
 
 
    Número 71 – Ano 7   O que mais preocupa não é o grito dos violentos, nem dos corruptos, nem dos desonestos, nem 
    Outubro – 2006          dos sem-caráter, nem dos sem-ética. O que mais preocupa é o silêncio dos bons. (Martim L.King)  
  
 
ELEIÇÕES NA AFABESP  
A Afabesp convocou assembléia para eleição do 
Conselho Deliberativo para o biênio 2007/2009. A 
votação será via correio no período de 03 a 17 de 
novembro de 2006. Todos os associados receberão nos 
próximos dias a listagem contendo os nomes dos 
integrantes das chapas concorrentes, a cédula de 
votação e o envelope para retorno já com o porte pago. 
É importante que todos votem a fim de que se obtenha o 
quorum necessário. 
Duas chapas se inscreveram para o pleito. A CHAPA 
AZUL é liderada pelo atual Presidente da AFABESP, 
Sr. Yoshimi Onishi e os seus integrantes representam a 
situação e a continuidade do excelente trabalho que vem 
sendo realizado nos últimos seis anos. 
A Diretoria da Afaban de Curitiba, por 
unanimidade, declarou apoio à Chapa Azul em 
reconhecimento às realizações e pelo trabalho no 
sentido da recuperação dos nossos reajustes. Os 
Diretores da nossa AFABAN, Claudanir Reggiani e 
Djalma Emidio Botelho, são candidatos a 
Conselheiro e integram, portanto, a CHAPA AZUL. 
Como todos sabem, a nossa participação tem sido 
intensa junto ao grupo de trabalho montado pela 
AFABESP para tratar exclusivamente dos trabalhos e 
planos visando recuperar os reajustes e a segurança dos 
pagamentos das nossas complementações. Foram 
produzidas mais de três dezenas de memoriais, 
representações, ações administrativas, judiciais, 
extrajudiciais e políticas. Os gabinetes de 64 Senadores 
e de vários Deputados Federais, em Brasília, além de 
autoridades diversas do Poder Judiciário (TST, MPF, 
MPT, AGU, PGR) foram visitados por nós. Na 
oportunidade entregamos os Memoriais, Representações 
e Ofícios que foram elaborados para fundamentar as 
nossas solicitações de apoio à nossa causa. Esse 
trabalho exigiu muita dedicação e esforço e só foi 
possível pelo irrestrito apoio da AFABESP através da 
sua Diretoria e particularmente com a liderança do Sr. 
Yoshimi Onishi, seu Presidente.  Os que acusam a 
AFABESP por não haver, ainda, conseguido recuperar 
os nossos direitos, esquecem-se da complexidade 
jurídica resultante dos atos da privatização do Banespa, 
dos acordos coletivos de 2001-03 e 2004-06 firmados 
entre o Santander e os Sindicatos (de todas as 
tendências políticas), da morosidade da Justiça e do 
poder econômico e político do próprio grupo Santander. 
Os resultados, que esperamos há anos, podem estar 
muito próximos quanto às gratificações e à segurança  
 

 
 
futura dos pagamentos e dos reajustes das nossas 
pensões e complementações de aposentadorias. Não 
podemos deixar que todo esse trabalho seja deixado de 
lado ou que tome outros rumos na eventualidade de 
ficarem doravante aos cuidados de pessoas que 
desconheçam a origem e detalhes das nossas causas e, 
particularmente, dos trabalhos e esforços empreendidos. 
A existência de duas chapas concorrentes representa 
mais uma indesejável divisão entre os banespianos 
aposentados. Infelizmente as exigências das lideranças 
da oposição impediram que houvesse consenso.  
A chapa de oposição apresentou uma proposta de 
trabalho que a rigor em nada difere da que existe 
atualmente. Resta saber da dedicação para a realização 
dos projetos e, principalmente, se os objetivos estarão 
voltados aos verdadeiros interesses dos aposentados. Os 
Conselheiros eleitos deverão estar afinados a fim de 
manter, democraticamente, a coesão dos ideais, pois 
terão a incumbência de eleger a Diretoria Executiva da 
nossa entidade. Não podemos correr riscos de disputas 
internas e que a AFABESP seja refém de objetivos 
políticos, econômicos e financeiros de alguns. 
Reafirmamos nosso pedido de apoio à CHAPA AZUL. 
 
 
 
 
 
ACORDO COLETIVO 2006 
Após seis dias de greve os Sindicatos dos Bancários e a 
Federação Nacional dos Bancos (Fenaban) assinaram 
no dia 18/10/2006 a Convenção Coletiva Nacional da 
categoria. 
O reajuste de 3,5%, conquistados para todos os 
bancários do Brasil vale para os aposentados e 
pensionistas do Santander Banespa que não aderiram à 
cláusula 44 do acordo anterior. Aqueles que assinaram o 
termo de adesão terão reajuste de 2,85% correspondente 
à variação anual do INPC. 
Entretanto, no pagamento das complementações do mês 
de outubro, o Banespa, além de ter efetuado a 
interrupção do pagamento do abono extraordinário dos 
aposentados, conforme previa o Acordo Coletivo 
2004/2006 assinado com os Sindicatos e a Fenaban, não 
efetuou o pagamento dos 3,5%. 
Oficiosamente temos informações de que esses 
reajustes serão pagos, cumulativamente, no dia 20 de 
novembro próximo. 
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JANTAR DE NATAL 
Convidamos todos os associados e familiares para o 
jantar de Natal a ser realizado conforme abaixo: 
 Data: 01-12-2006 – 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$. 30,00, refrigerante e aperitivos  
 incluídos. 
 Cardápio especial, música ao vivo e sorteio de
 brindes. 
 Condições de pagamento: Cheque para o dia 20 
(dia do crédito da complementação e do 13° salário).  
 
 

FUNDO 157 – LEMBRA-SE DELE? 
Você pode ter saldo parado no extinto Fundo 157 e te 
esperando em algum banco ou corretora. A AFABAN 
pesquisou e encontrou os nomes dos associados abaixo 
e respectivas instituições financeiras.    
Veja se o teu nome consta na relação e vá atrás.   
NOME       INSTITUIÇÕES 
Adalberto Amaro dos Santos  Bradesco 
Alair Antonio Gonçalves  BCN 
Albino Tramontina   Bamerindus 
Amilton Pilotto    Bradesco 
Ana Maria A. Bresser                 Itaú 
Ana Rosa Furtado  Banespa 
André M. Garcia    Itaú e Real 
Aníbal Malho   Banespa e Bradesco 
Antonio E. Urcichi  Bradesco 
Antonio Trojan   Banespa 
Arthur Carlos Frohlich   Itaú 
Ary Talamini   Bamerindus 
Carlos Antonio de Freitas  Banespa 
Carlos Fuchs    Bradesco 
Carlos Gomes de Andrade  Pilla Corretora 
Carlos Higino da Silveira   Banespa 
Carlos Lous    Bamerindus e Itamarati 
Cecília Keiko Hasegawa                 Bradesco e  Banespa 
Cleusa A.Tironi    Banespa 
Dino Meller         Bamerindus-Unibanco e Banespa 
Dirceu A. Genol    Real 
Djalma E. Botelho    Multiplic 
Edson Pedro da Veiga  Bamerindus e Bradesco 
Eduardo V.B. Barroso   Banespa e Unibanco 
Emir A. Mansur    Real 
Floriano Pfutezenreuter  Bamerindus 
Geraldo A.Moreira  Banespa 
Gilberto L.R.S. Faria                Itaú e Bamerindus 
Gilberto V. Figueiredo  Bradesco 
Harri Rodrigues   Banespa 
Hélio Garcia Romero   Bradesco 
Ikuko Hirata    Banespa 
Inácio Kavales      Real e Banespa 
Ione Ferreira Ribas                Real e Banespa 
James Rachel     Banespa 
João Bento Neto   -  Itaú, Unibanco. Bradesco e Banespa 
João Francisco Benini   Bamerindus 
Jorge Shulmeister Sobrinho Banespa 
José Fachin     Bradesco e Banespa 
José Ronaldo de Moraes    Bradesco 
Josevaldo Martins da Costa   Real 
Lucia Grohs     Bradesco 
Luiz Rodolpho V.Barros    Banespa, BCN e Itaú 
 
 
 

Luiz Gil de Oliveira    Bradesco 
Luiz O.B.Pequeno    Banespa e Real 
Luiz Shiger Katsunugi                 Bradesco (2)  Bamerindus 
Maria de Fátima Lobo   Nacional 
João Gasperi     Banespa e Itaú 
Maria Inês M.Abreu   Itaú e Banespa 
Maria Regina Ivaskiu   Bamerindus e Banespa 
Mário Indrele    Unibanco 
Mariza Natalina Martinez   Real 
Maximiano Henrique   Banespa 
Natalio S.Ton    Real 
Nedete Lous    Bamerindus 
Neife B. Neia    Bradesco 
Nilton Leyser    Itaú 
Norival Guerreiro da Silva -           Unibanco, Banespa e Itaú 
Otilia Caron    Bamerindus e Itaú 
Pedro E. Broering  Itaú 
Régis Paixão    Bradesco e Bamerindus 
Rivaiel Divardin    Bamerindus 
Romão Czarneski   Bamerindus e Nacional 
Rudnei  dos Santos Marçal  Banespa 
Salvador Martines Garcia   Unibanco e Itaú 
Sanae Miyaki    Bamerindus 
Sérgio de Oliveira Barbosa  Bradesco 
Sérgio Weber    Banespa 
Silvio Fontanelli  -             Bamerindus, Bozzano e Banespa 
Valderez Burda Pereira  Bradesco 
Waldemar Conzenza   Itaú 
Yaeko Imanaka Onuma     -            Bradesco, Banespa e Itaú 
Youco Oyama    Itaú e Real 
As pensionistas que desejarem saber da existência do 
Fundo em nome do cônjuge poderão fazê-lo bastando 
para isso informar a Afaban o número do CPF do 
mesmo ou acessar www.cvm.gov.br. 
Algumas instituições demonstraram má vontade na 
verificação de possíveis saldos limitando-se a informar 
verbalmente nada existir.  Sugerimos solicitar o extrato 
do fundo mediante carta protocolada. A instituição deve 
atender no prazo legal de 30 dias. A Afaban fornece o 
modelo da correspondência a ser entregue na instituição 
bancária. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Expediente: O Informativo Afaban é uma publicação mensal 
distribuída interna e gratuitamente aos associados. 
Supervisão / Redação: Claudanir Reggiani e Djalma Emidio Botelho 
Rua Mal. Deodoro, 500 conj 87 – Curitiba - CEP.80010-911 
Fone/fax: 41-3322-6761  afaban.curitiba@terra.com.br 
www.afabancuritiba.org.br 

 

 

 

 
NOVEMBRO 
03 – Gilberto Luiz Ramos S. Faria 
07 – Ana Rosa Furtado 
08 – Youco Oyama 
10 – Amilton Pilotto 
15 – Eloi Surião 
15 – Yaeko Imanaka Onuma 
16 – Vitor Constâncio 
24 – Antonio Trojan 
25 – Dino Antonio Meller 
 
 



 
           


