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AUDIÊNCIA PÚBLICA EM BRASILIA 
Aconteceu, no dia 06/12 em Brasília - DF, um dos fatos 

mais importantes e históricos para nós, aposentados e 

pensionistas Banespianos. 
Por iniciativa do Deputado Nelson Marquezelli, foi 

realizada uma Audiência Pública na Câmara Federal. 
A audiência teve como origem o requerimento da 

Comissão de Trabalho que teve como finalidade: 

“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, por meio da Portaria 386, de 2000, substituição 
de títulos ativos inalienáveis garantidores 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.” 
 

Compareceram à Audiência os seguintes convidados, 

que compuseram a mesa, presidida pelo Deputado  

Marquezelli: 

-Fábio de Oliveira Barbosa – Ex-Secretário do Tesouro 

Nacional; 

-Antonio Augusto Gustavo Matos do Vale – Diretor do 

Bacen - Representante do Presidente do BACEN; 

-Humberto Fernandes de Moura – Representante do 

Procurador Geral do Trabalho; 

-José Paiva – Representante do Banco Santander; 

-Yoshimi Onishi – Presidente da AFABESP; 

-Eros Antonio de Almeida – Presidente do SINFAB; 

-Eudes Carneiro – Representante do Ministro do 

Trabalho; 

-Luiz Cláudio Marcolino - Presidente do Sindicato dos 

Bancários de São Paulo; 

-Herbert Moniz – Representante da Afubesp; 

-Carlos Henrique Martins Lima – Procurador da 

Republica no Distrito Federal. 

 

Fomos representados pelos nossos colegas Yoshimi 

Onishi, Djalma Botelho, Eros de Almeida, Julio 

Higashino e Claudanir Reggiani, que usaram da palavra, 

explanando e questionando sobre as irregularidades 

praticadas em todo o processo. 

 

Nossos colegas foram extremamente felizes e precisos 

nas suas intervenções fazendo com que quatro 

Deputados Federais usassem da Tribuna para pedir a 

instalação de uma CPI, como única maneira de 

solucionar e esclarecer definitivamente todos os 

problemas que enfrentamos. 

 

 

Tendo em vista a proposta de instalação de uma CPI, o 

Dep. Marquezelli concedeu um prazo de 15 dias para 

solução. Ao fim disso, se um acordo com os 

aposentados não for alcançado, as providências para a 

instalação de uma CPI serão iniciadas com a 

convocação formal e investigativa em cima dos títulos e 

do destino das rendas dos títulos. 

O Auditório Nereu Ramos, da Câmara Federal, foi 

invadido por uma onda de aposentados todos vestidos 

com camisetas brancas dizendo: 

“AFABESP – pelos nossos direitos”.  
Foram onze ônibus lotados, totalmente pagos pela 

AFABESP, inclusive com despesas de alimentação. 

Vieram de todo o Brasil, enfrentando sacrifícios em 

viagens extremamente longas e cansativas.  
O colegaYoshimi, Presidente da AFABESP, reconheceu 

esse sacrifício feito por aqueles que se dispuseram a 

enfrentar todas essas dificuldades em busca do mesmo 

objetivo. E disse: “a eles os nossos mais calorosos 

agradecimentos”. Cumprimentamos também as 

AFABANS, que organizaram em conjunto com o 

Diretor Alfredo Vaz Netto, (coordenador das 

AFABANS), todas essas caravanas. 
Fonte AFABESP:  www.afabesp.org.br 

 

  

ELEIÇÃO CABESP 
A eleição da CABESP para escolha de dois Diretores e 

dois Conselheiros será no dia 21 de dezembro. Desta 

vez, por força das iniciativas da AFABESP e das 

AFABANS, os aposentados finalmente poderão 

participar como candidatos. Esta participação corrige 

antiga injustiça dos estatutos que somente permitia a 

participação do pessoal da ativa.  

Nos próximos dias todos os associados receberão um 

envelope contendo as instruções e a cédula para 

votação. Basta assinalar os nomes dos candidatos dos 

aposentados (abaixo indicados) e colocar o envelope 

no correio, até o dia 21 próximo. 
 

- Júlio Higashino – Diretor Financeiro 

- Dorival Jesuino Faustino – Dir.Administrativo 
 

A Justiça ainda não autorizou as candidaturas de 

aposentados para o Conselho Fiscal. Caso seja 

autorizada vote em Álvaro de Freitas Correa ou José 
Carlos Maciel Barbosa (Pingado). 
 

Recomendamos estes candidatos por suas qualidades 

pessoais e por representarem os verdadeiros interesses 

de todos os banespianos aposentados e da ativa.   

A AFABAN CONTA COM O SEU APOIO. 

Informativo Mensal 

 



ELEIÇÃO CABESP 
Ultimamente, muitos aposentados estão recebendo 

telefonemas de um firma que se intitula ‘Pesquisa e 

Apoio’ e que diz trabalhar em nome da Cabesp.  

Receberam também um jornal e uns folhetos nas cores 

verdes e com símbolo imitando e fingindo como sendo 

de autoria da Cabesp. 

Cuidado. A Cabesp negou a autoria tanto da falsa 

pesquisa e dos telefonemas como dos folhetos. Trata-se 

na verdade de propaganda maldosa e mentirosa da 

chapa de oposição tentando enganar os aposentados. 

Através de mensagens terroristas e inquietantes dizem 

que a CABESP corre risco se os aposentados forem 

eleitos. Mas isto não é verdade. A CABESP não corre 

nenhum risco se os aposentados forem eleitos, ao 

contrário, os objetivos  buscados serão unicamente o 

fortalecimento da CABESP e os interesses dos 

associados. Jamais haverá objetivo político-partidário. 

A CABESP, assim como o BANESPREV, não podem 

ser usados como palanque para carreiras políticas. 

A manutenção e a independência da CABESP é do 

máximo interesse de todos, principalmente dos idosos. 

VOTE SEM MEDO: VOTE NOS APOSENTADOS   
 

- Júlio Higashino – Diretor Financeiro 

- Dorival Jesuino Faustino – Dir.Administrativo 

- Álvaro de Freitas Correa   ou  
- José Carlos Maciel Barbosa (Pingado) – Conselho 

Fiscal. 

 
 

SANTANDER – DESTAQUE NEGATIVO 1 
O Tribunal Superior do Trabalho – TST publicou em 

09/11/2007 a relação das empresas com maior 

quantidade de processos trabalhistas. O grupo Santander 

ocupa o 4º lugar, com 8.047 processos somente junto ao 

TST. Este número pode ser de sete a dez vezes superior 

se somarmos as ações em trânsito nos Tribunais 

Regionais e nas milhares de Varas Trabalhistas em todo 

o país. 

Estes dados foram projetados na audiência pública 

realizada no dia 06/12/2007 em Brasília e causou 

espanto e indignação das autoridades e convidados 

presentes. 

Vários Deputados manifestaram-se com firmeza 

dizendo tratar-se de deplorável desprezo às leis 

brasileiras, sobretudo partindo de um banco estrangeiro 

que aqui tem obtido excepcionais lucros. 
 

SANTANDER – DESTAQUE NEGATIVO 2 
Na relação das instituições financeiras com maior 

número de reclamações, publicada pelo Banco Central 

do Brasil, o conglomerado Santander mantém há meses 

a segunda colocação. Mais um revoltante exemplo de 

desprezo aos clientes e ao público em geral. 
 

SANTANDER – DESTAQUE NEGATIVO 3 
Em 2006 o Santander Banespa ocupou a sexta posição 

entre a instituições financeiras mais reclamadas junto ao 

PROCON de São Paulo. 
 

A PERGUNTA QUE NÃO QUER CALAR 
O valor das idéias tem valor ao desvalorizar pessoas? 

 
 

ELEIÇÃO NA AFABAN DE CURITIBA 
No dia 20.12.2007, com início às 10:00 horas, será 

realizada a eleição para escolha da nova Diretoria 

Executiva e do Conselho Fiscal da nossa AFABAN 

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. 

Compareça e vote. 

 

 

NOVA ASSOCIADA – Bem-vinda 
- Ivone Maria Grando Moreira 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

DEZEMBRO  
02 – Creuza das Graças M. Gomes 

05 – Alice Kasumi K. Hiraga 

05 – Laurindo Fracaro 

06 – João Bento Neto 

08 – Carlos Fuchs 

11 – Ana Maria Alarcon Bresser 

11 – Alair Antonio Gonçalves 

15 – Sanae Miyaki 

18 – Eduardo Alves Ruybal 

19 – Carlos Higino da Silveira 

21 – Antonio Carlos Peres 

24 – Natálio da Sislveira Ton 

24 – Mariza Natalina G. Martinez 

JANEIRO 
04 – Fernando José O. Filho 

06 – Guido de Pauli 

07 – Sérgio de Oliveira Barbosa 

08 – Carlos Antonio de Freitas 

10 – Luiz Shiger Katsunugi 

11 – Nilton Leyser 

12 – Aníbal Malho 

12 – Antonio de Moura Borba 

14 – Arthur Carlos Frohlich 

15 – Júlio Recco 

15 – Adalberto Amaro dos Santos 

18 – Lúcia Grohs 

18 – Paulo Roberto Biglia 

20 – Ildefonso Debur 

20 – Claudanir Reggiani 

20 – Maria Helena Pareja Wolf 

28 – Therezinha Soares 

 

 

 


