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ELEIÇÕES BANESPREV – Conselho Fiscal 
A apuração dos votos da eleição para o Conselho Fiscal 
do BANESPREV, realizada no dia 27 de janeiro, 
apontou a indiscutível vitória do colega Claudanir 
Reggiani, presidente desta Afaban. 
Os números finais foram os seguintes: 
 

Claudanir Reggiani 4.268 57,5% 
José Reinaldo Martins 2.912 39,2% 
Nulos e brancos    239   3,2% 
Total de votantes 7.419 100% 
 

O Reggiani foi apoiado pela Afabesp, Afabans, Sinfab e 
Abesprev. A sua vitória representa a união dos 
aposentados, pensionistas e pessoal da ativa que 
repudiam o uso político partidário das nossas entidades 
e buscam colocar nos cargos diretivos e de fiscalização, 
pessoas realmente capazes e voltadas a cuidar 
exclusivamente dos interesses dos participantes do 
fundo de pensão.  
 
 
ELEIÇÕES BANESPREV – Comitê Gestor Plano V 
Nas eleições para o Comitê Gestor do Plano V a vitória 
de todos os oito candidatos indicados pela Afabesp, 
Afabans, Sinfab e Abesprev, foi avassaladora pela 
expressiva diferença na quantidade de votos obtidos. 
Vejam abaixo os números. Os oito primeiros ocuparão 
as oito vagas de Conselheiros Efetivos e os demais 
serão suplentes. 
 

Yoshimi Onishi    6.896 
Júlio Higashino    6.869 
Eros Antonio de Almeida    6.430 
Antonio Manoel Leite    5.532 
Ademar Benedito Vanini    5.374 
Francisco Bandiera Leite    5.365 
José Valente Neto    5.346 
Roberto André Borges    5.249 
Brancos    2.045 
Sérgio Zancopé    1.897 
Oliver Simioni    1.837 
Herbet Viana Moniz    1.684 
Lúcia Maria Lopes    1.074 
Alfredo Rossi       816 
Carlos Pupim       704 
Darci Aparecida Ruano       609 
José Marcello K. Lemos       533 
 

 
 
 
ELEIÇÕES BANESPREV - CONSIDERAÇÕES 
A escolha dos nomes vitoriosos mostra claramente a 
opção dos participantes do Plano V em  apoiar os 
colegas que desde o primeiro momento colocaram-se 
em campo contra o congelamento das aposentadorias e 
pensões. 
 

Todas as  8 vagas para o Comitê Gestor do Plano V e 
para o Conselho Fiscal foram preenchidas por 
candidatos apoiados pela Afabesp, Afabans, Sinfab e 
Abesprev, todos com votação esmagadora em relação 
aos candidatos apoiados pela Afubesp e entidades 
sindicais. 
 

São aposentados que estão lutando todos os dias pela 
recuperação das nossas perdas, em virtude das entidades 
que diziam nos defender, terem assinado o pior acordo 
coletivo da história do sindicalismo brasileiro. 
 

Enquanto que o voto pelo correio para a eleição do 
Comitê Gestor teve participação de 63% do total de 
pessoas aptas a votar, a eleição para o Conselho Fiscal 
teve participação de apenas 26%, o que reafirma o 
caráter antidemocrático e obsoleto desse tipo eleição 
realizada nas agências do Banco. 
 

Se o fato for analisado pelo prisma da abstenção, 
poderemos constatar que a abstenção do voto por 
urna foi de inacreditáveis 74%, enquanto que a 
abstenção do voto pelo correio foi de 37%. 
 

Essa boa participação através do voto pelo  correio é 
uma mensagem  clara aos adversários desse tipo de voto 
que preferem manter o maior número de  aposentados, 
pensionistas e da ativa fora desses pleitos.        
 

Entendemos que o voto pelo correio é irreversível e 
deve ser adotado em todas as nossas eleições. A maciça 
votação dos nossos candidatos constitui-se no 
verdadeiro destaque dessas eleições que abrangeram 
todo o Brasil. A confiança depositada nas nossas 
propostas foi indiscutível, o que se evidencia em alguns 
números resultantes da apuração. 
 

A votação dos nossos colegas situou-se entre 5.249 para 
o menos votado e 6.896 para o mais votado, enquanto 
que a votação do 1º Suplente da chapa contrária  ficou 
abaixo até dos votos brancos, que somaram 2.045. (ver 
resultado neste Informativo 
(www.afabesp.org.br) 
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ELEIÇÕES DA CABESP 
A apuração das eleições para Diretor Financeiro, 
Diretor Administrativo e Conselho Fiscal da Cabesp 
ocorreu no dia 07 de janeiro. Mais uma vez constatou-
se vitória avassaladora e inconteste de todos os 
candidatos apoiados pela Afabesp, Afabans, Sinfab e 
Abesprev. Vejam os números: 
 
Diretoria Administrativa   
Sérgio Kiyoshi Hirata    9.399   65,1% 
Sérgio Zancopé    4.843   33,5% 
Nulos e brancos       197     1,4% 
Total de votantes  14.439   100% 
 

Diretoria Financeira   
Júlio Higashino  10.612   73,5% 
Wagner Cabanal    3.651   25,3% 
Nulos e brancos       176     1,2% 
Total de votantes  14.439   100% 
 

Conselho Fiscal   
José Carlos Barbosa(Pingado)    5.258   36,4% 
Álvaro Freitas Correa    4.530   31,4% 
Maria Carmem M. Meireles    2.512   17,4% 
José Cristiano Meibach       897     6,2% 
Nulos e brancos    1.242     8,6% 
Total de votantes  14.439   100% 
 
Ficou provado, mais uma vez, que o sistema de votação 
pelo correio é o melhor para todos nós, permitindo a 
participação de  61,2% dos associados habilitados a 
votar, constituindo-se no maior índice de todas as 
eleições da Cabesp. Nessa eleição os banespianos 
 fizeram uma opção clara, posicionando-se ao lado da 
Cabesp. 
É inegável que a Cabesp vem apresentando problemas 
que reclamam soluções urgentes, mas para que essas 
soluções aconteçam não é necessário  que passemos a 
considerá-la como um inimigo a ser combatido. 
Vamos trabalhar em conjunto, unidos em torno de 
propostas responsáveis e factíveis de modo a melhorar o 
desempenho desse excelente Plano de Saúde que é a 
Cabesp. 
Muito embora tenha sido divulgado pelos nossos 
adversários que os candidatos apoiados pela Afabesp, 
Afabans, Sinfab e Abesprev tivessem a intenção de 
aumentar o valor da co-participação, os associados não 
caíram nessa armadilha. 
Como banespianos responsáveis que são eles sempre 
defenderam  a posição de que a co-participação, por sua 
extrema importância para a Cabesp, deve ser 
exaustivamente discutida antes de qualquer decisão. 
Apesar da vitória consagradora, nossos colegas não 
poderão tomar posse, pois um grupo de pessoas ligadas 
à Afubesp, posicionando-se contra o voto pelo correio, 
conseguiu  na Justiça a suspensão dos efeitos da eleição. 
Recebemos a informação de que a  Cabesp, baseada na 
expressiva participação dos associados, na transparência 
e ausência de problemas, pedirá reconsideração  dessa 
decisão nos próximos dias, visando garantir a posse dos 
eleitos. 
(www.afabesp.org.br) 
 
 

AFABAN EM NOVO ENDEREÇO 
Em fevereiro a nossa Afaban mudará de endereço. 
Continuaremos na mesma rua e no mesmo edifício, 
porém estaremos na sala 32,  no terceiro andar. 
 Anotem o novo endereço: 
Afaban de Curitiba e Região 
Rua Marechal Deodoro, 500 – sala 32 – 3º andar 
80010-911 Curitiba – PR 
Fone/fax: 41 – 3322-6761 
www.afabancuritba.org.br 
afaban.curitiba@terra.com.br 
 
 
ESTACIONAMENTO PARA IDOSOS 
A URBS Urbanização de Curitiba, órgão da Prefeitura, 
está fornecendo credencial para idosos e pessoas com 
necessidades especiais poderem estacionar nas vagas 
reservadas localizadas nos supermercados, shopping e 
mesmo nas ruas da cidade de Curitiba. A colocação da 
credencial no painel do veículo será obrigatória e é 
válida em todo o território nacional. Visa proteger o 
direito do idoso e dos deficientes em todos estes locais  
Maiores informações atravéz do telefone 156 ou no site 
www.urbs.curitiba.pr.gov.br 
 
 
PLANO PRÉ-75 – PLANO II 
Em 2009 o IGP-DI, usado para reajustar as 
aposentadorias e pensões dos inscritos no Plano Pré-75, 
foi de -1,43% (negativo). Assim, os participantes do 
plano não tiveram reajuste em suas complementações 
na data base janeiro 2010. Contudo, a variação negativa 
de 2009 não provoca redução salarial. 
Os participantes do Plano II tiveram reajuste 
complementar a partir de dezembro com base no 
crescimento patrimonial do plano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Expediente: O Informativo Afaban é uma publicação mensal 
distribuída interna e gratuitamente aos associados. 
Supervisão: 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 
 
 

 
 
 
FEVEREIRO 
03 – José Ronaldo de Morais 
07 – Conceição A. Santos Daciuk 
09 – Lucilene M. Borges Assunção 
11 – Ione Ferreira Ribas 
11 – Naicyr Beatriz Rohn Costa 
12 – Nedete Rolim Lous 
12 – Nana de Noá Ramalho 
12 – Jussara Saba de Souza 
16 – Maria Inez Massucato Abreu 
20 – Wilson Daciuk 
27 – Yone Ferreira 
 

 


