
 
 
Número 204 – Ano 20                     ATENÇÃO – SUA APOSENTADORIA PODERÁ SER SUSPENSA.      
Fevereiro - 2019                               O RECADASTRAMENTO JUNTO AO BANESPREV É OBRIGATÓRIO.        
 

 
 

ELEIÇÕES DO BANESPREV – RESULTADO 

Encerradas as votações e apurados os votos 

constatou-se mais uma esmagadora vitória dos 

candidatos apoiados pela AFABESP, AFABANS, 

SINFAB e ABESPREV. 

 

RESULTADOS – ELEITOS/suplentes 

 

PLANO V VOTOS 

Eros Antonio de Almeida 5312* 

Antonio Manoel Dr. Leite 5115* 

José Carlos Afonso 5057* 

José Roberto Cardoso 5038* 

Floriano Rozanski 4639* 

Herbert Viana M.Junior – suplente 1371 

Sérgio R. Zancopé – suplente 1124 

Oliver Simioni – suplente 977 

 

PLANO II VOTOS 

Maria Lúcia Mathias 3017 

Venilton Antonio de Camargo 2843* 

Carlos Roberto Desiderio 2607* 

Mario Luiz Raia – suplente 2447* 

Sergio R. Matheus – suplente 2421 

 

PLANOS I, II E IV VOTOS 

Jorge Luiz Beck 213* 

Antonio Sérgio de Souza 207* 

Marco Antonio de Melo 145 

Itamar J. Batista – suplente 108 

Silvanízio de J. Souza – suplente 97 

 

PLANO PRÉ-75 VOTOS 

Carlos Manoel Arantes 384* 

Sylvia Amaral Piazza 316* 

Oto Pitol 180* 

Luiz César Boschini – suplente 163 

Valter Dário Von Ancken – suplente 157 

José Antonio L. da Silva – suplente 148 

*(Candidatos apoiados pela Afabesp, Afabans, 

Abesprev e Sinfab 

 

Este informativo está sendo enviado aos colegas 

que não possuem e-mail. Caso você possua, avise-

nos. Vamos economizar! 

 

 

UNIDOS SOMOS MAIS FORTES 

Essa vitória vem prestigiar mais uma vez a conduta e 

a credibilidade da AFABESP em defesa dos direitos 

dos aposentados e pensionistas dos diversos planos 

administrados pelo BANESPREV 

A Afabesp e a Afaban Curitiba agradecem a todos 

que atenderam ao chamamento e compareceram via 

internet para votar nesta importante eleição 

 

 

CABESP – ASSEMBLEIA GERAL 

A Cabesp está convocando os associados para 

participarem da assembleia geral que será realizada 

no dia 23 de março próximo, às 9:00 horas, no 

seguinte endereço: 

 Auditório da Associação dos Advogados de 

São Paulo (AASP), localizado à Rua Álvares 

Penteado, 151 - Centro, São Paulo/SP. 

A Assembleia Geral, órgão supremo da CABESP, irá 

deliberar sobre o balanço de 2018, a prestação de 

contas e o relatório anual da Diretoria, a dotação 

orçamentária para o exercício de 2019. 

Os associados que não puderem comparecer poderão 

ser representados por procurador. 

Maiores informações estão disponíveis na internet, 

nos sites da CABESP, AFABESP, AFABAN e das 

entidades representativas. 

Procurações poderão ser entregues na AFABAN de 

Curitiba até o dia 15/03/2019. 

 

 

ATENÇÃO - SUA APOSENTADORIA PODERÁ 

SER SUSPENSA 

Por determinação da PREVIC, o BANESPREV está 

fazendo o recadastramento de todos os participantes 

de todos os planos a fim de se enquadrar nas 

exigências da legislação vigente. 

Esse alerta destina-se aos participantes do 

BANESPREV, aniversariantes do 2º semestre e 

que ainda não fizeram seu recadastramento / prova de 

vida junto ao Banesprev, relativo ao ano de 2018, 

para que o façam até o dia 01/03/2019 sem falta. 

O recadastramento é OBRIGATÓRIO e a ausência 

do envio da documentação, acarretará a 

SUSPENSÃO DE SEU BENEFÍCIO, A PARTIR 

DE 20/03/2019. 
 

Informativo Mensal 
 



NUVENS NEGRAS NO BANESPREV 

Surpreendentemente, em 20-02-2019, a PREVIC 

publicou a Portaria nº 156 aprovando a reforma 

estatutária do BANESPREV naquela versão rejeitada 

pela assembleia dos participantes em 2017, porque 

eliminava a própria assembleia dos processos 

decisórios mais importantes, inclusive de alterar e 

reformar os Regulamentos dos Planos de Benefício e 

o próprio Estatuto do Banesprev. 

Causou-nos justa surpresa e indignação porquanto a 

reforma do estatuto encontrava-se em processo de 

negociação com as entidades representativas por 

determinação da própria PREVIC que justificou pela 

necessidade de respeitar os direitos dos participantes 

e, acima de tudo, de respeitar as regras do próprio 

estatuto que se pretendia alterar. 

O Santander esquivou-se de tentar a negociação, 

porém continuou insistindo junto a PREVIC, com a 

mesma argumentação, e usando do seu formidável 

poder político e financeiro, na tentativa de convencer 

o órgão regulador e fiscalizador. 

Estranhamente a PREVIC aceitou os argumentos do 

Santander. Desconhecemos os detalhes ou fato novo 

dessa inusitada e repentina mudança de posição da 

PREVIC. 

Nossas entidades representativas certamente irão 

procurar a Justiça buscando preservar a segurança 

dos nossos planos de previdência e a continuidade do 

recebimento das aposentadorias e pensões. 

 

 

AFABAN DE CURITIBA - ASSEMBLEIA 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

Por este Edital e de acordo com disposições 

estatutárias ficam os associados da AFABAN de 

Curitiba e Região convocados para a Assembleia 

Geral Ordinária a ser instalada no dia 20 de março de 

2019, na sede social sita na Rua Marechal Deodoro, 

500, sala 72, em Curitiba, em primeira convocação às 

14h30min com a presença mínima de um quinto dos 

sócios e em segunda convocação às 15h00min com 

qualquer número, com a seguinte Ordem do Dia: 

1) Análise e deliberação sobre o Balanço Anual 

e o Relatório da Diretoria referente ao 

exercício de 2018; 

2) Destinação do superávit do exercício de 

2018; 

Curitiba, 14 de fevereiro de 2019. 

A DIRETORIA 

 
FRAUDES NOS PLANOS DE SAÚDE 

Fraudes em planos de saúde chegam a R$ 20 bilhões. 

Segundo estudo inédito do Instituto de Estudos de 

Saúde Suplementar (IESS) e da PwC Brasil, a cada 

R$ 100 pagos pelos planos de saúde em atendimento, 

R$ 15 correspondem a fraude. O montante inclui 

fraudes praticadas pelos usuários dos planos de 

saúde, como empréstimo de carteirinha, reembolso 

indevido e, principalmente, atos dentro dos hospitais 

e consultórios, como fatura superestimada, pacientes 

fantasmas e procedimentos desnecessários. 

A CABESP, AS FRAUDES E VOCÊ 

A nossa CABESP não visa lucros. Seu objetivo e 

propósito da sua existência é prestar atendimento à 

saúde dos seus associados. Em outras palavras, o 

dono da CABESP somos todos nós. Por isso, é nossa 

obrigação participar e colaborar em todos os atos que 

visem a eficiência da gestão e garantias de segurança.  

O acompanhamento das nossas próprias despesas 

com consultas médicas, hospitais e laboratórios, 

através do extrato mensal disponível no Portal da 

CABESP é a recomendação de sempre. 

Cuidemos da CABESP. 

 

 

AÇÃO DAS GRATIFICAÇÕES 

No dia 18 de fevereiro de 2019 a nossa Ação das 

Gratificações completou 21 anos de andanças pelos 

corredores e gabinetes de todas as instâncias da 

Justiça do Trabalho, do STJ e do STF. Ingressada 

pela AFABESP em 1998, mesmo ano em que a 

França se tornou campeã mundial de futebol após 

eliminar o Brasil do convulsionado Ronaldo, por 3 a 

zero. A nossa ação encontra-se estacionada, há 7 

anos, no Supremo Tribunal Federal e não consegue 

desvencilhar-se dos agravos e recursos infindáveis.  

 

 

O LUCRO DO SANTANDER NO BRASIL 

Santander lucrou R$ 12,398 bilhões em 2018, um 

crescimento de 24,6% em relação a 2017. O lucro 

obtido no Brasil representou 26% do lucro global que 

foi de € 7,810 bilhões (com crescimento de 18% no 

período). 

Desejamos contínuos e sempre crescentes lucros ao 

Santander e que se lembre da dívida para com os 

banespianos quanto às gratificações não pagas e ao 

maldito e injusto congelamento das nossas 

aposentadorias e pensões por cinco longos anos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  
 

 
MARÇO 

02 – Harri Rodrigues 

06 – Sirlei Nogoceke 

07 – Glaci Terezinha N. Dorta 

15 – Wilson Fracaro 

15 – Edelair Torres Nascimento 

17 – Keiko Ueno 

17 – Marilza Silva Batista 

19 – Emir Azis Mansur 

21 – Luiz Gil de Oliveira 

26 – Marilda de Fátima R. Roca 

27 – Cecilia Keiko Hasegawa 

 
 

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 

 

 


