
 
 

Número 202 – Ano 19                              Não deixe que a tristeza do passado e o medo do futuro 

Dezembro - 2018                                        te estraguem a alegria do presente.     
 

 

 

ELEIÇÕES BANESPREV 

2019 iniciou e os banespianos já têm pela frente 

um dos mais importantes compromissos na nossa 

comunidade. Trata-se das eleições dos nossos 

representantes nos diversos Comitês Gestores dos 

planos de previdência complementar administrados 

pelo BANESPREV. 

Votar nas eleições das nossas entidades é, antes de 

tudo, uma demonstração de interesse pelos destinos 

das entidades que cuidam da gestão dos recursos 

que garantem as nossas aposentadorias, pensões e 

nosso tratamento de saúde.  

Portanto, não deixem de votar. 

A votação acontecerá no período de 06 a 18 de 

fevereiro de 2019, e será feita somente por meio 

eletrônico no site do BANESPREV, na internet. 

Cada participante receberá, pelo correio, todo o 

material e instruções de como votar. 

Em caso de dúvidas procurem a AFABAN, a 

AFABESP ou o BANESPREV, por telefone ou e-

mail. 

 

 

 

COLEGAS APOIADOS PELAS AFABANS, 

AFABESP, SINFAB E ABESPREV 

 

Comitê Gestor do Plano V 

José Carlos Afonso 

José Roberto Cardoso 

Eros Antonio de Almeida 

Antônio Manoel Dr. Leite 

Floriano Rozanski 

 

 

Comitê Gestor do Plano II 

Venilton Antonio de Camargo 

Carlos Roberto Desiderio 

Sérgio Ricardo Matheus 

 

 

Comitê dos Planos I, III e IV 

Jorge Luiz Beck 

Antonio Sérgio de Souza 

 

 

Conselho Administrativo do Plano “Pré-75” 

Carlos Manoel de Arantes 

Sylvia Amaral Piazza 

Demétrio Mingroni Cerencio 

Valter Dário Von Ancken 

José Antônio Lopes da Silva 

Luiz César Boschini 

Oto Pitol 

 

OBSERVAÇÃO: Cada participante votará nos 

candidatos do seu próprio plano. 

 

 

AÇÃO DAS GRATIFICAÇÕES 

No dia 11 de dezembro foi publicada importante 

decisão do Ministro Alexandre de Moraes, do 

Supremo Tribunal Federal – STF, relator do nosso 

processo das gratificações semestrais. 

Por meio dessa decisão o ministro negou 

seguimento, ou seja, não admitiu o Recurso 

Extraordinário interposto pelo Banco Santander, 

cabendo lembrar que um segundo Recurso 

Extraordinário do Banco já havia sido rejeitado. 

Neste Recurso Extraordinário o Santander insistia 

na existência de “repercussão geral” que, se aceita, 

causaria enorme dano ao andamento da nossa ação 

e uma fenomenal reviravolta no entendimento 

jurídico sobre a representatividade dos cidadãos 

face à Constituição Federal.  

O Ministro Alexandre de Morais destacou e 

fundamentou inúmeros pontos pelos quais o 

recurso do banco não foi aceito. 

Na sequência, o Ministro Alexandre de Moraes, 

rechaçou, um a um, os argumentos invocados pelo 

Banco Santander no Recurso Extraordinário. 

Considerando o recesso do Poder Judiciário, 

iniciado no dia 20 de dezembro, é certo que o 

nosso processo tenha outra movimentação somente 

no próximo ano, cabendo lembrar que o Supremo 

Tribunal Federal reinicia os seus trabalhos no dia 

1º de fevereiro de 2019. 

Esse foi mais um importante passo no caminho 

para a nossa vitória. 

AFABESP – DIRETORIA 

Informativo Mensal 
 



NOTA DE FALECIMENTO 

Lamentamos registrar o falecimento do ex-Presiden 

te da AFABESP, MASATAKA OCHIGAME, 

ocorrido no dia 29.12.2018. 

MASATAKA esteve à frente da AFABESP, no 

cargo de Presidente, por longos anos, período em 

que dedicou toda a sua capacidade de trabalho e 

liderança em prol do engrandecimento da entidade. 

 

Durante sua permanência na Presidência, nossa 

Associação cresceu em tamanho e importância, 

assumindo o papel de defensora intransigente e 

aguerrida na luta pela defesa dos nossos direitos.  

Sempre agiu com denodo no seu trabalho, lealdade, 

dedicando o melhor de si a todos os que o 

cercavam, deixando muita saudade entre aqueles 

que o conheciam e tiveram por ele amizade. 

 

 

JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO  

A Diretoria da Afaban promoveu no último dia 

30/11 o tradicional Jantar de Confraternização dos 

associados e familiares comemorando o final de 

mais um ano. 

Realizado no Restaurante Porta Romana Eventos, 

contou com a presença de mais de 120 pessoas, em 

um clima de muita harmonia, alegria e de 

reencontro com colegas e amigos de muitos anos. 

No evento, as colegas Cecilia Keiko Hasegawa e 

Youco Oyama foram homenageadas por 

completarem 50 anos de ingresso no Banespa e 

merecidamente receberam um Certificado pelo 

Jubileu de Ouro. 

 

 

BLOQUEIO DE APOSENTADORIAS 

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) pode 

suspender milhares pagamentos dos aposentados e 

pensionistas em todo o País. Esses beneficiários 

não compareceram aos bancos pagadores há mais 

de 12 meses da última comprovação que estão 

vivos para manter o benefício ativo. 

Cuide-se. Evite dor de cabeça. 

Basta ir diretamente no banco em que recebe o 

benefício, apresentar um documento de 

identificação com foto (carteira de identidade, 

carteira de trabalho, carteira nacional de habilitação 

e outros). Algumas instituições financeiras já 

utilizam a tecnologia de biometria nos terminais de 

autoatendimento. 

 
 
AÇÃO DO IGP-DI - CONGELAMENTO 

A Justiça do Trabalho determinou o depósito judicial 

dos valores do nosso prejuízo (em torno de 41% das 

aposentadorias atuais). O Santander questiona a 

legitimidade da Afabesp, os valores, a definição dos 

beneficiários e tudo o mais a fim de retardar o 

desfecho. 

RECADASTRAMENTO NO BANESPREV 

Alertamos, mais uma vez, aos nossos associados e 

participantes do Banesprev para que façam com 

urgência seu recadastramento, como forma de 

evitar graves problemas inclusive com a suspensão 

temporária de suas complementações e pensões. 

Em dezembro, cinco dos nossos associados tiveram 

o dissabor e o desconforto de ter seus proventos 

bloqueados. 

 

Abaixo os principais canais de comunicação e 

horários de atendimento do BANESPREV: 

Endereço: Rua alvares Penteado, 160 – 2º and. –  

Centro – São Paulo – CEP 01012-000 

Fones: 3004-1001 (Regiões Metropolitanas) ou 

0800-705-1001 (Demais localidades) 

Fax: (11) 2196-3726 e 2196-3736 

e-mail: banesprevatendimento@santander.com.br 

Horário: de segunda a sexta feira das 09h às 18h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  
 

 

JANEIRO 

06 – Guido de Pauli 

07 – Sérgio de Oliveira Barbosa 

10 – Luiz Shiger Katsunugi 

11 – Nilton Leyser 

12 – Anibal Malho 

12 – Antonio de Moura Borba 

14 – Arthur Carlos Froelich 

15 – Júlio Recco 

15 – Adalberto Amaro dos Santos 

18 – Paulo Roberto Biglia 

20 – Ildefonso Debur 

20 – Maria Helena Pareja Wolf 

20 – Claudanir Reggiani 

28 – Therezinha Soares 

28 – Waldir Cordeiro Trindade 

28 – Celso de Mattos II 

 

FEVEREIRO    

03 – José Ronaldo de Morais 

03 – Nivaldo Rodrigues de Lima 

07 – Conceição A. Santos Daciuk 

11 – Ione Ferreira Ribas 

12 – Nedete Rolim Lous 

12 – Nana de Noá Ramalho 

12 – Jussara Saba de Souza 

16 – Maria Inez Massucato Abreu 

20 – Wilson Daciuk 

 
 

 
 

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 
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