
 
 

Número 211 – Ano 20                            Cabesp, muito mais do que um plano de saúde. 

Outubro - 2019                                 Ali tem solidariedade e mutualismo. Todos por todos.

 
 

,↓ ↓ 
JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO  

Convidamos os nossos associados e familiares para o 

jantar de Natal a ser realizado conforme abaixo: 

Data: 29.11.2019 – sexta-feira – 20:00 hs. 

 Local: Restaurante Porta Romana Eventos 

 Endereço: Avenida Manoel Ribas, 4330 

 Bairro: Santa Felicidade 

Preços: Associados: R$ 40,00  

            Convidados: R$ 60,00 

 (refrigerantes, vinhos, espumantes, mesa de 

frios, aperitivos e sobremesa incluídos).  

Cardápio especial – Sorteios  

Os associados residentes a mais de 100 km          

não pagarão. 

Compareça e traga a sua família. 

Pedimos observar o horário. 

↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ 
 

 

CONTRIBUIÇÕES CABESP – ATENÇÃO! 

Alertamos os nossos associados para que cuidem de 

manter recursos suficientes em suas contas correntes 

para o pagamento das contribuições para a Cabesp, 

evitando assim, serem excluídos do seu quadro 

associativo, conforme dispõe o artigo 9º inciso II do 

Estatuto da Cabesp, conforme transcrito abaixo. 

 Artigo 9º - São casos de exclusão do 

associado do Quadro Social da Cabesp, sem 

direito à devolução das contribuições pagas, 

compensação ou indenização de qualquer 

natureza: 

 Inciso II:  o atraso superior a 60 (sessenta) 

dias, no pagamento de suas contribuições ou 

qualquer outra contraprestação financeira, 

contado a partir da data do vencimento em 

aberto. 

 

 

ELEIÇÃO – AFABAN DE CURITIBA 

No dia 21 de novembro de 2019, em sua sede social, 

a Afaban de Curitiba realizará a assembleia geral para 

eleição da nova Diretoria e do Conselho Fiscal para o 

período de 01/01/2020 a 31/12/2021. 

 

 

ATENÇÃO: JANTAR DIA 29/11 

 

 

 

ELEIÇÃO AFABAN DE CURITIBA 

Compareça e vote. Tua presença é uma demonstração 

de apoio àqueles colegas dispostos a manter a união e 

defender os interesses dos banespianos. 

 

 

ELEIÇÃO, LANCHE E ENCONTRO AMIGO 

No dia 21 de novembro, a partir das 14 horas, além 

de votar para escolha dos novos dirigentes da Afaban 

de Curitiba, você reencontrará velhos amigos e 

colegas de trabalho para um alegre bate papo e se 

deliciar com um caprichado lanche da tarde. 

 

 

AÇÃO DAS GRATIFICAÇÕES 

Sem novidades. Continuamos aguardando a 

manifestação do STF onde o Banco Santander, pela 

enésima vez, recorreu, desta vez pedindo a anulação 

de tudo. 

De fato, sem novidades, visto que os recursos 

protelatórios do Santander se tornaram rotina nesta 

ação que já dura 21 anos e, neste momento, mesmo já 

tendo transitado em julgado. 

 

 

ELEIÇÕES CABESP 

A Cabesp publicou no seu site www.cabesp.com.br, 

Carta Circular aos associados contendo todas as 

informações e o regulamento para as eleições que 

serão realizadas no período de 22 a 30/11/2019.  

Cada associado votará somente em um candidato por 

cargo, para Diretor Administrativo e Diretor 

Financeiro; e em apenas um candidato para o 

Conselho Fiscal. 

A votação será exclusivamente eletrônica (internet).  

Os associados receberão em suas residências, (no 

endereço cadastrado na Cabesp), o login e a senha 

para a votação. Os associados, deverão estar com 

suas informações cadastrais atualizadas. 

O Edital será publicado nos próximos dias, assim 

como as informações oficiais sobre os candidatos 

inscritos. 

 

Associado: Mantenha atualizado o teu endereço, 

telefone, e-mail e WatsApp junto a Afaban e 

Afabesp, Cabesp e Banesprev.  

Informativo Mensal 
 

http://www.cabesp.com.br/


CABESP ELEIÇÕES – ABUSO E DITADURA 

A Circular ao Associado nº 2/2019, publicada pela 

Cabesp (www.cabesp.com.br), contendo informações 

e orientações sobre as eleições estatutárias, contém 

uma decisão autoritária da Presidente determinando 

que não serão reembolsadas despesas com 

alimentação, locomoção e estadia, ficando a cargo do 

eleito arcar com tais despesas. Nunca foi assim, desde 

a fundação da Cabesp. Essa medida, antidemocrática, 

cerceia e restringe a participação dos associados.  

O estatuto da Cabesp estabelece que “as funções de 

Diretores não serão remuneradas sob hipótese 

alguma”, porém nada menciona sobre as despesas 

com alimentação, locomoção e estadia. O corte do 

reembolso das despesas efetivamente realizadas e 

comprovadas foi, autoritariamente, imposto para os 

futuros Diretores e Conselheiros eleitos. É evidente 

que reembolso de despesas decorrentes do exercício 

do cargo não se confunde com remuneração.  

Os representantes das entidades e da Comissão 

Eleitoral estão empenhados em modificar mais essa 

imposição da Diretoria da Cabesp que, alegando 

reduzir custos, visa, na verdade, restringir o direito de 

participação de todos os associados e dificultar ao 

máximo a atuação dos eleitos.  

 
 

ELEIÇÕES DA AFABESP 

A Afabesp convocou seus associados para a 

Assembleia Geral a ser realizada no período de 04 a 

14 de novembro próximo, para eleição dos membros 

do Conselho Deliberativo, para o mandato de 

01/04/2020 a 31/03/2023. 

Os associados receberão em suas residências o kit 

contendo instruções e o material para votação. 

 
 

JUSTIÇA ANULA REAJUSTE DE PLANOS DE 

SAÚDE PARA IDOSOS 

O Tribunal Regional Federal de SP, manteve decisão 

que suspendeu o reajuste de planos de saúde para 

pessoas com 60 anos ou mais nos contratos que não 

previam essa cláusula. 

Os reajustes eram previstos em regra que 

foi declarada inconstitucional pelo STF (Supremo 

Tribunal Federal), em fevereiro de 2018.  

O Ministério Público Federal disse tratar-se de 

cláusulas abusivas aquelas que autorizam aumentos a 

qualquer tempo e em quaisquer índices, em ofensa ao 

que estabelece o Código de Defesa do Consumidor”.  

 
 

40º CONGRESO DE PREVIDÊNCIA 

COMPLEMENTAR FECHADA 

Foi realizado em São Paulo, nos dias 16, 17 e 18 de 

outubro, o 40º Congresso de Previdência 

Complementar Fechada, organizado pela ABRAPP. 

Trata-se de evento importante que acontece 

anualmente, destinando-se a trazer aos operadores e 

participantes deste segmento da sociedade as práticas 

mais modernas, rumos da previdência complementar 

fechada, tendências do mercado financeiro nacional e 

internacional, novas relações de trabalho etc. 

Como membros eleitos da governança do Banesprev 

compareceram os colegas Luiz Kitamura, Júlio 

Higashino, Ricardo Mitsuoka, Adriano Takaki, 

Dorival Faustino e Claudanir Reggiani. 

Representando a Afabesp estiveram presentes os 

colegas Getúlio Coelho, Eros de Almeida, José 

Carlos (Pingado), José Roberto Cardoso, Djalma 

Botelho, José Carlos Afonso, Floriano Rozanski, 

Antonio Sérgio, Adilson Corocher e Dr. Valente. 

(Site da Afabesp) 

 
 

AÇÃO DO IGP-DI 

Como já foi divulgado, o Juiz Federal de 1ª Instância, 

responsável pela ação, deliberou recentemente em 

extensa sentença sujeita e recursos, quais grupos de 

beneficiários teriam os reajustes calculados e 

depositados em juízo no prazo de 15 dias.  

O Juiz entendeu, ainda, que a tutela antecipada 

(cálculo e depósito judicial) não pode ser estendida a 

outros beneficiários, pois dependem de comprovação 

da situação de cada um e demanda liquidação de 

sentença. Veja matéria mais completa no nosso 

Informativo do mês de setembro. 

Como sempre acontece, o Santander ingressou com 

recurso alegando a complexidade dos cálculos e 

pediu mais prazo. O Juiz da ação concedeu mais 90 

dias. 

Este prazo se estenderá até o final de janeiro de 2020, 

mas então, haverá o período de recesso do judiciário.  

Feliz ano novo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

ERRATA - ELEIÇÃO CABESP 

No nosso Informativo Mensal nº 210, do mês de 

setembro, informamos erradamente que serão eleitos 

dois membros para o Comitê de Investimentos. Na 

verdade, serão eleitos dois Diretores e dois 

Conselheiros Fiscais.  

A CABESP não possui Comitê de Investimentos. 
 

 

  
NOVEMBRO 

03 – Gilberto Luis R. Souza Faria 

08 – Youco Oyama 

11 – Sueli Percemilho Schwab 

13 – José F. Fumagalli Nartins 

15 – Eloi Surião 

18 – Ivone M. Grando Moreira 

21 – Marilia Sueli Resmer 

23 – Ligia A. Paschoal Tavares 

25 – Dino Antônio Meller 
 

 
 

 
 

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 

 

 

http://www.cabesp.com.br/
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=369047

