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CABESP 

A ANS – Agência Nacional de Saúde determinou 

que a partir de 2014 os planos de saúde 

disponibilizem atendimento para mais 83 novos 

procedimentos médicos para tratamento de câncer. 

A nossa CABESP, há alguns anos, já disponibiliza 

79 destes procedimentos. Os outros quatro já estão 

à disposição dos associados a partir deste mês. 

 

 

ELEIÇÕES BANESPREV 

O Presidente do BANESPREV convocou 

Assembleia Geral Extraordinária, que permanecerá 

aberta no período de 01/02/2014 a 15/02/2014, 

para a eleição de 01 Diretor Administrativo, 01 

Diretor Financeiro e 02 membros para o Comitê de 

Investimentos. 

A inscrição dos candidatos será no período de 

25/11 a 04/12/2013. 

O edital e informações gerais encontram-se nos 

sites do BANESPREV, AFABESP e da AFABAN. 

Os candidatos devem preencher vários requisitos 

obrigatórios e legais quanto a conhecimento, 

experiência e capacitação. 

 

 

ELEIÇÕES BANESPREV 

Os eleitores – participantes e assistidos – deverão 

estar atentos na escolha dos candidatos a fim de 

escolherem aqueles realmente capazes, voltados 

para o bem da comunidade banespiana, a segurança 

da administração do BANESPREV e sem nenhum 

vínculo com objetivos políticos partidários. 

Afinal, a escolha dos dirigentes diz respeito ao 

futuro das nossas complementações e pensões.  

Os escolhidos estarão à frente da gestão de R$ 11 

bilhões de patrimônio e uma população abrangida 

pelo BANESPREV de 47.454 pessoas. 

Nunca é cedo demais para lembrar: olho vivo com 

as propagandas enganosas que aparecerão nos 

próximos dias e meses. 

 

 

ONDE VOCÊ ESTÁ? 

Mantenha atualizado o teu endereço e telefone. 

Confirme o teu endereço de email.  

 

 

AFABAN DE CURITIBA E REGIÃO 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

Assembleia Geral Ordinária 

 

Por este Edital e de acordo com as disposições 

estatutárias ficam os associados da AFABAN de 

Curitiba e Região convocados para a Assembleia 

Geral Ordinária a ser instalada no dia 20 de 

dezembro de 2013 na sede social sita na Rua 

Marechal Deodoro, 500 – conj. 32 – 3º andar, em 

Curitiba, em primeira convocação às 14:30 horas e 

em segunda 30 minutos após, com a seguinte 

Ordem do Dia: 

1) Eleição da nova Diretoria Executiva e do 

Conselho Fiscal para o período 01/01/2014 

a 31/12/2015; 

2) A votação será encerrada às 16 horas do 

mesmo dia e a apuração dos votos será em 

seguida; 

3) A inscrição das chapas será até as 16 horas 

do dia 10/12/2013 junto à Secretaria; 

4) Havendo somente uma chapa inscrita a 

eleição será por aclamação dos presentes; 

5) Os votos poderão ser dados por procuração, 

até o máximo de 5 (cinco) por mandatário, 

e por correspondência via correio. Havendo 

mais de uma chapa os associados residentes 

em outros municípios receberão a cédula de 

votação pelo correio. 

6) As assinaturas das procurações deverão ser 

reconhecidas por cartório ou abonadas pelo 

Banco Santander 

Curitiba, 20 de novembro de 2013. 

A DIRETORIA 

             

Claudanir Reggiani        Régis Pedro Paixão 

Diretor Presidente       Diretor Secretário 

 

 

 

JANTAR DE NATAL – DIA 06 DEZEMBRO 

Compareça. Leve a tua família. Reencontre os 

velhos colegas que fizeram e fazem parte da tua 

vida. O encontro de Natal é o grande momento 

para reafirmar as amizades. 

 

Informativo Mensal 
 



JANTAR DE NATAL – Anote na agenda 

Convidamos os nossos associados e familiares para 

o jantar de Natal a ser realizado conforme abaixo: 

Data: 06-12-2013 – sexta feira – 20:00 hs. 

 Local: Porta Romana Eventos 

 Endereço: Avenida Manoel Ribas, 4330 

 Bairro: Santa Felicidade 

Preços: Associados: R$ 20,00  

            Convidados: R$ 45,00 refrigerantes, 

vinhos, espumantes, mesa de frios, 

aperitivos e sobremesa incluídos).  

Cardápio especial – Sorteios  

Compareça e traga a sua família. 

Pedimos observar o horário. 

 

 

JANTAR DE NATAL – HOMENAGENS 

Por ocasião do nosso jantar de natal a AFABAN 

homenageará os colegas associados que, em 2013, 

completaram 50 anos no BANESPA. 

 

 

 

AÇÃO DAS GRATIFICAÇÕES 

O Ministro Dias Toffoli, que havia pedido vista do 

processo, devolveu-o ao Supremo Tribunal Federal 

- STF com as suas novas argumentações contrárias 

ao sobrestamento da ação, ou seja, à suspensão do 

julgamento. 

Como se recorda, o Min. Fux defende a suspensão 

visando aguardar a sentença de uma ação originada 

em Santa Catarina que seria, segundo ele, 

semelhante à nossa. O Min. Marco Aurélio já havia 

acompanhado o voto do Min. Fux. O Min. Toffoli 

– relator do processo - mantém-se firme no 

entendimento de que aquela ação é diferente e que 

nada justifica a suspensão do nosso pleito. 

O Min. Marco Aurélio, após os novos argumentos 

apresentados pelo Min. Toffoli, mudou o seu voto 

e agora acompanha o voto do Relator. Para a 

decisão final sobre o sobrestamento estava faltando 

o voto do Min. Barroso, que não compareceu na 

reunião do dia cinco de novembro. Na reunião 

seguinte, no dia 12 de novembro, o Min. Barroso 

votou pelo sobrestamento da ação. Assim, o placar 

das votações está empatado: 2 a 2. Para desempatar 

será convocado outro Ministro, da outra Turma.  

Está confuso? Relaxe. O Santander está adorando 

estas protelações.  

 

 

AÇÃO DAS GRATIFICAÇÕES – A sequência 

Após o desempate que ainda virá, os Ministros 

decidirão se há repercussão geral. Havendo ou não, 

julgarão os agravos das partes pendentes há mais 

de um ano. Então, tudo poderá aportar no Pleno do 

STF, instância máxima da Justiça pátria, para 

julgar a legitimidade da AFABESP e o direito ao 

contraditório questionados pelo Santander e já 

repetidamente julgados nas instâncias inferiores, 

inclusive no Superior Tribunal do Trabalho. 

Em dezembro virá o recesso do judiciário, as festas 

do final de ano, as férias, o carnaval, a copa do 

mundo. E la barca và. 

Repetindo o orador romano Cícero: Quo usque 

tandem abutere, Catilina, patientia nostra? Quam 

diu etiam furor iste tuus nos eludet? 

Traduzindo: Até quando, ó Catilina, abusarás da 

nossa paciência? Por quanto tempo ainda há de 

zombar de nós....? 

 

 

 

SUSPENSA A LIMINAR QUE CONCEDEU O 

REAJUSTE PELO IGP-DI  
A liminar concedida e mantida em três outros 

julgamentos posteriores agora está suspensa pelo 

Tribunal Regional Federal de São Paulo. 

Como se recorda, a liminar concedida em maio 

último, determinou o reajuste imediato das 

complementações de aposentadoria e pensões dos 

participantes do Plano V do Banesprev pela 

variação do IGP-DI-FGV desde o ano 2000.  

O Desembargador, face aos pedidos do Santander, 

entendeu que é mais prudente julgar antes os 

agravos interpostos pelo banco e pelo Banesprev 

que postulam a cassação da liminar deferida em 

primeira instância. 

Aguardemos, então. É o que nos resta, e a fé. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEZEMBRO 

02 – Amilton do Espírito S.Bastos 

02 – Creuza das Graças M. Gomes 

05 – Alice Kasumi K. Hiraga 

05 – Laurindo Fracaro 

05 – Donizete de Oliveira 

06 – João Bento Neto 

08 – Carlos Fuchs 

11 – Ana Maria A. Bresser 

11 – Alair Antonio Gonçalves 

14 – Dinorá Barreira 

15 – Sanae Miyaki 

19 – Carlos Higino da Silveira 

21 – Antonio Carlos Peres 

24 – Natalio da Silveira Ton 

29 – Gustavo Roberto Suenaga 

 
 

Expediente: O Informativo Afaban é uma publicação 

mensal distribuída interna e gratuitamente aos associados. 

Supervisão: Claudanir Reggiani  

Rua Mal. Deodoro, 500 conj 32 – Curitiba - CEP. 80010-

911 Fone/fax: 41-3322-6761 - afabancuritiba@gmail.com 
www.afabancuritiba.org.br 

 


