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BANCO SANTANDER VETOU O RESULTADO 
DO PLEBISCITO DA CABESP. 
Mais uma vez o Banco Santander mostrou que não 
respeita os aposentados e pensionistas do antigo 
BANESPA ao negar, sem motivo justificável, SEU 
REFERENDO ao Plebiscito da nossa CABESP. 
Nós, aposentados, cumprimos com todas as 
formalidades e etapas exigidas pelo ESTATUTO DA 
CABESP para proceder a sua alteração, desde a coleta 
de assinaturas em números imensamente superiores aos 
exigidos, comparecimento nas Assembléias e, por fim, 
votação recorde de 17.166 “SIM”, no Plebiscito, 
representando 99% dos votantes ou ainda 70% de 
associados eleitores. 
A proposta dos aposentados com a alteração estatutária 
era apenas obter o direito de concorrer aos cargos 
eletivos da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal, 
mantendo integralmente os direitos do Banco em 
nomear seus representantes (Presidente e Diretor 
Operacional), respeitando, dessa forma suas 
prerrogativas. 
Não faz sentido que aqueles que mais contribuem para a 
CABESP sejam excluídos da sua administração. 
Talvez, a negativa seja uma represália às várias ações 
impetradas pela AFABESP, AFABANS e SINFAB 
contra o Banco Santander pleiteando os direitos de seus 
associados e dependentes, direitos esses, ilegitimamente 
suprimidos. 
Mas a AFABESP, as AFABANS e o SINFAB que 
representam a maioria absoluta dos aposentados e 
pensionistas do antigo Banespa jamais irão transigir dos 
direitos de seus associados e pensionistas em troca de 
suposto favor que, na essência, é um direito de todos. 
 
 

ACORDO COLETIVO 2007 E O ADITIVO 
O Acordo Coletivo dos Bancários já foi assinado com a 
Fenaban e os reajustes já pagos pelo Santander. 
Entretanto as entidades sindicais continuam insistindo 
pela adoção ou renovação de um Aditivo ao Acordo no 
qual, aparentemente, o Santander não se mostra 
interessado. O que preocupa os aposentados e 
pensionistas é a inclusão de cláusula  pleiteando direitos 
já solidamente adquiridos e reivindicados junto ao 
Banco, autoridades federais e a Justiça e que o texto da 
mesma, se aprovado, não reflita o que já está sendo 
negociado, seja confuso e que venha necessitar de 
interpretação judicial. Lembramos que no ano passado, 
sem consulta aos aposentados, o Aditivo foi reaberto 
para a inclusão do Plano V cujas irregularidades 
estamos correndo atrás para corrigir. 

 
JUSTIÇA DERRUBOU O VETO DO SANTANDER 
Pela primeira vez os aposentados poderão participar 
como candidatos às eleições da CABESP. As 
candidaturas, que foram impugnadas pela CABESP, em 
razão do Veto do Santander, tiveram agora sua validade 
garantida pela Justiça por intermédio de liminar 
concedida em uma ação promovida pela AFABESP. 
O Juiz titular da 3ª Vara Cível (SP) concedeu liminar 
permitindo que nossos colegas aposentados possam 
candidatar-se, aceitando os argumentos da AFABESP e 
mandando suspender os efeitos do parágrafo único do 
artigo 45 do Estatuto da CABESP na parte em que 
impede as candidaturas dos aposentados que 
preencham os demais requisitos exigidos, mandando 
rever as impugnações feitas pela Caixa. 
Nossos colegas aposentados que se candidataram no 
prazo legal, que merecem todo o nosso apoio e pelos 
quais realizaremos uma grande campanha com a 
finalidade de elegê-los são: 
DORIVAL JESUINO FAUSTINO – Diretor 
Administrativo 
JULIO HIGASHINO – Diretor Financeiro 
ALVARO DE FREITAS CORREA  e JOSÉ CARLOS 
MACIEL BARBOSA (PINGADO) – Conselho Fiscal 
 

 

AÇÕES JUNTO A CÂMARA FEDERAL 
O Deputado Federal Nelson Marquezelli requereu à 
Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço 
Público a “ realização de Audiência Pública para 
debater as conseqüências de ato da Secretaria do 

Tesouro Nacional, na gestão do Senhor Fábio de 

Oliveira Barbosa, ao autorizar, em 14 de agosto de 

2000, a substituição de títulos ativos inalienáveis-

ATSP970315, garantidores de complementação das 

aposentadorias dos aposentados e pensionistas do 

Plano Pré-75 dos funcionários do Banespa, que 

transferiu ilicitamente ao Banco Santander mais de 7 

bilhões de reais”. 
A AFABESP, o SINFAB e AFABANS vem mantendo 
reuniões constantes com o Deputado Marquezelli, 
fornecendo dados e informações que possibilitam ao 
deputado a tomada de decisões e iniciativas em nossa 
defesa. 
Além disso, as entidades mantiveram reunião com o 
Ministro do Tribunal de Contas da União, Ministro 
Augusto Nardes, com a finalidade de instruir o processo 
da PFC nº 129/2006, que trata de um Procedimento de 
Fiscalização e Controle na Secretaria da Previdência 
Complementar-SPC. 
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AFABAN DE CURITIBA E REGIÃO 
                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 2007 
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 01/01/2008 a 
31/12/2009; 

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 10/12/2007 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 2007. 
 

A DIRETORIA 
             
Claudanir Reggiani  Régis Pedro Paixão 
Diretor Presidente  Diretor Secretário 
 

 
 
A T E N Ç Ã O 
Mantenha o seu endereço, telefone e e-mail atualizados 
junto a AFABAN, AFABESP, BANESPREV e 
CABESP. É do seu interesse. 
 
 
ACORDO COLETIVO 2004-2006 
Em 2004 o Banco Santander ajuizou Dissídio Coletivo 
junto ao Tribunal Superior do Trabalho congelando os 
salários por mais dois anos. A AFABESP o SINFAB e 
as AFABANS de pronto peticionaram para demonstrar 
o indigno e ilegal procedimento que o Banco vem 
impingindo aos aposentados. Quanto notou que a 
situação não lhe favorecia o Banco, com a concordância 
das entidades sindicais, desistiu do Dissídio o que 
acabou sendo aceito pelo Tribunal. 
Entretanto, no dia 15/10/2007 o Supremo Tribunal 
Federal aceitou a petição da AFABESP e AFABANS e 
determinou o processamento do nosso Recurso. 
Em resumo: o Dissídio Coletivo de Trabalho suscitado 
pelo Banco junto ao TST, através do qual foi 
prorrogado o congelamento dos salários no período 
1º/09/2004 a 31/08/2006 e instituídas as Cláusulas 43ª e 
44ª, será, agora, reexaminado pelo Supremo Tribunal 
Federal, graças ao empenho da AFABESP/SINFAB e 
das AFABANS. 
  
 

 

JANTAR DE NATAL 
Convidamos todos os associados e familiares para o 
jantar de Natal a ser realizado conforme abaixo: 
 Data: 07-12-2007 – sexta feira – 20:00 horas; 
 Local: Restaurante Madalosso – Salão Milano 
 Endereço: Avenida Manoel Ribas, 5875 
 Bairro: Santa Felicidade 
 Preço: Gratuito para os sócios 
 Convidados: R$ 30,00  (vinhos, refrigerantes,      
 aperitivos e sobremesa  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). 
 

 
 
ELEIÇÕES DA CABESP 
Será no próximo dia 30/11/2007. A votação será pelo 
correio. Você receberá em sua residência o envelope 
contendo as instruções, cédula e o envelope de retorno. 
Não deixe de votar e prestigiar os candidatos que as 
AFABANS, AFABESP e SINFAB estão indicando. 
Leia neste Informativo o manifesto das AFABANS  e 
outras informações sobre a eleição da Cabesp. Fique 
atento. Não se deixe iludir. 
 
 
ELEIÇÃO DA AFABAN DE CURITIBA 
Conforme Edital publicado nesta edição do nosso 
Informativo, teremos no dia 20 de dezembro a eleição 
da nova Diretoria Executiva e Conselho Fiscal para o 
período 01/01/2008 a 31/12/2009. Pedimos a todos os 
associados para que formem as suas chapas ou se 
apresentem individualmente para compor junto com os 
outros colaboradores interessados. 
A AFABAN depende do trabalho voluntário de todos e 
este é o momento para fortalecermos a nossa entidade. 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Expediente: O Informativo Afaban é uma publicação mensal 
distribuída interna e gratuitamente aos associados. 
Supervisão / 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 

 

NOVEMBRO 
03 – Gilberto Luiz R. Faria 
07 – Ana Rosa Furtado 
08 – Youco Oyama 
10 – Amilton Pilotto 
15 – Eloi Surião 
16 – Vitor Constancio 
24 – Antonio Trojan 
25 – Dino Antônio Meller 
 

 


