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AFABAN SOROCABA TEM NOVA DIRETORIA
No último dia 03 de março realizouse a AGO para eleição e posse da
nova Diretoria biênio 2018/2019 e
aprovação das contas dos anos de
2016 e 2017. Como só uma chapa
concorreu, a mesma foi empossada
por aclamação, com os seguintes
componentes: Presidente: Osvaldo
Antonio Figueira; Vice-Presidente:
José Tondelli; Diretor Secretário:
João Carlos Amaral; 1º Tesoureiro:
Celso Mascarenhas Pires; 2º
Tesoureiro: Cesar Mascarenhas
Pires; Diretor Social: João Manoel
de Souza Filho; Diretor de
Divulgação: Amaury Teixeira; 1º
Diretor Suplente: João Toledo
Neto; 2º Diretor Suplente: Maria
Elisa de Almeida Lima Dellabarba.

Conselho Fiscal: Edson Bonando, Nilo Zacariotto e Jaceguai Deodoro de Souza.
Suplentes do Conselho: Fausto Madella, Wilson Silvano Lava e Wilson José Pengo.

ASSOCIAÇÕES, CABESP E BANCO SANTANDER CHEGAM A UM ACORDO EM RELAÇÃO AO DÉFICIT DA CABESP
Após inúmeras e exaustivas reuniões de negociação em que foram analisados e debatidos estudos atuariais, em busca de uma equação
que atenda a necessidade de preservar a CABESP e sua capacidade de atendimento no curto e longo prazo, as Associações, Sindicatos,
CABESP e Banco Santander chegaram a um acordo visando solucionar o déficit operacional que vem ocorrendo sistematicamente na
Cabesp. Esse déficit, operacional, que no ano de 2016 foi de R$ 437,6 milhões vem sendo coberto pela rentabilidade das aplicações
financeiras, que constituem o patrimônio da CABESP. No entanto, com a acentuada queda dos juros, essa rentabilidade vem diminuindo
mês a mês, o que, aliado ao fato de que a inflação médica é sempre bem maior do que a inflação geral, a estabilidade financeira e o futuro
da Cabesp vem sendo colocados em risco. O envelhecimento da massa segurada também vem colaborando para o aumento severo do
déficit. O percentual de custeio da Cabesp hoje é de 2,5% da remuneração mensal de cada associado, cabendo ao patrocinador aportar
valor correspondente ao montante arrecadado dos associados. Pelo acordo firmado, a contribuição será elevada de modo igual para os
associados e para o Banco Santander, sendo 4% em 2018, 5% em 2019 e 6% no ano de 2020, ocasião em que, baseado em novos estudos
atuariais, essa contribuição poderá ser alterada dentro do intervalo de 2,5% a 6%. Essas novas contribuições serão em valores exatamente
iguais para os associados e para o Banco Santander, que assim, passa a contribuir mais para a CABESP. Quanto à CO-PARTICIPAÇÃO, a
proposta inicial do Banco era a seguinte: elevar o teto de R$ 125,00 para R$ 270,00, cobrança individualizada dentro do grupo familiar e
inclusão de novos procedimentos ligados à manutenção da saúde. Além disso propunha, ainda, estabelecer a cobrança de uma franquia
nos casos de internação. Após as negociações houve consenso que não haverá alteração na CO-PARTICIPAÇÃO neste momento. Após 12
meses da implementação desse acordo haverá um novo estudo atuarial, quando serão avaliados os impactos dessa nova contribuição,
ocasião em que serão novamente discutidos os assuntos relacionados à CO-PARTICIPAÇÃO e qualquer alteração será deliberada pelos
associados em Assembleia Geral Extraordinária. Outra importante deliberação foi que, para a validade desse acordo, tudo deverá ser
aprovado em Assembleia Geral Extraordinária, convocada especificamente para esse fim, já que serão necessárias alterações no Estatuto
da CABESP. O Estatuto estabelece que, não havendo quórum na AGE, a deliberação será encaminhada para plebiscito. Ainda, segundo o
acordo, haverá um prazo de 60 dias antes da realização da Assembleia, destinado a esclarecer e tirar dúvidas dos associados com relação à
necessidade do aumento da contribuição. Vale ressaltar a valorização do processo negocial e a transparência adotada, condições
fundamentais para chegarmos a esse acordo a ser deliberado pelos associados.Lembramos a todos que o resultado dessa negociação só
foi possível graças à unidade das associações e Sindicatos, bem como a atuação da direção da Cabesp que deu total transparência ao
processo, expondo todos os números e estudos solicitados. As Associações e Sindicatos promoverão uma campanha de esclarecimentos
com os associados com a finalidade de esclarecer todo o processo negocial e fazer a defesa desse acordo que foi norteado pela perenidade
da Cabesp e a manutenção dos nossos benefícios. Considerando a importância da CABESP para todos, sua participação na assembleia que
irá deliberar sobre o tema é fundamental. Fonte: Afabesp
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ATENÇÃO ASSOCIADO - ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS
ASSUNTO DE SUMA IMPORTÂNCIA. Novamente voltamos ao assunto ATUALIZAÇÃO CADASTRAL direcionando esta
comunicação única e exclusivamente àqueles associados (as) que ainda não atenderam nossa solicitação. De acordo com
nossos registros, os nomes abaixo listados, ainda não fizeram o devido Recadastramento que está sob a coordenação da
Afaban Sorocaba. O associado poderá fazer o recadastramento via Watsapp através do telefone da Afaban Sorocaba (15)
99827.3802. O associado que não possui smartphone, poderá fazer via E-mail: afabansorocaba@bol.com.br ou ainda
preenchendo o formulário (modelo no final da página) remetendo o mesmo para a Afaban via Correios. Pedimos ao associado
abaixo listado, o favor de atender esta solicitação, tendo em vista tratar-se de suma importância. Obs: Caso o associado abaixo
listado já tenha feito a referida atualização, solicitamos encarecidamente que o faça novamente, pois nada consta em nossos
arquivos. Solicitamos especial atenção quanto ao nosso endereço de E-mail que é: afabansorocaba@bol.com.br.

ASSOCIADOS QUE AINDA NÃO FIZERAM O RECADASTRAMENTO
1

SOROCABA: Amelia Sizuko Karasawa Tamashiro, Bernardino Mincone Filho, Denise Hiroko Tanabe Matsuo, Dora
Ferreira Damião, Elizabeth Gomes de Oliveira, Enir Mattar Correa Moraes, Felix Aguera Fernandez, Francisco Vasques
Filho, Iracema M. Ferreira, Isola Theodoro Cerqueira, Ivanir Miguel Aleixo, Jairo dos Santos Bitencourt, Joaquim de
Almeida Rosa, Julia Mieko Kimura, Laiz de Souza Moraes Matos, Maria de Fatima Vanini Nacamuta, Maria de Lourdes
S. Schammas, Maria Lucia Lossudo Morais, Mario Sheizo Tamashiro, Marta Camila de Faria Vieira, Osguiwaldimere
Martins, Otton José Gonçalves, Paulo Roberto Puertas, Raquel Aparecida Aleixo da Silva, Roberto Tadeu de Carvalho,
Romeu Mamede Barreira, Teresa Cristina de Oliveira Diniz, Terezinha Marques Morgam, Thelma Martins Gregolin,
Valdelice A.R. Verderano, Valderli Merighi Faustino Gaidukas, Virgilio José Cândido da Silva, Wanda Sueli Cataldo
Costa, Wilson Rosa.
11

ITU: Aroldo Faria Soares, Edson da Silva Plazza, Eva Teixeira Contes, Francisco Mendes de Oliveira, Hamilton
Campos, Hélio Cerqueira Leite Junior, Lais Antonia T. Rosario Moraes, Maria José de Camargos, Maria Stella M. Villas
Boas, Otavia Cassani Lopes, e Wilma Luiza Santos.
1

TATUÍ: Antono Carlos Sícari, José Jordão Antunes Tatit, José Luiz Póles, Maria Augusta Concurd de Barros e Milton
Ferreira Junior.
1

SÃO ROQUE: Carmem Celia C. de Moraes e Marilda Pedron.
SALTO: Antonio Roberto Ananias de Carvalho, Edson Moura Matos, Isabel Piva de Camargo, Lucianne Valeria
Cecconello, Manoel Coelho Sobrinho, Maria Elisabeth P. Costa, Valmir Reis Santos.
ARACOIABA DA SERRA: João Pedro Gonçalves, Nilza Margarida Presente, Ruthe de Moura Pontes, Valter Aparecido
Alves. BOITUVA: Nobuhiro Sakamoto. VOTORANTIM: Eni Maria Magnani Cristi, Maria. MAIRINQUE: Adílson
Plácido Cação, Aleir Genesia de Oliveira. SÃO PAULO: Alcemir Araujo Belem, ITARARÉ: Antonio Dirceu Garcia
Pereira.
Obs: O associado que não possui Endereço Eletrônico (E-mail) e nem Smartphone (watsapp), favor preencher os
dados no impresso abaixo e enviar para: AFABAN SOROCABA e REGIÃO - Rua Augusto Lippel, 500 / Bairro
Campolim CEP. 18048-130 SOROCABA (SP).

Nº MATRICULA

NOME

BAIRRO

ENDEREÇO

CIDADE

UF

CEP

ENDEREÇO ELETRÔNICO (E-mail)

FONE RESIDENCIAL

FONE CELULAR

VISITE NOSSO SITE: WWW.AFABANSOROCABA.COM
Informativo

Afaban

Página 03 - Março/Abril e Maio 2018

Informativo AFABAN - Sorocaba e Região

AÇÃO DO IGP-DI: DECISÃO DO TRF DE SÃO PAULO FAVORECE OS ASSOCIADOS
No último dia 21 de fevereiro, a 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, prosseguiu no julgamento do Recurso de
Apelação interposto pela União Federal e pelo Banco Central do Brasil, na Ação Civil Pública proposta pela AFABESP, postulando a correção
das complementações de aposentadoria e pensão dos seus associados que são participantes assistidos do Plano V do Banesprev, pela
variação IGP-DI.
Como já havia sido divulgado anteriormente, na primeira sessão de julgamento desse recurso, o Desembargador Relator proferiu voto
acolhendo o pedido dos Réus (União Federal e Bacen), para que os mesmos fossem excluídos do polo passivo da ação. Se essa decisão
fosse mantida pelas instâncias superiores (STJ e STF), isto implicaria na remessa do processo para a Justiça Estadual Paulista, onde a ação
seria reiniciada, com considerável atraso no seu desfecho final. Ocorre que o segundo Desembargador que deveria dar o seu voto na
primeira sessão de julgamento, pediu vista do processo, que permaneceu suspenso para aguardar esse voto.
Retomado o julgamento esse Desembargador e mais um, apresentaram os seus votos em posição contrária à do Relator, que ficou
vencido. Ou seja, por dois votos a um, foram mantidos no polo passivo da ação, por ora, a União Federal e o Bacen, o que implica na
continuidade da tramitação da ação pela Justiça Federal.
Agora, por decorrência de medida processual prevista em lei e considerando que a decisão em apreço não foi unânime, serão convocados
dois outros Desembargadores para votar. Permanece a nossa confiança quanto à rejeição total dos Recursos de Apelação que foram
interpostos pelo Banco Santander, Banesprev, União Federal e Bacen, mantendo-se a decisão de primeira instância que acolheu a
postulação da AFABESP nessa ação. (Fonte: Afabesp)

AÇÃO DAS GRATIFICAÇÕES SEMESTRAIS: ALTERAÇÃO NO ANDAMENTO DO PROCESSO
A Afabesp divulgou dia 2 de fevereiro, que o processo das Gratificações Semestrais se encontrava no gabinete do Ministro Alexandre de
Moraes, para manifestação sobre a existência, ou não, de “Repercussão Geral”, no Recurso Extraordinário interposto pelo Banco
Santander. Ocorre que em seguida, dia 07 de fevereiro, foi determinada pelo próprio STF a publicação do acórdão que já havia sido
proferido pela sua 1ª Turma, rejeitando recurso de Agravo Regimental também interposto pelo Banco.
Após a publicação desse acórdão, o que ocorreu dia 22 de fevereiro, o Banco Santander protocolou junto ao STF, dia 1º de março, peça
processual intitulada Embargos de Declaração, por meio da qual é possível solicitar ao Tribunal, esclarecimentos a respeito de eventual
obscuridade, contradição, omissão, ou erro material existentes no acórdão. Ditos Embargos de Declaração serão agora apreciados pela 1ª
Turma do STF e depois disso é que os autos do processo retornarão ao gabinete do Ministro Alexandre de Moraes.
DUAS DÉCADAS - Em fevereiro deste ano, o processo das gratificações semestrais completou 20 anos de trâmites nos principais tribunais
do país. Nessas duas décadas o processo passou por vários juízes, desembargadores, ministros e por uma infinidade de gavetas. Só Deus
sabe quais foram as artimanhas jurídicas utilizadas em recursos, agravos (regimentais, de instrumentos), apelações, embargos, pedidos
de vistas e outros tantos argumentos jurídicos. É de conhecimento que nesse período mais de três mil banespianos já partiram na
esperança de verem seus direitos respeitados. E o Santander só na espera do 'tombamento' de mais e mais banespianos. Diante dessa
situação fica a pergunta: Quantas décadas ainda haveremos de esperar?

ACORDO PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS
No último dia 9 de fevereiro, o Governo do Estado de São Paulo anunciou a destinação de R$7,7 bilhões para o pagamento de precatórios.
Conforme o anúncio, metade desse valor será direcionada ao pagamento dos precatórios seguindo a ordem cronológica, com prioridade
aos idosos e portadores de doenças graves, enquanto a outra metade do valor será direcionada ao pagamento de acordos diretos com os
credores, com deságio de 40% do crédito a receber. Caso pretenda requerer o acordo, o credor deverá entrar em contato com seu
advogado, que providenciará a elaboração da documentação necessária e a sua posterior juntada ao processo, com pedido de
homologação pela Procuradoria Geral do Estado. Somente o advogado que atuou no processo que deu origem ao precatório pode
requerer o acordo em nome do credor. É importante ressaltar que o requerimento de acordo não significa pagamento imediato do crédito,
ou mesmo que este venha a ser adimplido em curto espaço de tempo, não sendo possível, nesse momento, prever em quanto tempo os
recursos serão liberados aos credores. Isso porque, mesmo após a homologação, os pagamentos dos acordos estarão sujeitos à
disponibilidade e liberação de verbas pelo Governo do Estado. Assim, caso não haja recursos suficientes para o pagamento de todos os
acordos, o novo crédito permanecerá pendente aguardando a liberação de novos recursos. Dessa forma, a presunção é de que os
pagamentos dos precatórios para aqueles que aderirem ao acordo nas condições supra sejam mais rápidos, não se podendo, no entanto,
ter certeza de que isto ocorrerá. Maiores informações poderão ser obtidas junto à Assessoria Jurídica da AFABESP.

NEGOCIAÇÃO NO BANESPREV PLANO II
A Afabesp e a Afubesp veem mantendo um canal de conversação com o Banco Santander, intermediado pela PREVIC, visando estabelecer
Procedimento de Mediação, Conciliação e Arbitragem para negociar o denominado Serviço Passado e, de alguma forma, eliminar o déficit
atual, as contribuições extraordinárias e dar maior proteção futura ao Plano II. Uma reunião por vídeo conferência com todas as partes
envolvidas já foi realizada. A segunda reunião, marcada para o final de dezembro foi adiada para janeiro e novamente adiada por
problemas técnicos perfeitamente compreensíveis. O assunto continua na agenda e esperamos que evolua com resultado que satisfaça a
todos.
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ANIVERSARIANTES DE MARÇO
DIA 02
DIA 03
DIA 03
DIA 04
Dia 05
DIA 05
DIA 06
DIA 06
DIA 07

Sidnei Nascimento
Denise Hiroko Tanabe Matsuo
Joel Ferreira Junior
Rita de Cássia Santos
Luiz Antonio Consiglio Regis
Wilson José Pengo
João Batista Avancini
Valdir Duarte
Dalton Pagianotto

DIA 07
DIA 12
DIA 13
DIA 16
DIA 16
DIA 17
DIA 19
DIA 19

João Toledo Neto
Neusa Elisa Fontebasso Spindola
Julio Antonio Baptistela
Luiz Trombini
Luiz Vitiello Júnior
Beatriz Nunes Monteiro Hiraoka
Marcia Aparecida Gomes
José Sergio Bachega

DIA 19
DIA 21
DIA 21
DIA 25
DIA 27
DIA 30
DIA 31
DIA 31
DIA 31

Walter Dias da Rosa
João Luiz Moura Siqueira
Maria Benta Gonzaga Leite
Neuza Aparecida P. Giannecchini
Edivar Rodrigues Marques
Antonio Carlos Coelho
Décio Pereira
Humberto Tardelli Filho
Osvaldo Florencio

ANIVERSARIANTES DE ABRIL
DIA 01
DIA 01
DIA 03
DIA 03
DIA 03
DIA 05
DIA 05
DIA 06
DIA 06
DIA 06
DIA 08

Carmen Célia C. de Moraes
Maria Aparecida O. S. Buratti
Augusto Moraes Pacheco
Benedito Mobrice
Maria Aparecida de Camargo Costa
José Dimas Lorenzetti
Maria Tereza Sierra de Oliveira
Celso Mascarenhas Pires
Décio Soares
Osmir Rodrigues Junior
Maria Augusta Concurd de Barros

DIA 11
DIA 11
DIA 12
DIA 14
DIA 16
DIA 16
DIA 18
DIA 18
DIA 19
DIA 21
DIA 21
DIA 21

Cesar Mascarenhas Pires
Lairi Leão Medola
Manoel Fogaça
Benita Rodrigues F. Vieira
Maria Tereza Camisa
Carlos Luciano de Campos
Lupercio Leite
Sidnei Pires Lopes
Alfredo Pedro do Nascimento
José Carlos Rodrigues
Maria Aparecida Giuli Batista
Oraci José Silva de Almeida

DIA 21
DIA 22
DIA 23
DIA 23
DIA 24
DIA 25
DIA 26
DIA 28
DIA 28
DIA 28
DIA 30

Sueli Aparecida T. Yidieh
Aguinaldo Bastida
Celso Moraes Brand
Norival Martins de Almeida
José Carlos de Carvalho
José Ítalo Thomé
Felisberto Carneiro Junior
Acy Helena Singh
José Carlos Barreto
Lourival Silveira Camargo
Avelino Rosa de Moraes

SANTANDER MUDA NOME DO EDIFÍCIO ALTINO ARANTES PARA ‘FAROL SANTANDER’
Prédio de 35 andares teve reinauguração no aniversário de São Paulo após um ano em reforma - O antigo edifício Altino Arantes,
conhecido como o prédio do Banespa, agora se chama Farol Santander. Ele foi inaugurado dia 25 de janeiro, como parte das
comemorações do aniversário de São Paulo, e está aberto para a visitação do público em geral desde o último dia 26 de janeiro. A
entrada custa R$ 15.
O espigão no Centro de São Paulo foi restaurado e virou centro de cultura, entretenimento e lazer. Além de uma pista de skate, o
prédio tem um mirante e até um apartamento amplo de luxo que pode ser alugado por R$ 3.500 a diária. A bandeira do estado de
São Paulo segue no mastro no topo do prédio, que tem ainda um farol. Símbolo de uma época em que a capital paulista caminhava
para se tornar uma metrópole, o prédio começou a ser construído em 1939, e só ficou pronto oito anos depois , em 27 de junho de
1947. Foi o governador Ademar de Barros quem inaugurou o prédio que ficava no centro financeiro da cidade entre as ruas São
Bento, XV de Novembro e Direita.
O edifício foi inspirado na arquitetura art decó do famoso Empire State Building, em Nova Iorque. Com 35 andares e 161 metros de
altura, foi considerada a maior construção de concreto armado do mundo, e por quase 20 anos foi o mais alto de São Paulo. Em
2000, o prédio foi incorporado ao patrimônio do banco espanhol Santander que comprou o Banespa. Em 2014, a construção foi
tombada pelo Condephaat - Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo.
A reforma e restauração do edifício começou a ser planejada pela diretoria do Santander há dois anos. O vice-presidente de
marketing e comunicação do grupo, Marcos Madureira, diz que esse é um presente de aniversário para a cidade. “Queremos que
seja uma referência no Centro da cidade, é um mix de cultura, entretenimento e lazer. Queremos incentivar a retomada do
crescimento do centro de São Paulo”, diz.

ENCONTRO COM ASSOCIADOS DE SÃO ROQUE
Dando sequência à integração com os
associados da região, no último dia 15
de março, a Afaban Sorocaba realizou
mais um Encontro com os associados da
cidade de São Roque. O evento foi
coordenado pelo nosso representante
Roberto de Moraes e contou com a
presença de 13 associados. Nosso
muito obrigado ao Roberto e aos
demais associados que marcaram
presenças no evento que propiciou o
reencontro e confraternização de
colegas de São Roque e Sorocaba.No
decorrer deste ano, ainda sem datas
definidas, a Afaban vai realizar
Encontros também em Piedade, Itu,
Tatuí e Porto Feliz.
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