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ELEIÇÕES CABESP – VITÓRIA HISTÓRICA 
Encerrada a apuração das eleições da CABESP foram 
divulgados os seguintes resultados: 
Diretoria Financeira: 
Júlio Higashino     9.124 votos – 63,7% 
José Osmar Boldo  4.919 votos – 34,3% 
Nulos e Brancos     288 votos -   2,0% 

Diretoria Administrativa: 
Dorival Jesuíno Faustino 8.561 votos – 59,7% 
Wagner Cabanal  5.464 votos – 38,1% 
Nulos e brancos     306 votos -  2,2% 
Conselho Fiscal: 
Gilberto Paulillo  6.458 votos – 45,1% 
José Cristiano M. Meibach 4.280 votos – 29,9% 
Nulos e brancos  3.593 votos – 25,0% 
 
Os candidatos dos aposentados – Júlio Higashino e 
Dorival Faustino – embora vencedores nas urnas - não 
foram empossados no dia 02/01/2008, conforme o 
previsto, em razão de sentença judicial que suspendeu a 
posse dos Diretores eleitos. Aguarda-se o julgamento do 
mérito da ação judicial que permitiu as candidaturas de 
aposentados, o que poderá ocorrer em breve. Se a 
Justiça paulista conceder ganho de causa aos 
aposentados – o que esperamos – os eleitos serão 
empossados de imediato. Caso contrário os segundos 
colocados nas eleições assumirão as Diretorias 
Financeira e Administrativa. Por enquanto, os mandatos 
dos atuais Diretores foram prorrogados conforme 
prescreve o Estatuto da CABESP. 
Registramos, ainda, que a Justiça paulista negou a 
participação dos aposentados como candidatos ao 
Conselho Fiscal. Assim os dois candidatos da ativa 
apoiados pela AFUBESP e pelo Sindicato dos 
Bancários de São Paulo concorreram sozinhos e 
venceram com 25% de rejeição. A posse de ambos 
ocorreu no dia 02/01/2008. 
 
 
 

CABESP – CONSELHO FISCAL 
O colega Claudanir Reggiani, Presidente da nossa 
AFABAN, foi indicado pelo Conselho Deliberativo e 
pela Diretoria Executiva da AFABESP para ser o 
representante dos aposentados no Conselho Fiscal da 
CABESP. A posse do Reggiani ocorreu no dia 02/01/08 
juntamente com os dois colegas da ativa eleitos. 
A participação de um aposentado indicado pela 
AFABESP é cláusula estatutária da CABESP. 
 
 

 
ELEIÇÃO – AFABAN DE CURITIBA 
Com a presença de grande número de associados, a 
assembléia geral realizada no dia 20/12/2007 elegeu os 
membros da Diretoria para o biênio 2008-2009:  
 
Presidente: Claudanir Reggiani;  
Vice Presidente: José Ronaldo de Morais;  
Diretor Secretário: Regis Pedro Paixão; 
Diretor Tesoureiro: Ary Ullman;  
Diretor Social: Pedro Eduardo Bhoering;  
Diretor de Comunicação: Rubes Negrão;  
Diretor de Planejamento: Djalma Emidio Botelho; 
Diretores Suplentes: Eduardo Alves Ruybal, Harri 
Rodrigues, João Francisco Benini e Wilson Daciuk;  
Conselho Fiscal - Efetivos: Adalberto Amaro dos 
Santos, Antonio Carlos Peres e Jorge Shulmeister 
Sobrinho;  
Conselho Fiscal - Suplentes: José Pedro Naisser, 
Leonor Munhoz C. Mazzaro e Pedro Celso Machado. 
 
 
MENSALIDADE 
Para suportar as crescentes despesas  gerais, a Diretoria 
da AFABAN resolveu aumentar a mensalidade paga 
pelos associados para R$ 10,00 a partir de janeiro de 
2008. Lembramos que a mensalidade anterior 
permaneceu inalterada durante mais de cinco anos e que 
a presente decisão poderá ser revertida na assembléia 
geral dos sócios a ser realizada em março vindouro.  
A Diretoria conta com a compreensão de todos. 
  
 

BANESPINHA DE CURITIBA 
Como conseqüência da privatização e desaparecimento 
do BANESPA o Esporte Clube Banespa de Curitiba, 
também está fechando as portas e sendo oficialmente 
extinto. Fundado em 10/09/1973 por força do desejo e 
do dinamismo de várias gerações de banespianos que 
trabalharam na agência do Banespa de Curitiba, o 
BANESPINHA, assim chamado carinhosamente, 
sempre foi o palco de intensas manifestações de 
amizade e de congraçamento festivo da família 
banespiana.  
Finda a tramitação legal e venda dos bens, o patrimônio 
líquido encontra-se à disposição dos sócios efetivos 
conforme Editais publicados no jornal Gazeta do Povo 
dos dias 19/12/2007, 03 e 19/01/2008. Outras 
informações poderão obtidas na sede da AFABAN com 
os Diretores do Banespinha. 
 
 

Informativo Mensal 

 



ELEIÇÕES CABESP – TUMULTOS PARA 
PREJUDICAR  OS APOSENTADOS 
No dia 19/12/2007 foi protocolada, na Justiça em São 
Paulo, uma ação requerida pelos Diretores da Afubesp e 
membros da CNAB pedindo a anulação da eleição da 
CABESP que se encerraria no dia 21 daquele mês, por 
entenderem passível de fraude a forma de votação. 
Questionaram, ainda, o voto pelo correio, o formato e 
vulnerabilidade das cédulas de votação etc. 
Mas a tentativa de anular o pleito foi em vão, pois o 
Juiz que recebeu o pedido despachou no mesmo dia e 
indeferiu o despropositado requerimento e julgou 
extinto o processo.  
No dia 11/12/2007, a Afubesp/CNAB e o Sindicato dos 
Bancários de São Paulo entregaram ao Santander uma 
proposta para negociar questões pertinentes à CABESP. 
O fato foi estampado no site daquela entidade com fotos 
e sorrisos, mas não esclareceu o que se deseja negociar 
e o porquê das entidades representativas dos 
aposentados não terem sido convidadas a tomar 
conhecimento e discutir a inoportuna negociação que 
pretendem estabelecer. 
Na verdade tratou-se de mais dois atos engendrados 
para tumultuar as eleições da CABESP no momento em 
que os aposentados, através das suas entidades, desejam 
participar das decisões que envolvem os seus interesses.  
Procura-se tumultuar o processo ante o pavor de 
perderem as Diretorias da CABESP e o palanque 
político-partidário que embala carreiras políticas. Por 
outro lado, preocupado com os acontecimentos da 
Audiência Pública em Brasília, no dia 06/12/07, e da 
ameaça de uma CPI, o Santander poderá facilitar uma 
aproximação e negociações de temas contrários aos 
interesses dos aposentados. 
O que se viu agora com essa tentativa desesperada e 
inútil de anular as eleições e a proposta apressada e fora 
de tempo de discutir CABESP são frutos de quem 
sempre considerou a nossa caixa de saúde como feudo 
político e agora vê seu reino ameaçado por um grupo de 
aposentados que não mais admite que seus interesses 
sejam negociados à sua revelia. Os cinco anos de 
congelamento das aposentadorias e salários e o silêncio 
ante os milhares de indefesos banespianos demitidos 
sumariamente ou via PDV foi uma dura lição.  
As eleições da CABESP já passaram e os votos foram 
apurados. Aguarda-se a decisão da Justiça quanto aos 
obstáculos colocados por aqueles que tentam de toda 
forma impedir a participação dos aposentados na 
direção da CABESP. A participação dos aposentados é 
direito legal e moral por representarem 80% dos 
associados até então discriminados por um estatuto 
obsoleto. 
 
 
 

NOTA DE FALECIMENTO 
Faleceu no dia 02/01/2008 o banespiano aposentado 
OSMAN DE OLIVEIRA RIBAS. O colega Osman 
tinha 66 anos de idade e trabalhou nas agências de 
Curitiba, Blumenau, Ponta Grossa, na Gerência 
Regional Paraná e aposentou-se no cargo de Gerente 
Geral de Agências. 
 
 
 

REAJUSTE BANESPREV 
Os participantes do Plano Pré-75 e do Plano III do 
Banesprev terão as suas aposentadorias e pensões 
reajustadas a partir do mês de janeiro-2008. Os índices 
de reajuste definitivo serão conhecidos nos próximos 
dias pois se aguarda a publicação relativa ao mês de 
dezembro-2007. Especula-se que serão em torno de 
7,75% e 3,80%, respectivamente. 
 
 

TELEFONES ÚTEIS 
Funbep Pass: 
Fones - 4004-5522 – Capitais e regiões metropolitanas 
 0800-722-5522 – demais localidades 
Fax:      4004-4443 – Capitais e regiões metropolitanas 
             0800-722-4443 – demais localidades 
Cabesp: 
Fones: - 4004-2636 – Capitais e regiões metropolitanas 
   0800-722-2636 demais localidades 
Rua Boa Vista, 293 – CEP 01014-915 – São Paulo - SP 
Afaban Curitiba 
Fone/Fax: (41)xx 3322-6761 
e-mail: afaban.curitiba@org.com.br 
Expediente: das 14:30 às 17:00 horas 
O aparelho de fax, telefone e computador estão à 
disposição dos associados para obtenção de orientação e 
autorização médico-hospitalar junto a Cabesp, Funbep e 
outras necessidades. 
 

ATENÇÃO: 
Mantenha atualizados junto à AFABAN o teu endereço, 
telefone e e-mail. Sempre temos alguma informação útil 
para repassar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

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 

 


