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ELEIÇÕES NO BANESPREV 
No dia 14 de janeiro o Banesprev realizará eleições 
para os diversos cargos da administração do nosso 
fundo de previdência.  
Desta vez a AFABESP, SINFAB e as AFABANS estão 
indicando candidatos reconhecidamente capazes e 
experientes para tão importante missão que é vigiar e 
cuidar da saúde financeira e administrativa do nosso 
fundo de pensão.  
Os interesses dos aposentados e pensionistas, até então 
ausentes do processo eletivo e da administração direta 
do BANESPREV, terão agora representantes 
experientes voltados exclusivamente à segurança dos 
investimentos e do futuro do Fundo responsável pelo 
pagamento das nossas aposentadorias e pensões. Estes 
candidatos – vide relação abaixo - não têm nenhum 
interesse ou ligação político-partidária a prestar contas 
e, portanto, não usarão o BANESPREV como palanque 
para embalar carreiras políticas.  
A subordinação a partidos políticos e a interesses 
estranhos da comunidade dos banespianos é prejudicial 
aos interesses exclusivos do BANESPREV. 
As eleições que se aproximam são indiscutivelmente da 
máxima importância para todos os nossos associados.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por esta razão pedimos e recomendamos a todos para 
que não deixem de votar e que fiquem atentos às 
propagandas enganosas que certamente receberão 
daqueles ligados à política partidária e que fazem do 
conjunto dos banespianos da ativa e aposentados 
verdadeiros currais eleitorais para atender aos seus 
interesses pessoais. 
 
No dia 14 de janeiro compareça na agência onde 
mantém a sua conta corrente e vote nos candidatos a 
seguir nominados. 
 
DJALMA Emídio Botelho -Conselho de Administração  
 

GUARANY Caetano de Castro -  Conselho de 
Administração;  
 

RICARDO MITSOUKA  - Diretor Administrativo;  
 

ADERALDO FANDINHO CARMONA    - Diretor 
Financeiro;  
 

Nivaldo TONELLA  - Comitê de Investimentos;  
 

ARI BUENO CAMARGO -  Comitê de Investimentos; 

Informativo Mensal 

 

 

FELIZ NATAL 
Para vocês, Amigos, que fizeram do sol seu guia, 

De cada manhã um lindo dia, de cada noite uma canção. 

Para vocês, que fizeram da Estrela D’Alva seus caminhos. 

Deram comida aos passarinhos e repartiram com o homem seu pão. 

Para vocês, que tiveram um gesto amigo, um papo, um alento, 

deram abrigo e estenderam suas mãos. 

Para vocês, que fizeram da dor a esperança. 

Que fizeram sorrir uma criança e que amaram de coração. 

Para vocês que viveram a pobreza a fundo nas manjedouras do mundo, 

e não deixaram o tempo ir em vão. 

Para vocês, que são amigos, e pra vocês que ao inimigo 

presentearam com seu perdão. 

Para vocês, Amigos que sentem. Para vocês, Amigos que são Gente! 

 
UM FELIZ NATAL E ÓTIMO 2009 

 
São os votos dos Diretores da AFABAN DE CURITIBA E REGIÃO 



ELEIÇÕES NO BANESPREV  
Participar dos órgãos de gestão e de representação das 
entidades que lhe diz respeito é direito de todo cidadão. 
Votar e ser votado é o primeiro desses direitos. O 
exercício do direito, em qualquer situação, deve ser 
facilitado ao máximo para todos os interessados ou 
envolvidos. É o que estabelecem a Constituição do País, 
as Leis, Códigos e Regulamentos: o direito de ser 
ouvido.  
No caso das eleições que se aproxima, no Banesprev, 
fruto de um estatuto obsoleto e injusto, o direito de 
votar será seriamente prejudicado para a grande maioria 
dos votantes: os aposentados e pensionistas. Muitos 
deste grupo de colegas, que representa cerca de 80% 
dos assistidos do Banesprev, são idosos e portadores das 
dificuldades naturais da idade para se locomoverem aos 
locais de votação, principalmente nas cidades maiores.  
A votação através do correio seria a concretização da 
justiça e da lógica, entretanto a intransigência daqueles 
que temem perder o palanque político partidário 
impediu que essa facilidade fosse adotada. 
Recorrer à Justiça seria o caminho justo. 
 

AFABESP E AFABANS REUNEM-SE 
Tendo como pauta principal as Eleições do Banesprev, 
cerca de 120 pessoas entre representantes das Afabans e 
membros do Conselho Deliberativo reuniram-se em São 
Paulo no dia 11.12.2008. 
Considerando que a administração do Banesprev é 
assunto da maior importância para os aposentados e que 
dessa gestão depende a segurança dos recursos que 
garantem as nossas reservas matemáticas e, por 
conseguinte a nossa tranqüilidade, os aposentados 
presentes reafirmaram a necessidade de participar da 
gestão do Banesprev. 
Em função dessa decisão foram discutidas e aprovadas 
medidas visando mobilizar os participantes do 
Banesprev para que apóiem e votem nos candidatos da 
chapa apoiada pela Afabesp, Abesprev e Sinfab, 
visando elegê-los para os cargos em disputa. 
Todos os presentes comprometeram-se a envidar 
esforços pela eleição dos colegas inscritos, que 
acontecerá no dia 14 de janeiro nas Agências do 
Santander. 
 

CABESP – Diretores eleitos agradecem 
Os colegas eleitos para a Diretoria da CABESP, Julio 
Higashino e Dorival Faustino, em matéria publicada na 
internet e nos informativos internos das entidades dos 
banespianos, agradeceram o empenho de todos aqueles 
que se preocuparam verdadeiramente com a perenidade 
da CABESP, por ocasião da votação do Plebiscito. 
Destacamos alguns trechos do que disseram: “Os 
banespianos, aposentados e pessoal ainda em atividade 

demonstraram, mais uma vez, neste plebiscito da 

alteração estatutária da Cabesp, que sabem conduzir 

seus destinos e que falsos líderes, aventureiros e 

oportunistas não mais têm vez nas suas vidas.... 

Souberam, sabiamente, ainda que com pesar, escolher 

o mais importante, a manutenção da assistência à 

saúde em troca da perda de empréstimos pessoais”..., e 
concluíram: “ainda que às duras penas, tornaram-se 

senhores de seus destinos. Parabéns a todos”. 
 
 

GRATIFICAÇÕES SEMESTRAIS 
Neste mês de dezembro tanto a AFABESP como o 
Banco Santander ingressaram com Recursos e pedidos 
de impugnação junto ao Tribunal Superior do Trabalho 
– TST. Considerando que a partir do dia 20 de 
dezembro o TST entrará em recesso, permanecendo 
sem atividade até o dia 31/01/2009, ambos os recursos 
acima mencionados deverão ser julgados em uma única 
data a ser designada, provavelmente ainda no primeiro 
trimestre de 2.009. 
 

 
COSESP – APÓLICE 10 – Vencida mais uma etapa. 
Em recente julgamento do Tribunal de Justiça de São 
Paulo na ação coletiva proposta pela AFABESP contra 
a COSESP, reivindicando a manutenção da Apólice 10, 
que deixou de ser renovada em maio de 2005, foi 
rejeitado recurso interposto pela seguradora, que 
sustentava a ilegitimidade da nossa entidade para propor 
esse tipo de ação em benefício dos seus associados. 
Diante dessa decisão, foi restabelecida a liminar 
concedida em primeira instância que determinou a 
manutenção da citada apólice. 
Em decorrência do que ficou agora decido pelo 
Tribunal e caso não haja decisão superior em contrário 
suspendendo o cumprimento da liminar ora 
restabelecida, a COSESP deverá voltar a cobrar dos 
segurados os prêmios (contribuições mensais) relativos 
à Apólice 10. 
Trata-se de mais uma vitória dos aposentados 
associados da Afabesp, que não esmorecem na 
intransigente defesa dos seus direitos. 
AFABESP - DIRETORIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 

 
 
 

Janeiro: 
06 – Guido de Pauli 
07 – Sérgio de Oliveira Barbosa 
08 – Carlos Antonio de Freitas 
10 – Luiz Shiger Katsunugi 
11 – Nilton Leyser 
12 – Aníbal Malho 
12 – Antônio de Moura Borba 
14 – Arthur Carlos Frohlich 
15 – Júlio Recco 
15 – Adalberto Amaro dos Santos 
18 – Lúcia Grohs        
20 – Ildefonso Debur 
20 – Claudanir Reggiani 
20 – Maria Helena P. Wolf 
28 – Therezinha Soares 
28 – Waldir Cordeiro Trindade 
 

 


