
 
 
    Número 64 – Ano 6                             Eu gostaria de morrer como o meu avô... dormindo tranqüilo, 
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EDITORIAL - ELEIÇÃO DA CABESP - 
No próximo dia 25/11 haverá eleição para a escolha de 
membros da Diretoria e do Conselho Fiscal da Cabesp. 
Os associados já receberam a cédula e orientações para 
votar. Este é um bom momento para reflexão, 
principalmente para os marginalizados aposentados.  
Muitos banespianos estufam o peito e proclamam: “A 
Cabesp é nossa”.  
Será mesmo? Nossa de quem? Vejamos: 
O estatuto da Cabesp é da época do banco estatal assaz 
protetor dos interesses e do bem-estar dos seus 
empregados. Não havia preocupações e desconfianças 
com relação ao futuro da Caixa. Ontem, como hoje, a 
Cabesp é dirigida pelo mesmo estatuto onde o Banespa 
– agora empresa privada – detém a maioria dos votos 
para as decisões de Diretoria. Mas o Banespa não pode 
fazer tudo o que quer. Para evitar os aventureiros e 
aproveitadores fez-se constar no estatuto que vários 
assuntos de capital importância dependem da decisão da 
assembléia dos associados. 
Nessa armação legal ninguém é dono da Cabesp. 
Entretanto, o Banespa Santander administra, tem o 
poder de coação e, assim, manda de fato. Os associados 
podem eleger dois Diretores e o Conselho Fiscal mas, 
desde o início, com a odiosa e injusta discriminação: os 
aposentados não podem ser candidatos, embora sejam 
associados com idênticos deveres e direitos.  
Pelo potencial econômico e expressivo quadro social, a 
“nossa” Cabesp, assim como o Banesprev, se 
constituem em excepcionais palanques para o 
desenvolvimento de carreiras e projetos políticos. É 
notório que a Cabesp e o Banesprev são usados como 
trampolim para se galgar postos mais relevantes nas 
empresas estatais e seus fundos de pensão. A “nossa” 
Cabesp e o Banesprev são ante-salas para futuras 
candidaturas a Vereador e Deputado.  
Ninguém ignora a existência de um esquema político-
partidário que une Afubesp-Sindicatos (principalmente 
o de São Paulo)-CUT-PT. Estes sim são os verdadeiros 
donos da CABESP.  
Nada contra a existência de práticas eminentemente 
políticas, desde que não isolem ou prejudiquem outros 
grupos de pessoas, no caso, os aposentados do Banespa 
em relação aos reajustes das aposentadorias, ao legítimo 
desejo de dirigir a Cabesp e de ter assento nas mesas de 
decisões que afetem os seus destinos. 
Ter os pés dentro da Cabesp e do Banesprev tornam os 
eleitos e o seu grupo em interlocutores privilegiados 
junto ao Banespa Santander. 
 

 
Os interesses se mesclam e transbordam para os acordos 
coletivos de trabalho e outros campos afins. 
Legitimamente os aposentados lutam para terem voz e 
poderem melhor se defender.  
Com esta postura são vistos como sendo ambiciosos 
concorrentes do esquema. 
Bobagem. Somente seriam concorrentes se o Santander 
vislumbrasse maior possibilidade de lucros ao lado dos 
aposentados. Lamentavelmente poucos percebem as 
manhas e artimanhas do blá blá blá e das justificativas 
esfarrapadas.  
Diante deste quadro, como os aposentados devem se 
comportar em relação à eleição do dia 25/11? Votar nas 
mesmas pessoas ou grupo de sempre? Votar em algum 
desconhecido que se candidatou à procura de 
imunidade, estabilidade e ascensão profissional? 
Existem candidatos realmente independentes? 
Difícil decisão para os desunidos, iludidos e desiludidos 
e que preferem não se incomodar. 
Assim, não é difícil entender o posicionamento 
manifestado por um bom número de aposentados que 
em sinal de protesto comparecerão às urnas para anular 
o voto.  
Anular o voto será uma demonstração de indignação e 
revolta pela exclusão e manipulação dos interesses dos 
aposentados dentro do grupo Santander Banespa. Mas 
não será o caminho adequado e não trará nenhum 
benefício ou resultado prático. Eleição faz parte do jogo 
democrático. A melhor atitude seria a organização e 
esforços para apoiar candidatos identificados com a 
causa dos aposentados e, principalmente, para mostrar a 
força do grupo, inclusive já visando o plebiscito que se 
aproxima.  
Que cada um reflita e se manifeste através do voto. 
Votar nulo poderá nada significar a não ser um grito 
surdo tentando dizer algo que ninguém ouvirá. 
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AÇÃO DAS GRATIFICAÇÕES 
No dia 20/09 o Tribunal Regional do Trabalho de São 
Paulo, por unanimidade, recusou o recurso do Banespa 
e manteve a sentença da primeira instância 
determinando o pagamento das gratificações de 1994 a 
1997 aos aposentados. 
Da decisão ainda cabe recurso ao TST, em Brasília.  
A AFABESP requereu a correção da sentença quanto 
aos semestres posteriores a 1997, conforme constou na 
petição inicial. 
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 ACORDO 2004 – AÇÃO DE CUMPRIMENTO 
A Ação de Cumprimento impetrada pelo Sindicato dos 
Bancários de Curitiba, contra o Banespa, visando o 
pagamento do reajuste da FENABAN, obteve mais uma 
vitória. No dia 11/11 o Juízo da 15ª Vara do Trabalho de 
Curitiba, recusou o recurso do Banespa e manteve a sentença 
anterior determinando o pagamento do reajuste aos 
aposentados e ativos do Banespa. 
Estão de parabéns o Sindicato dos Bancários de Curitiba e o 
seu eficiente Departamento Jurídico pela independência e 
respeito à decisão das assembléias e por não cederem aos 
desejos obscuros das cúpulas políticos-sindicais que, 
infelizmente ocorreram em outras cidades. 
Da decisão ainda cabem recursos a instâncias superiores e 
deles o Banespa certamente não abrirá mão. 
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SEGURO DE VIDA COSESP 
A conhecida Apólice 10 ameaçada de cancelamento pela 
COSESP, sem maiores explicações, continua com a liminar 
concedida pela justiça paulista, o que impede o efetivo 
cancelamento.  
Entretanto, o desconto mensal dos prêmios não tem sido feito 
pela seguradora que, mesmo assim, está obrigada a pagar as 
indenizações em caso de morte de segurado ou companheiro. 
Considerando que a COSESP poderá efetuar os descontos de 
uma só vez, recomendamos aos associados que mantenham 
saldo suficiente na conta corrente.  
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AÇÃO INDIVIDUAL – IGPM 
Em novembro será debitado R$ 30,00 aos participantes da 
ação IGP-DI, organizada pela AFABAN, referente custos 
judiciais. 
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         EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
                          Assembléia Geral Ordinária 
 
Por este Edital e de acordo com disposições estatutárias e 
regulamentares ficam os associados da AFABAN de Curitiba 
e Região convocados para a Assembléia Geral Ordinária a ser 
instalada no dia 20 de dezembro de 2005 na sede social sita 
na Rua Marechal Deodoro, 500 – conj. 87 – 8º andar, em 
Curitiba, em primeira convocação às 10 horas 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 01/01/2006 a 31/12/2007; 

2) A votação será encerrada às 16 horas do mesmo dia 
e a apuração dos votos será em seguida; 

3) A inscrição das chapas concorrentes será até o dia 
10/12/2005 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 o modelo de procuração e a cédula de 
votação pelo correio. 

       
Curitiba, 20 de novembro de 2005. 
   

A DIRETORIA 

 
 

SEGURO DE VIDA COSESP - APÓLICE 10  
Em maio desde ano quando do cancelamento unilateral da 
apólice de seguro em grupo, a AFABAN de Curitiba, em 
defesa dos interesses dos seus associados, apresentou 
denúncia formal junto ao PROCON – Paraná. A nossa queixa 
foi acolhida por aquele órgão de defesa do consumidor e a 
COSESP foi convocada para comparecer na audiência 
conciliatória marcada para o dia 25/11/2005, em Curitiba. 
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JANTAR DE NATAL 
 Data:  09-12-2005 – sexta feira – 20:00 horas; 
 Local: Restaurante Madalosso – Salão Torino 
 Endereço: Av. Manoel Ribas, 5875 
 Bairro: Santa Felicidade 
 Preço: Gratuito para os sócios 
 Convidados: R$. 25,00. 
   
 

 
AGENDA AFABESP 2006 
A Afabesp disponibilizou agendas Redoma de mesa e 
financeira com custo especial para os associados. 
- Agenda de Mesa: somente o refil R$ 13,00 e com suporte 
R$ 18,00; 
- Agenda Financeira (contagem de dias corridos): refil R$ 
19,00 e com suporte R$ 24,00. 
Os pedidos poderão ser feitos diretamente na Afabesp ou na 
Afaban, acrescidos do custo do correio. 
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FUNDO PRÉ-75 – ÍNDICE DE REAJUSTE 
Depois de cinco meses consecutivos com deflação, o IGP-DI 
voltou a registrar alta de 0,63% em outubro.  
No acumulado dos dez primeiros meses de 2005, o IGP-DI 
subiu 0,82%. 
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Expediente: O Informativo Afaban é uma publicação mensal 
distribuída interna e gratuitamente aos associados. 
Supervisão e Redação: Claudanir Reggiani  
Rua Mal. Deodoro, 500 conj 87 – Curitiba - CEP.80010-911 
Fone/fax: 41-3322-6761  afaban.curitiba@terra.com.br 
www.afabancuritiba.org.br 
 
 
 

DEZEMBRO 
02 Creuza G.Machado Gomes 
05 Alice Kasumi K. Hiraga 
05 Laurindo Fracaro 
06 João Bento Neto 
08 Carlos Fuchs 
09 Leocádia Ieger 
11 Alair Antonio Gonçalves 
15 Sanade Miyaki 
18 Eduardo Alves Ruybal 
19 Carlos Higino da Silveira 
21 Antonio Carlos Peres 
22 Geraldo Antonio Moreira 
24 Natálio da Silveira Ton 
24 Mariza N. Gaziola Martinez 
 


