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ELEIÇÕES AFABESP  
No período de 03 a 17 de novembro serão realizadas as 
eleições para o Conselho Deliberativo da AFABESP 
para o mandato de abril 2009 a março 2011.  
Apenas uma Chapa se inscreveu para concorrer e está 
identificada como CHAPA AZUL 
A AFABESP enviará a cada associado um envelope 
contendo as instruções, cédula para votação e o 
envelope para retorno via correio já com porte pago. 
Assim que receber o envelope com a cédula, marque 
com um ‘X’ a Chapa Azul, feche o envelope e coloque 
no correio.  
Não deixe para o último dia e não deixe votar. A 
participação de todos é importante para consolidar as 
lideranças e prestigiar os colegas dispostos a trabalhar 
ou continuar trabalhando em prol nossa entidade e dos 
seus associados. 
 
 
ELEIÇÕES AFABESP – CHAPA AZUL 
A Diretoria da AFABAN recomenda e pede o teu voto 
para a Chapa Azul, pois isso significa fortalecer a 
AFABESP e as AFABANS de todo o País para que 
continuem, sem trégua, defendendo sistematicamente 
nossos direitos e lutando pela recuperação de tudo 
aquilo que nos foi tirado. 
Os nossos Diretores, Claudanir Reggiani e Djalma 
Emidio Botelho, participam da Chapa Azul como 
Conselheiros. 
 
 
AFABESP, AFABANS E SINFAB REUNEM 180 
PESSOAS EM SÃO PAULO 
Com o comparecimento de representantes da totalidade 
das 42 Afabans e dezenas de conselheiros do Conselho 
Deliberativo da Afabesp, realizou-se em São Paulo, no 
dia 23 de outubro, uma importante reunião para tratar 
dos interesses dos aposentados e pensionistas. 
Constaram da pauta os seguintes assuntos, que foram 
exaustivamente debatidos e analisados por todos os 
presentes: Alteração Estatutária da Cabesp; eleições na 
Afabesp, Eleições no Banesprev e andamento das 
nossas ações. 
O resultado positivo extraído da reunião foi a decisão de 
todos trabalharem com afinco e determinação através de 
telefonemas, contatos pessoais e outros meios visando a 
aprovação das Alterações Estatutárias da Cabesp, 
participação efetiva dos aposentados nas eleições do 
Banesprev e alcance do quorum nas eleições da 
Afabesp destinadas à renovação do Conselho 
Deliberativo 

 
CABESP – REFORMA ESTATUTÁRIA 
A Agência Nacional de Saúde – ANS, órgão que regula 
e fiscaliza os planos de saúde, determinou que a Cabesp 
proceda uma reforma no seu Estatuto. 
Nessa reforma, que também atenderá exigências do 
novo Código Civil, são exigidas as seguintes alterações:  
1) A Cabesp deixa de ser uma sociedade civil e passa a 
ser Associação, o que não trará nenhum efeito prático 
em sua atividade e funcionalidade legal; 
2) A Cabesp deixa de ter capacidade de ser agenciadora 
de seguros, o que, de fato, deixou de fazer a partir da 
privatização do Banespa; 
3) A Cabesp não mais poderá conceder empréstimos 
aos seus associados.  
Essas alterações terão que ser feitas compulsoriamente 
sob pena de a Cabesp sofrer sanções que poderão 
chegar até ao cancelamento do seu registro de 
funcionamento na ANS. 
Não haverá qualquer corte de benefícios a não ser a 
extinção dos empréstimos pessoais os quais, contudo 
poderão ser supridos pelo BANESPREV. 
Para realizar essas alterações a Cabesp convocou uma 
Assembléia para o dia 08 de novembro, conforme edital 
já enviado aos associados. 
O quorum exigido para que essa Assembléia tenha 
validade é extremamente alto, atingindo perto de 12.500 
votos. 
Prevendo que a Assembléia não atinja esse quorum, a 
Cabesp já convocou um plebiscito para os dias entre 12 
e 29 de novembro que será feito com a remessa de 
material de votação pelo correio. 
É extremamente importante que o quorum seja atingido, 
pois somente assim a reforma estatutária será validada, 
o que é vital para a segurança da CABESP. 
Por esta razão a AFABESP e a AFABAN recomenda 
que todos, assim que receberem o material de votação 
assinalem o voto aprovando a alteração, colocando-o 
imediatamente no correio. 
 
 
CONFRATERNIZAÇÃO MENSAL 
A partir do mês de novembro o encontro mensal de 
confraternização promovido pela AFABAN nos dias 20 
de cada mês, ou no dia em que ocorrer o crédito das 
aposentadorias e pensões, será apenas no período da 
tarde e a partir das 14:30 horas.  
Durante o evento haverá homenagens aos 
aniversariantes do mês e, como de costume, será servida 
saborosa mesa de doces, salgados, café e refrigerantes. 
Compareça. Você é a parte mais importante. 
 

Informativo Mensal 

 



JANTAR DE NATAL 
Convidamos todos os associados e familiares para o 
jantar de Natal a ser realizado conforme abaixo: 
 Data: 12-12-2008 – sexta feira – 20:00 horas; 
 Local: Restaurante Madalosso – Salão Bellagio 
 Endereço: Avenida Manoel Ribas, 5875 
 Bairro: Santa Felicidade 
 Preço: Gratuito para os sócios 
 Convidados: R$ 35,00 (vinhos, refrigerantes, 
 aperitivos e sobremesa  incluídos). 
 Cardápio especial, música ao vivo e sorteio de
 brindes. 
 Condições de pagamento: Cheque para o dia do 
crédito da complementação e do 13° salário. 
 
 
JANTAR DE NATAL 
Reafirmamos o convite acima e lembramos: 

� Não é necessário confirmar a presença. Basta 
comparecer no dia e na hora;  

� Observe o horário de início e procure chegar 
um pouco antes das 20 horas. 

� Traga os familiares e amigos; 
� Traga o teu sorriso e a tua amizade de 

banespiano solidário; 
� Recorde os bons momentos de grande parte das 

nossas vidas. 
 
 
 
MENSALIDADE DA AFABAN 
A partir de novembro a mensalidade da Afaban de 
Curitiba será debitada no holerite do Banesprev. A 
mudança visa simplificar e racionalizar os nossos 
serviços. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

Expediente: O Informativo Afaban é uma publicação mensal 
distribuída interna e gratuitamente aos associados. 
Supervisão / Redação: Claudanir Reggiani  
Rua Mal. Deodoro, 500 conj 87 – Curitiba - CEP. 80010-911 
Fone/fax: 41-3322-6761  afaban.curitiba@terra.com.br 
www.afabancuritiba.org.br 

 

 
 

ELEIÇÕES NO BANESPREV 
Afabesp, Sinfab e Abesprev protocolam pedido 
Brevemente serão realizadas eleições no Banesprev 
para preenchimento dos seus cargos Diretivos. 
Desta vez os aposentados decidiram participar das 
eleições com o objetivo de ajudar na administração da 
entidade que administra os recursos que garantem 
nossas complementações. 
Essa participação é vital para a tranqüilidade e 
segurança de todos. 
Entendemos que isso não é somente um direito nosso, 
mas sim, um dever de todos os que se preocupam com o 
próprio futuro e o das suas famílias. 
Objetivando tornar essas eleições em um pleito mais 
democrático e seguro, nossas entidades representativas 
protocolaram junto ao Presidente do Banesprev, um 
documento pedindo que o processo eleitoral seja 
realizado pelo correio, a exemplo do que vem fazendo a 
Cabesp. 
Sabemos que nas últimas eleições do Banesprev tem 
ocorrido alguns problemas que podem comprometer a 
qualidade do pleito e que esses problemas começaram 
quando o Santander proibiu que seus funcionários 
atuassem como mesários e se responsabilizassem pela 
lisura e normalidade da disputa. 
Além disso, esse sistema de votação constitui-se em 
uma flagrante e inaceitável discriminação para com os 
aposentados (assistidos) em cuja cidade não exista 
Banco Santander, que são obrigados a deslocar-se de 
suas residências até à agência mais próxima, muitas 
vezes situada a dezenas, e no caso de aposentados de 
outros Estados a centenas de quilômetros de distância. 
Por tudo isso as entidades pediram ao Banesprev que 
altere o sistema eleitoral de modo a torná-lo mais 
transparente e democrático. 
Afabesp – Diretoria 
 

 

ELEIÇÕES NO BANESPREV 
As eleições no Banesprev ocorrerão no início do mês de 
janeiro próximo e a nossa participação é de suma 
importância. Desta vez os aposentados participarão 
como candidatos, e aqueles que reunirem capacidade 
técnica, liderança e dedicação terão certamente o apoio 
da Afabesp, Afabans e Sinfab. 
Assim, os aposentados e pensionistas do Banespa 
deverão permanecer atentos e unidos, comparecendo e 
votando nos candidatos realmente comprometidos com 
a nossa causa. 
 
RIA, SE PUDER.... 

� Se cachorro tivesse religião, qual seria? 
- Cão-domblé. 

� O que o cavalo foi fazer no orelhão? 
- Passar um trote. 

� O que o tomate foi fazer no banco? 
- Foi tirar um extrato. 

� Por que as plantas novinhas não falam? 
- Porque elas são mudinhas. 

� Como as enzimas se reproduzem? 
- Uma enzima da outra. 

� Como se fala top-less em chinês? 
- Chen-xu-tian. 

 

Novembro: 
03 – Gilberto Luiz R. Souza Faria 
07 – Ana Rosa Furtado 
08 – Youco Oyama 
10 – Amilton Pilotto 
15 – Eloi Surião 
16 – Vitor Constâncio 
18 – Ivone Maria Grando Moreira 
21 – Marilia Sueli Resmer 
24 – Antonio Trojan 
25 – Dino Antônio Meller 
26 – José Clemente de Abreu 
 

 


