
 
 

Número 190 – Ano      Nada é para sempre neste mundo, nem mesmo os nossos problemas. 
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CABESP – AUMENTO DA COPARTICIPAÇÃO 

A proposta para o aumento do valor e mudanças da 

incidência da coparticipação continua sendo discutida 

em várias reuniões promovidas pela Diretora 

Presidente da CABESP com o Conselho Fiscal e 

membros das entidades representativas dos 

associados (Afabesp, Abesprev e Afubesp). 

Para equilibrar as contas e controlar o crescente 

déficit operacional de quase duas décadas, os estudos 

atuariais indicam não só o aumento do valor da 

coparticipação, mas também significativo aumento 

das contribuições mensais pagas pelos associados e 

pelo Patrocinador Banco Santander. 

Embora inconsistente em alguns aspectos, já existe o 

entendimento de que são necessárias medidas para 

estancar o déficit e preservar a nossa Caixa de saúde 

financeiramente forte para as próximas décadas.  

Vários fatores são responsáveis pela situação atual, 

sendo os principais: o constante e elevado índice de 

aumento da inflação dos serviços médicos e 

hospitalares, muito acima do INPC e do reajuste dos 

salários e proventos de aposentadorias e pensões que 

são a base das contribuições dos associados (2,5%) e 

banco (2,5%); o famigerado congelamento dos 

salários e proventos de aposentadorias por longos 

cinco anos (2001/2006) que também congelou a base 

de cálculo das contribuições e que persiste até hoje; a 

queda da taxa de rendimento das aplicações do 

patrimônio da nossa CABESP; o envelhecimento do 

quadro de associados, o que demanda maiores e mais 

caros cuidados médicos. 

Vários estudos e projeções estão sendo feitos a fim de 

se encontrar um número ou caminhos que sejam 

justos e menos onerosos para todos. 

A discussão deverá ser ampla, difundida, e contar 

com a participação de todos, pois ao final, a decisão 

será de uma assembleia geral dos associados e o ônus 

será pago por todos. 

Participe! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

CABESP – RESULTADO DAS ELEIÇÕES 

Encerrada a eleição da CABESP e apurados os votos, 

eis o resultado das urnas: 

 

Diretoria Financeira Votos % 

Júlio Higashino 7.809 67,0 

Wagner Cabanal Mendes 3.767 32,3 

Brancos e nulos      83              0,7 

 

Diretoria Administrativa Votos % 

José Valente Neto 7.410 63,6 

Camilo Fernandes dos Santos 4.137 35,5 

Brancos e nulos    112   0,9 

 

Conselho Fiscal Votos % 

José Roberto Cardoso 3.791 32,6 

Vera Lúcia Marchioni 3.923 33,6 

Seiji Simoni 3.614 31,0 

Brancos e nulos    331    2,8 

 

Total de votos apurados 11.659 100 

 

Os candidatos apoiados pela Afabesp, Afabans e 

Abesprev, Júlio Higashino, José Valente e José 

Roberto Cardoso foram os grandes vencedores do 

pleito. Seiji Simono, também apoiado pelas nossas 

entidades foi eleito suplente com uma diferença de 

apenas 309 votos, inferior, portanto, aos votos 

brancos e nulos.  

 
CABESP – BAIXO QUÓRUM I 

Um levantamento do número de votantes das últimas 

seis eleições, desde 2007, aponta que esta foi a de 

menor participação dos eleitores nos pleitos da 

Cabesp. Em 2007 foram 14.330 votos; em 2009: 

14.400 votos; em 2011: 12.944 votos; em 2013: 

12.305 votos; em 2015: 12.487 votos; em 2017:  

11.659 votos). Redução de 19% no período. 

Informativo Mensal 
 

                F E L I Z  N A T A L       –       F E L I Z  A N O  N O V O     -     F E L I Z  2 0 1 8            
No limiar de mais um novo ano a AFABAN de Curitiba e Região expressa os mais profundos votos de que 

2018 seja pleno de felicidades e alegrias, com muita saúde e paz.  

Que todos os sonhos e desejos se concretizem. 

Que não percamos nunca a esperança de dias cada vez melhores para nós e toda a humanidade. 

 
 



CABESP – BAIXO QUÓRUM II 

A constante queda no quórum de votação representa 

o baixo interesse nas questões que envolvem a 

CABESP. Lamenta-se o fato, exatamente agora, num 

momento de bastante tensão com discussões sobre o 

aumento da coparticipação, contribuições, custeio e 

tentativas do Banco Santander para alterar o estatuto 

em pontos que não interessa aos associados. 

As demonstrações de união em torno das causas da 

CABESP e de apoio aos representantes são muito 

importantes para “não chorar o leite derramado”. 

 

AÇÃO DAS GRATIFICAÇÕES 

Continuamos aguardando a marcação da data para a 

reunião do STF Supremo Tribunal Federal, que irá 

julgar se existe ou não repercussão geral na nossa 

ação das gratificações, que em fevereiro do próximo 

ano completará 20 (VINTE) anos de andanças pelos 

corredores da justiça do nosso país. 

 
AÇÃO DO IGP-DI - MAIS PROTELAÇÃO  

Recapitulando: No início do mês de outubro o Juiz 

Federal responsável pela ação do IGP-DI, intimou o 

Banco Santander e o Banesprev, para que 

comprovassem, no prazo de 15 dias, o cumprimento 

da liminar que determinava o reajuste das 

complementações de aposentadoria e pensão dos 

assistidos do Plano V do Banesprev, pela variação do 

IGP-DI no período de 2001 a 2006. O Banco 

Santander e o Banesprev, requereram ao Juiz a 

dilação do prazo por mais 60 dias, argumentando 

com as dificuldades que teriam para se manifestar 

sobre a determinação judicial em 15 dias, haja vista o 

grande número de documentos a serem analisados e a 

complexidade do caso. O pedido do Santander e do 

Banesprev foi aceito pela Juíza Federal que apreciou 

o requerimento. 

Pois bem. O prazo de 60 dias está terminando ou já 

terminou. 

Tchan, tchan, tchan, tchaaan..... O que será que virá 

agora? Alguém pedirá vistas? O enésimo recurso será 

aceito? Aguardem o próximo capítulo. 

 
NOVA DIRETORIA DA AFABAN CURITIBA 

Na eleição realizada no dia 20/11/2017, a nova 

Diretoria da AFABAN de Curitiba, gestão 2018-2019 

ficou assim constituída: 

Diretor Presidente: Claudanir Reggiani 

Diretor Vice-Presidente: José Ronaldo de Morais 

Diretor Secretário: Régis Pedro Paixão 

Diretor Tesoureiro: João Francisco Benini 

Diretor Social: Antonio Desan 

Diretor de Comunicação: Rubes Negrão 

Diretor de Planejamento: Djalma Emídio Botelho 

Diretores Suplentes: Pedro Eduardo Brohering, 

Laurindo Fracaro, Neide Zanoni e Wilson Daciuk. 

Conselho Fiscal (Efetivos): Adalberto Amaro dos 

Santos, Antonio Carlos Peres e Jorge Schulmeister.  

Conselho Fiscal (Suplentes): Ary Ullmann, Leonor 

Munhoz Cantalejo Mazzaro e Salvador Martines 

Garcia. 

PREÇOS DOS HOSPITAIS 

O Ministério da Justiça e entidades de saúde travam 

uma queda de braço em relação à tabela de preços de 

serviços prestados pelos hospitais.  

A pasta quer a divulgação dos dados. O setor não 

concorda fornecer. A situação hoje é de impasse. 

A Secretaria Nacional do Consumidor, considera que 

custos hospitalares são verdadeiras caixas pretas. A 

divulgação da tabela de preços traria transparência, 

evitando que o paciente, e os planos de saúde, fossem 

surpreendidos com contas salgadas e às vezes até 

impagáveis. O órgão deu 30 dias para que a tabela 

fosse divulgada. Vencido o prazo, os representantes 

dos hospitais se posicionaram contra a medida. 

A briga continua. Transparência e contas hospitalares 

justas interessam à CABESP e a todos nós.  

 

 

PLANO II – BANESPREV 

No final de setembro, representantes da Afabesp, 

Afubesp e do Banco Santander compareceram em 

reunião promovida pela PREVIC visando Instauração 

de Procedimento de Mediação, Conciliação e 

Arbitragem. O objetivo seria resolver a questão do 

serviço passado. Entretanto, o banco não reconhece o 

tempo passado e se nega a negociar. Contudo, nova 

reunião será realizada em dezembro ou janeiro 2018.  

Os colegas Claudanir Reggiani e Eros de Almeida 

representaram a Afabesp. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

Associado: Mantenha atualizado o teu endereço, 

email e telefone junto a AFABAN, AFABESP, 

CABESP E BANESPREV. 

 

 

 

 

 

 

DEZEMBRO 

02 – Amilton E. S. Bentos 

05 – Alice Kazumi 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 – Natálio da Silveira 

 

 
 

Expediente: O Informativo Afaban é uma publicação mensal 
distribuída interna e gratuitamente aos associados. 
Supervisão: Claudanir Reggiani  
Rua Mal. Deodoro, 500 conj 72 – Curitiba - CEP. 80010-911 

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

 


