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 No próximo dia 01 de novembro a Afaban Sorocaba e Região vai completar 21 anos de fundação, e para comemorar 
essa data, programou um almoço de confraternização com seus associados. O evento será realizado no Banespinha 
Sorocaba a partir das 11h30. O associado interessado em participar deverá confirmar presença até o dia 26 de 
outubro, tendo em vista que o Salão de Festas do Clube tem acomodações para até 120 pessoas.

CABESP: NOVO PERCENTUAL DE CONTRIBUIÇÃO

Em cumprimento à decisão judicial que concedeu tutela provisória na Ação Civil Pública ajuizada pelo Procon/SP, a 
Cabesp suspendeu, no mês de junho, o reajuste no Plano Cabesp Família que havia sido aplicado no mês de maio de 2018.
As mensalidades serão recalculadas e a partir de junho serão cobrados os valores anteriores ao reajuste, apenas 
enquanto estiver vigente a tutela provisória. A CABESP lembra que, caso haja modificação ou revogação da liminar, as 
diferenças não cobradas deverão ser imediatamente pagas, nos termos legais, por serem necessárias à sustentabilidade 
do plano.
A CABESP informa, por fim, que já tomou todas as medidas judiciais cabíveis para buscar a reversão de referida decisão, a 
fim de manter a continuidade e prevalência do índice até então aplicado, que sustenta o Plano Cabesp Família, bem como 
para a sua proteção como entidade, considerando as graves consequências desta determinação para a saúde financeira e 
manutenção da cobertura da assistência à saúde.

DIA 01 DE NOVEMBRO
21º ANIVERSÁRIO DA AFABAN SOROCABA
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CONVITE ESPECIAL AOS ASSOCIADOS
EXTENSIVO AO CÔNJUGE

AFABAN SOROCABA
E REGIÃO

A Diretoria da Afaban Sorocaba e Região convida V.Sa. para participar no próximo dia 01 de novembro da cerimônia 
de comemoração do 21º aniversário de fundação da Associação, a ser realizada em nossa sede instalada nas 
dependências do Banespinha Sorocaba, sito à Rua Augusto Lippel, 500 – Bairro Campolim – Sorocaba (SP).

                                                                                                 PROGRAMAÇÃO
                                                                 12h00 – Almoço gratuito aos participantes, inclusive bebidas.

       Obs:. Favor confirmar presença até o DIA 26/10/2018 via telefone, E‐mail ou 
pelo WatsApp Nº (15) 99827.3802

Afaban Sorocaba e Região. Rua Augusto Lippel, 500 - Fone (15) 3202.1861
Email: afabansorocaba@bol.com.br

CABESP FAMÍLIA: COMUNICADO

Em setembro, a contribuição para o custeio da CABESP foi aumentada de 2,5% para 4,0%. Nos próximos dois anos a 
contribuição aumentará 1% ao ano até atingir 6,0%, conforme aprovado no plebiscito realizado recentemente. Todos 
devemos nos preocupar com o equilíbrio financeiro da nossa caixa de saúde e para que a sua perenidade fique longe de 
ameaças. O que de melhor cada associado pode fazer é praticar o uso consciente dos serviços e benefícios disponíveis. 
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ENCONTRO DA AFABAN COM OS ASSOCIADOS DE TATUI

Dando sequência à integração que vem fazendo a diretoria da Afaban Sorocaba com os seus associados, no último dia 
30 de agosto foi realizado em Tatuí mais um encontro de confraternização com os associados daquela cidade. O evento 
contou com a presença aproximadamente 40 pessoas associados e convidados e proporcionou mais uma vez o 
reencontro dos colegas para atualização de contatos. Nosso presidente, Osvaldo Antonio Figueira, agradeceu a 
presença de todos e ao trabalho dos organizadores José Carlinhos e Acássio Marinho. Nosso muito obrigado a todos os 
participantes e até o próximo Encontro.

ENCONTRO DA AFABAN COM OS ASSOCIADOS DE ITU E SALTO

No último dia 4 de outubro foi a vez de Itu e Salto recepcionarem a caravana da Diretoria da Afaban Sorocaba para mais 
um Encontro de Confraternização entre os associados daquelas cidades.
O evento foi realizado no Clube de Campo de Itu e contou com a presença de aproximadamente 60 pessoas entre 
associados e convidados, e mais uma vez o reencontro dos colegas para atualização de contatos foi um sucesso. Nosso 
presidente, Osvaldo Antonio Figueira, agradeceu a presença de todos e ao trabalho dos organizadores Luiz Vitiello 
Júnior, Luiz Henrique Giannecchini e Jurandir Teodoro Savioli. Falou também sobre os assuntos que dizem respeito às 
nossas causas entre elas, as ações judiciais e a necessidade da atualização dos dados cadastrais.



Informativo AFABAN - Sorocaba e RegiãoPágina 03 - Setembro/Outubro/Novembro 2018

Informativo Afaban   

PLANOS DE SAÚDE

"Os planos estão cada vez mais restritivos, e há uma série de dificuldades para o idoso conseguir contratá‐los", disse o diretor 
tesoureiro, Sr Quaresma, do Sindicato Nacional dos Aposentados. De fato, os preços salgados, que podem passar dos R$ 
2.000,00 para o idoso mesmo em opções básicas, são só uma parte da história. É grande a dificuldade para encontrar planos 
individuais, que não exigem vínculo a empresas ou sindicatos, principal opção para quem já parou de trabalhar. Além disso, 
trocar para outra operadora mais barata ou começar a cotar um plano do zero implica também carências longas, o que é um 
problema para quem tem doenças preexistentes. Mas a maior de todas as reclamações é conseguir continuar pagando. A 
correção do salário mínimo e do INSS tem sido na faixa dos 2%, enquanto os planos e remédios aumentam 10%, 12%. O 
aposentado não consegue acompanhar, afirmou Quaresma. Os reajustes liberados para os planos de saúde individuais, 
regulados pela ANS, foram de 13,6% em 2017 e 10% em 2018. Os planos coletivos, por sua vez, que são contratados pelas 
empresas para seus funcionários ou por meio de sindicatos, seguem acordos próprios e, não raro, têm aumentos ainda 
maiores. Na outra ponta, o aumento máximo das aposentadorias e pensões do INSS foi de 6,6% em 2017 e 2,1% em 2018, 
chegando ao atual teto de R$ 5.645,80. 
PLANOS DE SAÚDE II ‐ A matéria acima nos leva a refletir sobre a nossa CABESP, presente e futura; sobre o Plano Cabesp 
Família, cujo custo é cada vez maior. Refletir sobre a melhoria do uso consciente dos recursos da Caixa e, sem dúvidas, sobre o 
nosso acompanhamento das  contas e participação nos seus destinos. Neste particular, as nossas entidades representativas – 
Afabesp, Abesprev, Afubesp e Sindicato – por seu decisivo apoio ao aumento da contribuição, têm responsabilidades maiores.
A CABESP É DIFERENTE ‐ A Cabesp não é um plano comum. Não visa lucro e não tem um dono definido. O mutualismo marca 
a solidariedade que sempre existiu entre os associados e a empresa. (Fonte: Afaban Curitiba)

AUMENTO SALARIAL DA CATEGORIA BANCÁRIA

Em assembleias realizadas no dia 29 de agosto, em São Paulo, os trabalhadores de bancos públicos e privados aprovaram a 
proposta de reajuste Salarial de 5%, que representa a reposição total da inflação (INPC) mais aumento real de 1,18%. O 
acordo coletivo foi assinado pela Fenaban e pelo Sindicato dos Bancários. Tem validade de dois anos e garante para 2019 a 
reposição total da inflação (INPC) mais 1% de aumento Real. O reajuste foi aplicado a partir deste mês de setembro e 
beneficiará os banespianos  aposentados e pensionistas participantes do Grupo II do Plano V do Banesprev. O reajuste para 
os participantes do Grupo I e do Plano II será em torno de 3,82% correspondendo ao INPC previsto para o período.

AÇÃO DAS GRATIFICAÇÕES SEMESTRAIS

1ª AÇÃO: Aguardando julgamento de Recurso Extraordinário interposto pelo Santander‐ Como já é do conhecimento de 
todos, no dia 18 de setembro, o Banco Santander interpôs Agravo Regimental neste processo, recurso esse também 
denominado de Agravo Interno. O julgamento desse recurso (caso não apareça nenhum fantasminha), terá início dia 05 de 
outubro, no Supremo Tribunal Federal (STF), e deve ser concluído no prazo de sete dias. A votação ocorrerá em ambiente 
eletrônico, em sessão virtual, sem a presença física dos Ministros. É oportuno esclarecer que não se trata, ainda, da 
apreciação da matéria relativa à existência, ou não, de “REPERCUSSÃO GERAL” no Recurso Extraordinário interposto pelo 
Santander, o que deverá acontecer após o julgamento do Agravo acima mencionado.
2ª AÇÃO ‐ Conforme já foi divulgado anteriormente, em 2011 foi proposta nova ação pela AFABESP, postulando o 
restabelecimento do pagamento das gratificações semestrais, para contemplar os associados que não foram relacionados 
na primeira ação, ajuizada em 1998, na qual apenas puderam ser relacionados aqueles que eram associados naquela 
época. Essa nova ação foi julgada procedente na primeira instância da Justiça do Trabalho. Posteriormente, no entanto, o 
Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo reformou a sentença de primeira instância, ao argumento de que a pretensão 
dos beneficiários da ação estava prescrita. Atualmente, a 2ª Ação se encontra no Tribunal Superior do Trabalho (TST), para 
julgamento de recurso interposto pela AFABESP junto àquele Tribunal, buscando afastar a prescrição. Recentemente, a 
AFABESP contratou o Escritório de Advocacia Francisco Fausto e Associados, para acompanhar o julgamento desse recurso 
no TST. Esse escritório com atuação em Brasília, é o mesmo que assessorou a AFABESP quando do julgamento pelo TST da 
primeira ação das gratificações, já acima referida.
AÇÃO DO IGPI – Até o fechamento dessa edição, nenhuma novidade veio à tona. Fonte: Afabesp Diretoria

AGORA O RECADASTRAMENTO NO BANESPREV É OBRIGATÓRIO 

Atenção associados. Lembrem‐se de fazer o recadastramento junto ao Banesprev. O não Recadastramento poderá implicar 
na Suspensão do seu Benefício. Dúvidas: 3004‐1001 e 0800‐705‐1001.

VISITE NOSSO SITE: WWW.AFABANSOROCABA.COMVISITE NOSSO SITE: WWW.AFABANSOROCABA.COMVISITE NOSSO SITE: WWW.AFABANSOROCABA.COM
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ANIVERSARIANTES DE OUTUBROANIVERSARIANTES DE OUTUBROANIVERSARIANTES DE OUTUBRO

DIA 08 Maria Aparecida de Paula
DIA 08 Roberto Moreira
DIA 09 Meridalva Mezelani Carvalho
DIA 11 Laiz de Souza Moraes Matos
DIA 12 Pascoal Notari Junior
DIA 13 Nilo Zaccariotto
DIA 15 Jaceguai Deodoro de Souza
DIA 15 Elza Maria Justo Mazzei
DIA 15 Ivany Aquino de Oliveira
DIA 16 Wilson Rosa
DIA 18 Maria Elizabeth Simon Manis

DIA 19 João Américo Genezi Pellini
DIA 20 Norma Regina Floriano
DIA 22 Ailton Marcondes da Silva
DIA 23 Saulo Gonçalves da Silva
DIA 24 Clarisse Corrêa Câmara Cófani
DIA 25 Bernardino Mincone Filho
DIA 25 Tarcisio Eugênio de Castro
DIA 25 Walter Luiz Santos 
DIA 27 Elisa Nascimento de Moraes
DIA 29 Celso Bolina de Lima
DIA 29 Paulo Previdi
DIA 30 Donald Salzano

DIA 19 Hilde Benites Gonçalves
DIA 19 Milton Ferreira Junior
DIA 21 Iria Lucia Cirino Silva
DIA 23 Ari Rosa do Nascimento
DIA 24 Antonio Euzébio Pereira
DIA 24 Dalva Maria Gianetti
DIA 25 José Carlos Ciampi
DIA 26 Claudio Francisco dos Santos
DIA 27 Katuki Cavamura
DIA 28 João Carlos de Almeida Sampaio
DIA 28 Maria Ignez do Amaral Venancio

ANIVERSARIANTES DE NOVEMBROANIVERSARIANTES DE NOVEMBROANIVERSARIANTES DE NOVEMBRO

DIA 02 Lázaro Melaré 
DIA 02 Maria Aparecida Amaral Nascimento
DIA 04 Antonio Dirceu Garcia Pereira
DIA 04 Antonio Galvão Terra
DIA 04 Cleuza Maria C. Piovesano
DIA 04 Helio Nunes Moreira
DIA 04 José Roberto Martins Aguiar
DIA 06 Jairo dos Santos Bitencourt
DIA 06 José Carlos Boschini
DIA 07 Abelardo Antonio Franco  Motta
DIA 07 Abílio de Jesus Cassemiro

DIA 07 Ana Maria Stenier de Carvalho Hessel
DIA 07 Maria de Lourdes Cavacchini
DIA 12 Sérgio Bertoluci de Moraes
DIA 14 Eloisa Pedroso de Melo Pontes
DIA 16 Pedro Antonio Martins
DIA 17 Jane Rebeca Thomassian Mauro
DIA 17 Norma Noriko Yamamura Honda
DIA 18 Carlos Antonio Visconti
DIA 18 Ruth Monte Stefani
DIA 18 Wilson Domingos Tessarin

Dia 03  Marta Helena Feliciano de Campos
DIA 03 Sônia Maria Campolim
DIA 04 José Maria Lupurini Sampaio
DIA 04 Maria Apparecida Muller Veiga 
DIA 04 Shirley Roque Zarpellon
DIA 06 Maria Izabel Puertas Garcia
DIA 06 Miriam Pereira Leite
DIA 07 Adilson Amparo
DIA 07 Ana Lourdes Stape da Silva
DIA 08 Benedito Bocchini
DIA 08 Fausto Madella
DIA 08 Luiz Olavo Bueno 

Publicamos a seguir, carta recebida da APABEX em agradecimento à Afaban Sorocaba e Região.
Olá Sorocaba, Vamos ser francos com você. Há 33 anos atrás, a gente não imaginou chegar até aqui. É claro que o sonho 
de construir a Apabex e o trabalho de mantê‐la viva todo esse tempo sempre estiveram presentes em nossos corações, 
mas, ao longo desse período, muitos foram os desafios. Nessas três décadas, o mundo mudou muito. A revolução 
tecnológica e a digitalização aceleram a velocidade da troca de informações e transformaram o olhar do nosso corpo 
diretivo para inúmeras demandas. Além da nobre missão de acolher, buscamos suprir a inexistência de políticas públicas 
para nossos assistidos, driblando os reflexos da crise econômica que também atingiu em cheio, as entidades 
filantrópicas. O mais importante é ter a certeza de que duas coisas sempre se mantiveram intactas durante esse tempo: a 
nossa luta pela dignidade e a inclusão das pessoas com deficiência e a sua parceria conosco todos esses anos. Agora, é 
tempo de agradecer. Porque essa história não estaria sendo contada sem você. Todas as vezes em que precisamos 
daquele empurrãozinho ou daquele ombro amigo, lá estava você, sempre disponível para ajudar. Com a sua doação, 
chegamos até aqui. Trinta e três anos de portas abertas. Trinta e três anos de atendimento com excelência. Três décadas 
de transformações nas vidas e famílias de mais de 600 pessoas com deficiência. Juntos, conseguimos criar um espaço 
para cuidar e incluir.
Agora, é tempo de agradecer.
Um abraço!
Ariovaldo Cavarzan / Diretor‐Presidente da Apabex

TEMPO DE AGRADECER!

FESTA DA PRIMAVERA NO GUARUJÁ  
A Afaban Sorocaba esteve representada na Festa 
da Primavera pelos casais Figueira e Valdiléia, 
Jaceguai e Elsa, e pelos associados Katuki 
Kavamura (de Piedade) e José Carlos (de Tatuí). A 
equipe foi pequena mas valeu ouro. 
Nas competições nossos colegas conseguiram 
sete medalhas. Quatro de Ouro e três de Prata. 
Ouro para o Jaceguai na Bochinha, Ouros para o 
Katuki no snooker e na malha mista, e Ouro para 
a Elsa no Buraco. Prata  para o Figueira e Katuki, 
parceiros na malha masculina e Prata para o 
Katuk i  no  t ruco.  Parabéns  aos  nossos 
representantes.
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