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ELEIÇÕES BANESPREV – RESULTADO FINAL 
Concluída a apuração dos votos das eleições do 

Banesprev, constatou-se a espetacular vitória de todos 
os candidatos apoiados  pela AFABESP, AFABANS, 

ABESPREV e SINFAB. 

O resultado final não deixa dúvida quanto ao forte 

desejo  dos aposentados, pensionistas e pessoal da ativa 

de que é hora de mudança. Doravante as nossas 

entidades – BANESPREV e CABESP - estarão 

realmente  em boas mãos e deixarão de ser trampolins 

para atender interesses alheios aos banespianos. 

Veja abaixo os números finais. 

 

COMITÊ DE INVESTIMENTOS   

  CANDIDATOS VOTOS   

  Ari Bueno de Camargo 6235 27,98% 

  Nivaldo Tonella 6091 27,33% 

  Márcia Campos 4593 20,61% 

  Rogério Luis A. dos Santos Tonhi 3498 15,70% 

  Raul Dante Escudero 287 1,29% 

  Vera Regina Saponara 664 2,98% 

  Brancos 916 4,11% 

  Nulos 359   

Total Geral:   22643 100,00% 

      CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO   

  CANDIDATOS VOTOS   

  Djalma Emidio Botelho 6250 28,01% 

 Guarany Caetano de   Castro 6125 27,45% 

  Paulo Roberto Salvador 4738 21,23% 

  Sérgio Roberto Zancopé 4207 18,85% 

  Brancos 996 4,46% 

  Nulos 327   

Total Geral:  22643 100,00% 

   DIRETORIA ADMINISTRATIVA   

  CANDIDATOS VOTOS   

  Ricardo Mitsouka 6438 57,82% 

  José Aparecido da Silva 4390 39,43% 

  Marcos de Oliveira Ramos 209 1,88% 

  Brancos 97 0,87% 

  Nulos 194   

Total Geral:  11328 100,00% 

            DIRETORIA FINANCEIRA   

  CANDIDATOS VOTOS   

  Aderaldo Fandinho Carmona 6342 56,85% 

  Camilo Fernandes dos Santos 4373 39,20% 

  Brancos 440 3,94% 

  Nulos 173   

Total Geral:  11328 100,00% 

 
AFABESP/AFABANS, ABESPREV  E SINFAB  
TÊM VITÓRIA ESMAGADORA  
Aposentados e pessoal da ativa obtiveram uma vitória 

esmagadora nas eleições ao conquistar todos os seis 

cargos em disputa para os cargos diretivos do 

Banesprev. 

 

A apuração dos votos aconteceu no dia 23 no Esporte 

Clube Banespa em São Paulo com início às 9:00 h e 

término às 19:00 h, com os trabalhos tendo sido 

conduzidos pela Comissão Eleitoral, composta por 5 

membros, dos quais um era o representante da Afabesp, 

Alfredo Vaz Neto. 

 

Mais de 40 aposentados voluntários, demonstrando alto 

grau de consciência e responsabilidade, deram sua 

contribuição à Comissão Eleitoral na qualidade de 

mesários escrutinadores ou fiscais. 

 

Foram coletados 11.328 votos em 781 urnas espalhadas 

por todo o Brasil, representando cerca de 39% do 

universo de participantes aptos a votar. 

 
O resultado das urnas foi inequívoco: repúdio total a 
todos aqueles que nos traíram e se aliaram ao Banco 
Santander, provocando um congelamento de 
complementações e salários durante seis anos. 
 

Foi uma demonstração que nós, banespianos, não 

aceitamos ser tutelados por ninguém e que queremos ser 

respeitados e ouvidos naquilo que nos diz respeito. 

 

Ficou claro também que o pessoal da ativa votou com 

os aposentados, rejeitando a outra proposta, pois o 

número de votos dos candidatos da chapa da Afubesp 

foi bem menor do que o número de colegas ainda em 

atividade. 

 

Os eleitores disseram não à campanha mentirosa, 

difamatória e caluniosa orquestrada pela Afubesp, 

demonstrando que não aceitam o denuncismo puro e 

simples, recheado de ataques pessoais e virulentos. 

 

Estão de parabéns a AFABESP/AFABANS, 

ABESPREV E SINFAB, e principalmente todos os 

participantes do Banesprev, aposentados/ativa que 

votaram nessas eleições, demonstrando pleno 

comprometimento e responsabilidade com nossa 

dignidade e futuro. 

Afabesp                    Sinfab 
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NASCE UM NOVO DIA 
Terminada a apuração das eleições no Banesprev - cujo 

processo encerrou um período que não deixou boas 

recordações - estamos diante de um resultado 

espetacular, que coroou de êxito o trabalho de resgatar o 

anseio de uma categoria em participar de seu destino 

junto às entidades que a representa. Arqueado pelos 

anos que carrega nas costas, o aposentado, em sua 

grande maioria, teve o privilégio de perceber que o 

momento estava para mudanças, quando ergueu a 

cabeça e vislumbrou que o horizonte não é o limite de 

sua capacidade de enxergar, sabendo que além dele é 

possível encontrar o que buscava. E partiu para a luta. 

Essa altivez, somada à vontade inabalável de mudança 

foram os ingredientes que o impulsionou a seguir em 

frente nessa marcha voluntária, porém não forçada, e 

chegar ao resultado hoje comemorado. 

As fragorosas derrotas da situação - agora convertida 

compulsoriamente em oposição - indicam que os 

métodos utilizados na condução de nossas entidades, 

bem como os praticados durante os períodos de eleição, 

não foram os desejados pela imensa maioria dos 

aposentados. 

Ficou a elementar lição de que a tática da exclusão é 

preconceituosa em qualquer situação; mais execrável 

ainda quando dirigida aos seus próprios pares. 

Baixada a poeira, depois do fragor da batalha, o 

aposentado já pode visualizar o novo panorama que se 

descortina, que exibe a luz do sol tão necessária para 

renovar a sua esperança e, ao mesmo tempo, sinalizar 

que está a nascer um novo dia. 

O momento é de festa, porque mudanças importantes 

foram produzidas. Ao eleitor (o aposentado), a 

satisfação de chegar ao resultado pretendido; aos eleitos 

parabéns, e a responsabilidade consciente da árdua 

tarefa que vem pela frente. 

Roberto de Moraes – aposentado – São Roque - SP 

 
 
O INDIGNO COMPORTAMENTO DA AFUBESP 
Nos últimos dias da campanha para as eleições do 

Banesprev a AFUBESP lamentável e tristemente apelou 

para os mais baixos níveis de comportamento e respeito 

para com os candidatos adversários. Apavorados com a 

possibilidade de perder o palanque político representado 

pelo Banesprev, deixaram de lado o pudor e a vergonha 

e passaram, com deslavadas mentiras, a atacar a honra e 

a dignidade dos nossos candidatos. O resultado das 

urnas mostrou que os aposentados e pessoal da ativa, 

sabiamente, repudiaram as calúnias e as mentiras e não 

se deixaram iludir.  

 
 

AÇÃO PROPOSTA PELA AFABESP – INPC 
Confirmando orientação publicada neste Informativo, 

em novembro, a Diretoria desta AFABAN, 

considerando as particularidades do andamento dos 

processos trabalhistas contra o Santander na Justiça de 

São Paulo e de Curitiba, aconselha que a ação seja 

ingressada em São Paulo, através da AFABESP, apesar 

da possível necessidade do comparecimento à audiência 

em São Paulo.  

 
 
 

AFABAN DE CURITIBA AGRADECE 
Registramos com satisfação que 79% dos nossos 

associados residentes em Curitiba compareceram e 

votaram nas eleições do Banesprev realizadas no dia 14 

de janeiro. Foram computados 90 votos, sendo 83 de 

aposentados e pensionistas e 07 de colegas banespianos 

da ativa.  

Mudança de última hora feita no regulamento das 

eleições pela Comissão Eleitoral, onde o Santander e a 

Afubesp/Sindicato-SP tem maioria de votos, excluiu 

milhares de participantes de poder votar em trânsito. 

A Afaban de Curitiba agradece o comparecimento de 

todos, especialmente daqueles colegas que se 

encontravam em veraneio nas praias e ou residentes em 

cidades do interior distantes centenas de quilômetros e 

que se deslocaram para a Capital a fim de votar. 

Esse comparecimento significou, sem nenhuma dúvida, 

real demonstração de espírito de participação e 

solidariedade nos destinos das nossas entidades. 

 
 

 

MANTENHA ATUALIZADO O TEU 

ENDEREÇO JUNTO A AFABAN, AFABESP, 
CABESP E BANESPREV. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 
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 

 
 

Fevereiro: 
03 – José Ronaldo de Morais 

07 – Conceição A. S. Daciuk 

09 – Lucilene M.Borges Assunção 

11 – Ione Ferreira Ribas 

11 – Naicyr B. Rohn da Costa 

12 – Nedete Rolim Lous 

12 – Nana de Noá Ramalho 

12 – Jussara Saba de Souza 

16 – Maria Inez M. Abreu 

20 – Wilson Daciuk 

Março 
02 – Harri Rodrigues 

06 – Sirley Negoceke 

08 – André Marques Garcia 

15 – Wilson Fracaro 

15 – Edelair Torres Nascimento 

17 – Keiko Ueno 

17 – Marilza Silva Batista 

19 – Emir Aziz Mansur 

21 – Luiz Gil de Oliveira 

22 – Itacir Santos Rocha 

27 -  Cecília Keiko Hassegawa 
 

 


