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ELEIÇÃO  
CABESP URGENTE

Agosto/2021

VOTE WAGNER CABANAL  
NO DIA 1º DE SETEMBRO!

Cabanal é graduado em Ciências Contábeis pela 
PUC-SP e pós-graduado em Gestão Pública pela 
Fesp-SP. Ingressou na área de Câmbio do Banespa 
em 1987. Após a privatização, mudou para o setor 
de Crédito do Santander como analista sênior. 
De 2006 a 2008, foi diretor administrativo eleito 
da Cabesp. Atualmente é dirigente do Sindicato 
dos Bancários de São Paulo e da Afubesp, onde é 
constantemente procurado pelos banespianos que 
buscam solução de demandas na Cabesp.

Minha proposta é atuar na diretoria 
da mesma forma que sempre fiz 
na minha outra gestão. Receber 
cada associado, ouvir cada relato e 
encaminhar as demandas para serem 
solucionadas. Pretendo ser a voz dos 
associados dentro da Cabesp para 
aproximá-los de novo da entidade. 
Não medirei esforços para defender o 
que for melhor para os banespianos.

Entidades conseguiram liminar na Justiça que estende a votação até o dia 10/9, mas orientam  
o voto em massa já no primeiro dia para garantir que o candidato que representa os banespianos 

seja eleito! Se você tiver problemas para votar, tire uma foto e envie para a Afubesp  
no e-mail afubesp@afubesp.com.br e avise a Cabesp via Fale Conosco

RELEMBRE TODO O HISTÓRICO DO PROCESSO ELEITORAL DE 2019 E A 
DECISÃO DA JUSTIÇA QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DA ELEIÇÃO. 

PARA DIRETOR 
ADMINISTRATIVO

Caso você ainda não tenha o login de acesso do portal da  
Cabesp, cadastre o quanto antes e evite problemas no momento 
de votar. Para isso, vá até a página da Cabesp, vá na área de 
“Beneficiários” e, em seguida, clique no botão “Primeiro acesso”.  
Vote a partir das 9h do dia 1/9!
Mais informações sobre o processo no site www.afubesp.org.br

COMO VOTAR
A eleição ocorrerá exclusivamente por meio do portal 
da Cabesp. Cadastre-se! www.cabesp.com.br



ELEIÇÃO É VITÓRIA 
CONTRA O 
AUTORITARISMO

QUEM APOIA A CHAPA UNIDADE PELA CABESP 
Afubesp, Afabesp, Abesprev, CNAB (Comissão Nacional dos Aposentados do Banespa – Afubesp), Sinfab, Sindicato dos 
Bancários de São Paulo, Osasco e Região, sindicatos e federações da base da Contraf e Federação dos Bancários SP/ MS

Relembre a série de atropelos da Cabesp 
que feriram a democracia e prejudicaram 
a administração da entidade

1
Num ato golpista, o Santander tentou impugnar 
a candidatura de Cabanal logo após o prazo 
de inscrição dos candidatos em novembro de 
2019. A alegação estapafúrdia era que ele não 

preenchia os requisitos básicos do cargo no banco. A 
atitude seria normal, se não fosse o fato de o candidato 
já ter exercido o cargo de diretor eleito na Cabesp e 
concorrido nas últimas eleições sem questionamentos, 
além de ter cargo compatível com o exigido.

2 
A Comissão Eleitoral - que é soberana na 
apreciação e julgamento das candidaturas 
- analisou quatro pedidos de impugnação 
vindos de indicados pelo banco, e todos 

foram julgados improcedentes. Sem demora, a diretoria 
da Cabesp atropelou os poderes da Comissão Eleitoral 
com a impugnação, publicando às vésperas da eleição 
no portal documentos sobre o processo eleitoral sem o 
nome de Cabanal. 

3 
A fim de reverter a irregularidade, a Comissão 
ajuizou ação e obteve liminar que colocou a 
eleição para o cargo de diretor administrativo 
sub judice. Enquanto as eleições ocorriam, as 

entidades de representação indicaram voto em Maurício 
Danno para garantir que um candidato que trabalhasse 
em prol dos banespianos fosse eleito, caso a liminar 
fosse derrubada. No entanto, a tutela judicial suspendeu 
os efeitos da votação para o cargo.

4 
Quase dois anos depois, a Caixa Beneficente 
abre votação em cumprimento à decisão 
proferida em maio pela 15ª Vara Cível do TJ-
SP, favorável à ação movida por membros 

da Comissão. A sentença declara a nulidade dos atos 
de exclusão e ordena o reinício do período de votação 
incluindo Cabanal como candidato. A Cabesp, no 
entanto, insistia em realizar a eleição em apenas um 
dia (até recente liminar que determina o prazo de 
coleta de votos designado pela Comissão Eleitoral) e 
dentro do portal da entidade, o que levanta questões 
mais uma vez sobre a condução da eleição. As 
entidades seguem atentas.

A convocação para a nova eleição 
só ocorreu graças à intensa luta dos 
representantes, e essa conquista só 
reforça a necessidade de fazer valer  
o direito reconhecido judicialmente de 
preservar a democracia e resistir contra  
as investidas da diretoria e do Santander.
POR ISSO, VOTE!


