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– TRABALHAR no sentido de contínua melhoria na rede   credenciada a exemplo  do que vem acontecendo em 
algumas regiões.

– CONTINUAR administrando nossas reservas financeiras de maneira responsável, não correndo riscos desne-
cessários nem aplicando nossos recursos em CIRANDAS FINANCEIRAS.

– MELHORAR cada vez mais a remuneração dos nossos credenciados de maneira que possam ser incentivados 
a prestar melhores serviços.

– NÃO PERMITIR que interferências externas e políticas perturbem a administração.
– NÃO USAR a eleição da CABESP para candidaturas político partidárias.

VAMOS ELEGER COLEGAS COMPROMETIDOS 
COM OS SEGUINTES PRINCÍPIOS:

A partir do dia 28 próximo a Cabesp estará enviando o material para as eleições que renovarão os cargos da Diretoria Executiva e do 
Conselho Fiscal da entidade. Todos os associados receberão, via correio, o material contendo instruções e cédula para votação.

Nessas eleições escolheremos com muito  critério aqueles que serão responsáveis pela administração da NOSSA CABESP 
durante os próximos dois anos.

Uma administração eficiente, segura e moderna envolvendo Organização, Gerência e Controle é o que a CABESP necessita para 
continuar  a prestar bons serviços para todos nós.

Estamos pedindo o seu apoio para que a CABESP continue na busca de AVANÇAR SEMPRE em direção à melhoria na assistência 
à saúde.

LEMBRE-SE!

CHAPA

DESSAS ELEIÇÕES DEPENDERÁ O SUCESSO OU 
INSUCESSO DA CAPACIDADE DA NOSSA ENTIDADE 
CONTINUAR CUIDANDO BEM DA NOSSA SAÚDE.
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Foi  admitido no antigo Banespa em 1987, continuando na ativa até hoje como 
participante do  Plano II. Iniciou sua carreira como estagiário, tendo trabalhado em 
diversas agências, Regionais, Cartão de Crédito, área de Suprimentos. Ocupa hoje o 
cargo de Gerente. Possui curso superior em Administração de Empresas, Ciências 
Contábeis e Pedagogia. É professor de Administração de Empresas no Colégio 
Comercial de São Paulo. Ocupa o Cargo de Diretor Administrativo eleito do 
BANESPREV. Possui o certificado do Instituto de Certificação de Profissionais  da 
Seguridade Social – ICSS, um dos mais importantes institutos de certificação de 
profissionais. 

CREDENCIAMENTOS
Uma das suas metas é continuar trabalhando para que a Diretoria amplie a rede de 

credenciados, principalmente naquelas cidades mais carentes.

AUTORIZAÇÕES
Ricardo traz  uma proposta de agilizar ainda mais as autorizações para internações e compra de materiais tais como próteses, 
órteses, materiais especiais para cirurgias complexas, lentes para catarata etc. Recentemente, desde a eleição dos aposentados,  a 
ANS – Agência Nacional de Saúde vem classificando a CABESP entre os melhores planos de saúde de autogestão do país.
Para Ricardo, manter essa classificação somente será possível com a ajuda dos associados e uma boa administração que leve 
em consideração a satisfação de todos. 

Iniciou sua carreira como escriturário letra L em dezembro de 1966, tendo trabalhado 
em diversas agências, Departamento Financeiro, Auditoria Interna, aposentando-
se em dezembro de 1994 no cargo de Gerente. Foi  o Gerente responsável pelo 
Projeto Voleibol/Futsal do E.C.Banespa -1989/1991, época em que o Banespa 
conquistou importantes vitorias e títulos no cenário esportivo nacional. Foi também 
nessa época que o E.C.Banespa revelou jogadores que se projetaram nacional e 
internacionalmente, tais como Marcelo Negrão, Giovani, Tande e Maurício.  
Foi árbitro de basquetebol entre os anos de 1963 a 1987.Exerceu as funções 
de Auditor Sênior Interno e Gerente de Auditoria de 1997 a 2008 no Instituto 
Presbiteriano Mackenzie. É  atualmente Conselheiro Fiscal do MUTUOPREV e 
membro do Comitê Gestor do Plano V do Banesprev. Atuou como Diretor Financeiro 
eleito da AFABESP, ocupando hoje o cargo de Diretor Financeiro eleito da 

CABESP. Tem especialização em Responsabilidade Civil e Legislação do Trabalho, Previdência Complementar, Educação 
Financeira e Liderança. 

PATRIMÔNIO
Getúlio chama atenção para o fato da CABESP ter reservas totais no valor de R$ 6,52 bilhões, sendo R$ 5,59 bilhões de 
patrimônio líquido e R$ 896 milhões de provisões para pagamento de compromissos. Não podemos esquecer que essas 
reservas destinam-se a garantir atendimento médico de alta qualidade até o último associado e que por essa razão não 
podemos nos aventurar em aplicações duvidosas e arriscadas.

DIRETORIA EXECUTIVA
Candidatos à

RICARDO MITSOUKA Diretor Administrativo

GETÚLIO COELHO Diretor Financeiro

VO
TE

 NA ÚNICA CHAPA COMPLETA
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Está na ativa, iniciando sua 
carreira no BANESPA em 
1979 como auxiliar de escrita. 
Trabalhou como Caixa, 
Supervisor, Gerente de Pessoa 
Física e Jurídica, Gerente 
Administrativo, Auditor, Gerente 
Regional Administrativo e 
Gerente de Operações. É 
formado em Arquitetura e 

Urbanismo, possuindo cursos de Extensão Universitária em 
finanças, economia e contabilidade. Ocupa hoje o cargo de 
Conselheiro Fiscal da Cabesp como Conselheiro 
eleito. 

Está na ativa, iniciando sua 
carreira como auxiliar de 
escrita em 1978,ocupando 
os cargos de subchefe, chefe 
de serviço, Gerente adjunto, 
Gerente de Serviços, Gerente de 
Processos Operacionais, Auditor, 
Coordenador de Ocorrências 
Especiais – Riscos Operacionais.  
Trabalhou ainda como  Gerente 

Administrativo e Gerente de Negócios. Ocupa o cargo de 
Diretor Financeiro do Banesprev, eleito. Já adquiriu 
as condições para requerer sua aposentadoria no Banco. 
É certificado pelo Instituto de Certificação de Profissionais 
da Seguridade Social – ICSS, um dos mais importantes 
institutos de certificação e profissionais. Sua atuação no 
Banesprev destaca-se pela total independência em relação 
ao Santander.

CONSELHO FISCAL
Candidatos ao

ADERALDO FANDINHO 
CARMONA

ANTONIO SÉRGIO 
DE SOUZA

CHAPAVO
TE

 NA ÚNICA CHAPA COMPLETA

NÓS, APOSENTADOS, ESTAMOS SUBMETENDO A TODOS OS 
ASSOCIADOS DA CABESP ESTA CHAPA COMPLETA, FORMADA 
POR PROFISSIONAIS competentes, responsáveis, dedicados, 
qualificados e comprometidos com o presente e o futuro da 
CABESP.

Nós, candidatos da Chapa “CABESP, AVANÇAR SEM PRE”,assumimos publicamente os 
seguintes compromissos: 
– procurar aumentar ou melhorar os benefícios, levando sempre em consideração a capacidade 

financeira da entidade.
– trabalhar para a melhoria constante dos nossos atendimentos.
– aprofundar os estudos visando ao ressarcimento das despesas das AFABANS que trabalham 

voluntariamente como representantes da CABESP em suas cidades. 
– administrar com total independência do Banco, visando apenas os interesses dos segurados e 

segurança da CABESP.
– administrar de forma transparente e profissional não permitindo ingerências estranhas.
– aplicar nossas reservas com prudência, evitando aventuras financeiras que possam trazer riscos.
– não usar o cargo para lançamento de candidaturas político partidárias.

Compromissos
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QUANDO VOCÊ RECEBER A CÉDULA, ASSINALE 
OS NOMES DOS NOSSOS COLEGAS, COLOCANDO 
IMEDIATAMENTE NO CORREIO, USANDO O 
ENVELOPE COM PORTE PAGO.

É A ÚNICA CHAPA COMPLETA, 
QUE APRESENTA CANDIDATOS 
PARA TODOS OS CARGOS EM 
DISPUTA E CONTA COM O APOIO 
DA AFABESP, AFABANS E SINFAB.

PARA 
O CONSELHO 
FISCAL VOCÊ 
PODERÁ 
VOTAR EM 
APENAS UM 
CANDIDATO.

ATENÇÃ0!

CHAPA


