
 
 

    Número 89 – Ano 8             Quem conhece os outros é inteligente. Quem conhece a si mesmo é iluminado. 

    Novembro – 2008               Quem vence os outros é forte. Quem vence a si mesmo é invencível.    
    
 

ELEIÇÃO NO BANESPREV 
No dia 14 de janeiro o Banesprev realizará eleições 
para os diversos cargos da administração do nosso 
fundo de previdência. De acordo com o Estatuto serão 
eleitos dois Participantes/Assistidos para o Conselho de 
Administração, dois para o Comitê de Investimentos, 
um para Diretor Administrativo e um para Diretor 
Financeiro. A administração do BANESPREV será 
completada por pessoas indicadas pelo Santander. 
Desta vez a AFABESP, SINFAB e as AFABANS 
indicarão e apoiarão candidatos reconhecidamente 
capazes e experientes para tão importante missão que é 
vigiar e cuidar da saúde financeira e administrativa do 
nosso fundo de pensão. Os interesses dos aposentados e 
pensionistas, até então ausentes do processo eletivo e da 
administração direta do BANESPREV, terão agora 
representantes experientes voltados exclusivamente à 
segurança dos investimentos e do futuro do Fundo 
responsável pelo pagamento das nossas aposentadorias 
e pensões. Estes candidatos, que em breve serão 
apresentados aos nossos associados, não têm nenhum 
interesse ou ligação político-partidário a prestar contas 
e, portanto, não usarão o BANESPREV como palanque 
para embalar carreiras políticas. 
As eleições que se aproximam são indiscutivelmente da 
máxima importância para todos os nossos associados. 
Por esta razão recomendamos acompanhar as notícias e 
os informativos a respeito; ficar atentos às propagandas 
enganosas que certamente receberão e comparecer no 
dia 14 de janeiro para votar pessoalmente na agência 
onde mantém conta corrente. 
A AFABESP/SINFAB e a AFABAN enviarão novas  
informações a todos os associados 

 
 
 
JANTAR DE NATAL 
Todos os associados e familiares estão convidados para 
o jantar de Natal a ser realizado conforme abaixo: 
 Data: 12-12-2008 – sexta feira – 20:00 horas; 
 Local: Restaurante Madalosso – Salão Bellagio 
 Endereço: Avenida Manoel Ribas, 5875 
 Bairro: Santa Felicidade 
 Preço: Gratuito para os sócios 
 Convidados: R$ 35,00 (vinhos, refrigerantes, 
 aperitivos e sobremesa  incluídos). 
 Cardápio especial, música ao vivo e sorteio de
 brindes. 
 Condições de pagamento: Cheque para o dia do 
crédito da complementação e do 13° salário 
 

 
AÇÃO PROPOSTA PELA AFABESP - INPC 
No final do mês de outubro a AFABESP enviou carta a 
todos os seus associados propondo o ingresso de 
reclamação trabalhista para postular o reajuste das 
complementações de aposentadoria e pensão pelo índice 
INPC do IBGE, no período de setembro/2001 a 
agosto/2006. Informou também sobre a documentação 
necessária e alertou que pode ser necessário o 
comparecimento na audiência em São Paulo.  
Muitos dos nossos associados solicitaram maiores 
informações. 
A Diretoria da AFABAN e conselheiros consultados, 
considerando as particularidades do andamento dos 
processos trabalhistas contra o Santander na Justiça de 
São Paulo e em Curitiba, decidiram aconselhar que a 
ação proposta seja ingressada em São Paulo, através da 
AFABESP, apesar da possível necessidade do 
comparecimento à audiência em São Paulo.  
A AFABAN encontra-se à disposição para quaisquer 
outras informações a respeito. 
 
 
 
DOAÇÃO Á APABEX  
Representando o generoso coração dos banespianos 
associados desta AFABAN de Curitiba e Região, a 
Diretoria decidiu doar R$ 1.000,00 à APABEX 
Associação de Pais de Banespianos Excepcionais.  
A doação foi efetivada no dia 28/10 através de depósito 
na conta bancária daquela benemérita entidade fundada, 
mantida e administrada por banespianos e que sobrevive 
à extinção do Banespa. 

  
 
 
CONFRATERNIZAÇÃO MENSAL 
A mudança no horário do encontro de confraternização, 
promovido mensalmente pela AFABAN nos dias do 
pagamento das aposentadorias, foi um sucesso. No 
último dia 20 de novembro perto de 50 pessoas 
compareceram na sede da AFABAN no período das 
14:30 às 17:00 horas e puderam participar de alegres 
momentos de amizade e reencontrar antigos amigos e 
colegas banespianos. 
No próximo dia 20 de dezembro tem mais. Todo mês 
tem. Compareça. 
 
 
ATUALIZEM O TEU ENDEREÇO, TELEFONE, 

E-MAIL JUNTO A AFABAN. 

Informativo Mensal 

 



REUNIÃO EM BRASÍLIA 
Os aposentados, representados por dirigentes da 
AFABESP (Yoshimi), SINFAB (Eros) e AFABANS 
(Djalma, Reggiani e Vanini, reuniram-se dia 27/11, em 
Brasília-DF, com o Deputado Federal Nelson 
Marquezelli, Vice Presidente da Comissão de Trabalho 
da Câmara Federal. 
Na oportunidade foram tratados os diversos assuntos de 
interesse de todos os aposentados e pensionistas que 
tiveram as complementações congeladas por força do 
malfadado acordo coletivo, imposto pelo Banco e aceito 
pelas entidades que se diziam defensoras dos 
aposentados. 
Ficou acertado que a hora é de pressionar o Banco, 
inclusive politicamente, para obrigar o seu presidente 
Fábio Colleti Barbosa a comparecer à Audiência 
Pública que será ainda marcada. 
No dia 02/12 os mesmos dirigentes retornaram à 
Brasília e reuniram-se com o Deputado Pedro 
Fernandes, Presidente da Comissão de Trabalho e 
novamente com o Deputado Nelson Marquezelli. O 
tema do encontro foi o mesmo e novos planos foram 
discutidos visando recuperar os prejuízos infligidos aos 
aposentados. 
 

ELEIÇÕES NA AFABESP BATEM RECORDE 
As eleições realizadas na Afabesp para renovação do 
Conselho Deliberativo bateram um recorde histórico. 
Os associados demonstraram sua confiança e 
reconhecimento na atual condução dos destinos da 
nossa Associação através da participação expressiva no 
processo eleitoral, que computou 7.892 votos, 
representando 61% dos associados. 
A Chapa Azul recebeu consagradora quantia de votos 
elegendo os seus participantes para compor o Conselho 
Deliberativo da Afabesp. 
Chapa Azul 7.437 - 97,40% 
Votos brancos 155 - 2,03% 
Votos nulos 44 - 0,57% 
Subtotal 7.636 100,00% 
Votos recebidos após o prazo 256 - Total geral 7.892 
Comparando com as últimas eleições esse total de votos 
ultrapassa qualquer outro resultado, demonstrando que 
os associados estão atentos e dispostos a apoiar as 
atitudes tomadas pelos dirigentes da Afabesp. 
 
 
NOTA DE FALECIMENTOS 
Lamentamos registrar os seguintes falecimentos: 

� Marlene de Araújo Talamini, ocorrido em 
23.10.2008. A Dª Marlene era viúva do colega 
banespiano Ary Talamini; 

� Geraldo Mauri Padilha, ocorrido em 
28.10.2008, em Ponta Grossa – PR onde residia 
e trabalhou no Banespa por muitos anos. 

 

 

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 

 
 

PROCESSO DAS GRATIFICAÇÕES 
No dia 28/11/08 foi publicado o acórdão do Tribunal 
Superior do Trabalho – TST, relativo aos novos 
Embargos de Declaração opostos pela AFABESP na 
ação das gratificações semestrais. 
Já foi encaminhado para Brasília (DF) o recurso de 
Embargos de Divergência que será interposto pela 
AFABESP junto à Sessão de Dissídios Individuais – 
SDI, do TST, com a finalidade de que a decisão judicial 
que deferiu as gratificações semestrais, tenha 
abrangência para todos os aposentados com direito a 
esse benefício, mesmo para aqueles que se associaram à 
AFABESP posteriormente ao mês de fevereiro de 1998, 
quando a ação foi ajuizada. 
Esse recurso tem a finalidade, ainda, de que seja 
restabelecida a decisão do Tribunal do Trabalho de São 
Paulo que havia concedido as gratificações na base de 
um salário por semestre, sem limitação à Participação 
nos Lucros e Resultados – PLR, como decidiu o TST. 
Logo em seguida, por medida de cautela, será também 
interposto pela AFABESP, com os mesmos objetivos, 
Recurso Extraordinário para o Supremo Tribunal 
Federal – STF. 
Há boas perspectivas de que os Embargos de 
Divergência venham a ser julgados até o primeiro 
trimestre de 2.009, considerando a prioridade de que 
gozam as pessoas com mais de 60 anos, já deferida no 
processo. 
AFABESP - DIRETORIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 Antônio Gonçalves 
15 – Sanae Miyaki 
19 – Carlos Higino da Silveira 
21 – Antônio Carlos Peres 
24 – Natálio da Silveira Ton 
24 – Mariza Natalina G. Martinez 

Janeiro: 
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 – Antônio de Moura Borba 
14 – Arthur Carlos Frohlich 
15 – Júlio Recco 
15 – Adalberto Amaro dos Santos 
18 – Lúcia Grohs 
20 – Ildefonso Debur 
20 – Claudanir Reggiani 
20 – Maria Helena P. Wolf 
28 – Therezinha Soares 
28 – Waldir Cordeiro Trindade 
 

 


