas, 

caso contrário adotará as medidas judiciais e 

administrativas cabíveis. 

 

 

GRANDE VITÓRIA 

O Tribunal de Justiça de São Paulo acolheu pedido na 

ação impetrada pela ABESPREV de suspender a 

eficácia das reformas do Estatuto Social do 

BANESPREV efetuadas nos anos de 2019 e 2021 por 

não terem sido deliberadas na Assembleia dos 

Participantes, fato que impede a averbação de ditas 

reformas no Cartório de Registro. 

Na justiça de Brasília correm ainda dois outros 

processos ingressados pelas associações contra a 

PREVIC que, contrariando a Lei, o estatuto do 

Banesprev e os regulamentos dos Planos, autorizou as 

ditas alterações. 

Lembrando que a PREVIC é órgão fiscalizador e não 

legislador. 

  

 

PANDEMIA 

Cuide-se, o Covid19 ainda não foi embora.  

Evite aglomerações. Só saia de casa se necessário. 

Use máscara e álcool em gel. 

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 14 de outubro de 2021 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 01/01/2022 a 

31/12/2023; 

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 04/10/2021 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. 

Curitiba, 03 de setembro de 2021. 

A DIRETORIA 

Claudanir Reggiani                  Régis Pedro Paixão 

Diretor Presidente                    Diretor Secretário 

 

 

 

CABESP – NOVA ELEIÇÃO 

A sentença da ação judicial impetrada pelos membros 

da Comissão Eleitoral da CABESP, indicados pelas 

associações, determinou a realização de nova eleição 

para o cargo de Diretor Administrativo e que a 

eleição seja retomada incluindo o candidato Sr. 

Wagner Cabanal Mendes que havia sido impugnado 

por decisão descabida da Presidente da entidade. A 

decisão tornou nulos os atos praticados na AGE/2019 

referente à eleição para o citado cargo.  

Informativo Mensal 
 



A CABESP informou que o sistema eleitoral estará 

disponível em 01 de setembro de 2021 para que os 

Associados votem para o cargo de Diretor 

Administrativo.  

Aguardem informações mais detalhadas e não deixem 

de votar. 

 

 

GRATIFICAÇÕES – AFABESP ENTRARÁ 

COM AÇÕES INDIVIDUAIS 

O Juiz da 36ª Vara da Justiça do Trabalho em São 

Paulo, decidiu que a execução da sentença que nos 

deu a vitória na ação das gratificações deverá ser feita 

em ações individuais. 

Por outro lado, a reunião entre os representantes da 

AFABESP e os do Santander não resultou em 

qualquer progresso na direção da obtenção de um 

acordo que pusesse fim ao litígio. As pretensões do 

Santander foram consideradas absurdas e 

descabidas, ficando certo de que os nossos 

representantes somente voltariam à mesa de 

negociação se o Banco alterar sua posição. 

Isso significa que cada um dos beneficiários do 

processo terá uma ação individual ajuizada em seu 

nome, pleiteando os valores devidos pelo Banco 

Santander ao longo desses 23 anos em que a ação 

transcorreu, sempre acompanhada pelos nossos 

advogados. 

Estamos tranquilos pois a AFABESP, assim como o 

escritório dos advogados contratados, possui estrutura 

técnica e material para encaminhar e acompanhar 

com celeridade cada uma das milhares de ações. Os 

cálculos individuais e a petição inicial encontram-se 

em fase final de conclusão. 

 

 

GRATIFICAÇÕES – AÇÕES INDIVIDUAIS 

A quase totalidade dos beneficiários ou herdeiros 

constantes da lista original já deram procurações para 

os advogados da AFABESP. O ingresso das ações 

individuais ocorrerá em breve. 

Nossos advogados são os que possuem as melhores 

condições para conduzir cada uma dessas ações 

individuais, visto que atuam há 23 anos nesse 

processo, conhecendo de forma pormenorizada cada 

detalhe, o que não aconteceria com advogados recém-

contratados. 

 

 

GRATIFICAÇÕES – CUIDADO PARA NÃO 

CAIR EM GOLPES 

Muitos beneficiários da ação têm, nos últimos dias, 

recebido telefonemas e outros tipos de assédio de 

pessoas que dizem estar falando em nome do Banco 

Santander ou de escritórios interessados em 

“defender” os interesses dos que constam da lista de 

vitoriosos na ação. 

ALERTAMOS A TODOS PARA QUE TENHAM A 

MÁXIMA CAUTELA para que não corram o risco 

de CAIR EM GOLPES arquitetados por grupos 

especialistas nesse tipo de ações ilícitas.   

MUDANÇAS NA CABESP 

A CABESP, alheia aos interesses dos associados, 

anunciou mudanças nos convênios reciprocidade em 

todo o país. As mudanças atingiram principalmente 

os estados do norte e do nordeste além Minas Gerais, 

Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e outros. Em 

Curitiba não houve alterações. 

Ignorando a preocupação de muitos associados 

quanto ao impacto que a mudança de operadora terá 

no atendimento de profissionais já conhecidos, a 

Cabesp informou que a contratação da Central 

Nacional Unimed (CNU) teve objetivo de “propiciar 

maior qualidade” aos atendimentos nos estados em 

que as operadoras de convênio reciprocidade 

enfrentavam problemas na prestação de serviços. 

Entendemos que a magnitude da mudança deveria vir 

junto com maiores informações, inclusive quanto à 

abrangência do atendimento contratado pela Cabesp. 

Os associados(as) que tiverem algum problema com 

o novo convênio devem acionar a ouvidoria da 

Cabesp (0800 722 2636) e relatar o problema para as 

associações. 

 

NOTA DE FALECIMENTO 

Lamentamos registrar o falecimento ocorrido em 

15.08.2021, do banespiano nosso associado, EDU 

AMOEDO DOS SANTOS, 75 anos de idade. 

O colega Edu fez toda carreira na agência do Banespa 

de Paranaguá, onde residia. 

 

 

Mantenha seus dados pessoais e de dependentes 

sempre atualizados junto a Afaban, Afabesp, 

Banesprev e Cabesp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PANDEMIA 

Cuide-se, o Covid19 ainda não foi embora. Evite 

aglomerações. Só saia de casa se necessário. 

 

 

 

SETEMBRO 

06 – Maximiano Henrique  

06 – Cleusa Aparecida Tironi  

09 – Luiz Otávio Bastos Pequeno  

12 – Irene Torrens  

16 – Consuelo Colino de Lima  

18 – Dirceu Achiles Genol  

19 – Silvio Fontanelli  

20 – José Pedro Naisser  

21 – James Rachel  

23 – Luiz Rodolpho Vieira Barros  

23 – Mário Indrele  

30 – Eduardo Sualete de Mello 

 

 

 

  

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 

 

 


