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Associação dos Funcionários Aposentados e Pensionistas do Banco Nossa Caixa

ELEIÇÕES AFACEESP 2020

Votação eletrônica pelo site no
período de 13 a 24 de novembro de 2020
Senhas para votação serão enviadas pelos Correios
Haverá possibilidade de recuperar senha no próprio site

E

m observância ao disposto no
Estatuto Social, as inscrições
de candidatos foram realizadas no mês de agosto último, nos
termos de edital publicado na edição do Informativo Nosso Tempo
do mês de junho, página 4, e chamada feita pelo Boletim Eletrônico
enviado por mala direta via email
(boletim nº 12/2020, expedido no
dia 11 de agosto).
Para o voto em chapa, houve
inscrição de uma única chapa, denominada “Afaceesp Unida”. Para
candidaturas individuais ao Conselho Deliberativo, tivemos 21 candidatos inscritos. A lista completa
poderá ser consultada na última página.
A votação será eletrônica e deverá ser feita no site da Afaceesp,
no endereço www.afaceesp.org.br.
Na página inicial do site haverá uma bandeira específica sob
o título Eleições 2020. Clicando, o associado será direcionado
para a página exclusiva das eleições, onde poderá consultar a
listagem completa dos candidatos e obter demais informações
sobre o pleito.
Nessa página exclusiva, além de informações sobre os candidatos, haverá possibilidade de recuperar senha para votar,
além do campo específico para que o associado possa registrar
o seu voto.
Importante – A funcionalidade desse campo estará disponível somente durante o período de votação, isto é, das 9 horas
do dia 13 de novembro (sexta-feira) até as 17 horas do dia 24
de novembro de 2020 (terça-feira).

Senha para votar – As senhas serão
enviadas para os endereços residenciais dos
associados, conforme cadastro da Afaceesp
existente no dia 15 de setembro de 2020.
Por isso, eventuais alterações posteriores
não foram consideradas. Para contornar
tais situações, além do eventual extravio de
entregas pelos Correios, haverá a alternativa da recuperação de senha
senha.
Juntamente com as senhas enviadas pelos Correios seguirão as instruções básicas
para votar, além do respectivo login.
Assim, para entrar na área de votação
do site, será necessário digitar o login e a
senha e seguir as orientações do aplicativo
As cartas com login e senha serão postadas pela consultoria contratada pela Afaceesp para a realização das eleições com antecedência. Assim,
ao receber, guardar em lugar seguro para utilizar quando o
período de votação estiver aberto.
Recuperação de login e senha – Com papel e caneta à
mão, entrar no site www.afaceesp.org.br e clicar para acessar
a área de eleições; em seguida, clicar no campo próprio para
recuperação de senha e seguir as orientações do aplicativo,
que solicitará a confirmação de alguns dados pessoais para
confirmar a identidade do(a) associado(a).
A funcionalidade da rotina de recuperação de senha estará
disponível durante o período de votação.
Comissão eleitoral – Encarregada nos termos do Estatuto
Social para administrar todo o processo eleitoral, é formada
pelas associadas: Silvia Maria de Alvarenga Martins, Marilena
Baccelli, Neuza Gomes Carvalho, Graças Maria Santos e Maria
Amelia Fraccarolli.
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Editorial

Seguindo em frente!
“Você não pode evitar que a dificuldade bata à sua porta,
mas não há necessidade de oferecer-lhe uma cadeira”
Joseph Joubert

E

stamos há meses lutando contra algo inédito.
A maioria não vivenciou os horrores de uma
guerra. Em certo sentido, estamos no meio
de uma. E ainda não nos demos conta o suficiente
de que estamos em ambiente de batalha constante
contra inimigo invisível, porém devastador, sob vários aspectos.
Ainda assim, tivemos que buscar alternativas
para continuarmos operando, prestando serviços e
cuidando dos interesses do nosso corpo associativo.
Implantamos atividade remota (home oﬃce), atualizamos aplicativos e equipamentos, implementamos ainda mais a comunicação com os associados, levando
de forma constante, sobretudo pelos meios digitais, informações de interesse e de
orientação sobre vários assuntos.
Estamos em meio ao processo eleitoral para preenchimento de cargos nos órgãos
de administração da Afaceesp, por intermédio de processo eletrônico total (votação
e apuração).
Participamos ativamente da campanha eleitoral para os Conselhos do Economus
e permanecemos à disposição para conferir o apoio técnico-jurídico aos conselheiros
eleitos representantes dos participantes (ativos e aposentados).
Temos combatido com veemência informações distorcidas divulgadas em publicações sobre a responsabilidade pelo esgotamento dos recursos do fundo Feas.
Estamos atentos aos desdobramentos dessas publicações, principalmente no tocante à anunciada implantação de um novo plano de saúde para os aposentados dos
grupos B e C.
Renovamos o compromisso de que a Afaceesp fará tudo o que for possível para
defender os interesses dos seus associados nessa questão de assistência médica. Todavia, se a alternativa possível for a do caminho judicial, decerto haverá um período
de estresse, sobretudo na hipótese de se apresentar como alternativa a utilização de
medida coletiva, em face do maior tempo requerido para o uso desse instrumento.
Enfim, cabe repetir, o que puder ser feito para defender os interesses dos associados será feito.
Que cada um de nós tenha forças e saiba continuar lutando para superar as
dificuldades dos nossos caminhos,
Cordialmente,
Pedro Paulo Galdino
Diretor Presidente da Afaceesp
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Associação dos Funcionários Aposentados e Pensionistas do Banco Nossa Caixa
Rua XV de Novembro, 200 - 2º e 13º andares • São Paulo/SP • CEP 01013-905 • Fone/fax: (11) 3521-0500
Jornalista Responsável: João Roberto Cruz • MTB. 24.983 • Cel: (11) 96464-1266
Estagiária de Comunicação: Gabrielle Pepato • Produção Gráfica: MWS Design

Informações Afaceesp: Fone/fax: (11) 3521-0500
 www.afaceesp.org.br

Nosso_Tempo_Expresso_Out_2020.indd 2

|

 afaceesp@afaceesp.org.br

|

 www.facebook.com/afaceesp37

AFACEESP

GESTÃO MARÇO/2015 - FEVEREIRO/2021

DIRETORIA EXECUTIVA
Pedro Paulo Galdino – Diretor Presidente
Maria José Pecoraro – Diretora VicePresidente Preservação de Direitos
Antonio Alberto Giangiácomo – Diretor
Vice-Presidente Administrativo/Financeiro
Cacilda Maria Ferreira – Diretora
Vice-Presidente Patrimonial/Investimentos
Anna Schattan – Diretora Adida da Presidência
Claudio Jorge Farid Haddad –
Diretor Administrativo
Dimas Gabriel – Diretor de Eventos
Eida Benuth Brock – Diretora Social
Marilena Baccelli – Encarregada Social
Nilcea Aparecida de Lima –
Encarregada de Relações Públicas
Maura Okumura Ribeiro de
Souza – Diretora Financeira
Marisa Nicaido Ribeiro – Tesoureira Chefe
Graças Maria Santos– 1º Tesoureiro
Anna Batemarchi – 2º Tesoureiro
Jaine Trindade dos Santos –
Diretora de Patrimônio
Nelson Geraldo Bonello –
Assistente de Patrimônio
Neusa Gomes de Carvalho – Diretora Jurídica
Silvia Maria de Alvarenga Martins
– Secretária da Diretoria Administrativa
CONSELHO DELIBERATIVO
Décio Pereira Coutinho • Adiléa Claro Coelho •
Antônio Aparício Martinez Miron • Benedito Celso
de Oliveira Moreira • Carlos Adalberto Gonçalves
• Claudiner Marconatto • Edgar Cândido Ferreira
• Edson Canata Deveze • Antônio Graciani • Eny
Cavalheiro Barbulio • Florisvaldo Catellani • Ignez
Santiago Lopes Carreiro Fiel • Jair Aquiles Bautto
• João Figueira • Jesus Ludovico dos Santos • José
Carlos Caurim • José Carlos de Oliveira • José
Osmar dos Santos • José Luiz Hungaro • José Luiz
Verdelle • Leila Issuani Carneiro • José Zamai •
Magda Aiello • Maria de Lourdes Rocha Cupido
• Malta Marisa Salomoni • Maria Inez Santos
• Maria Tereza Camargo • Regina Margarete
Lebre • Sergio Jacomini • Silvio De Souza Gomes
Filho • Roberto Rodrigues Maldonado • Sueli
Mastrogiovanni Haddad • Yoshio Togashi
CONSELHO FISCAL
João Décio Frederico • Massahiro Kishinami
• Nelson Edi Pereira • Odete Álamo
Pinheiro Rulli • Elza Aparecida Lopes
CONSELHEIROS VITALÍCIOS
Anna Schattan (Licenciada) • Maria
José Pecoraro (Licenciada) • Pedro Paulo
Galdino (Licenciado) • Pedro Mazine
FUNCIONÁRIOS
Ana Carla Maia • Antônio Augusto Pontes Neto •
Ileires Rodrigues Queiroz • José Carlos Teixeira Silva
• Marcelo Fernando Gomes • Maria de Fátima Cella
• Maria de Fátima M. Cabral • Marinalva Gonçalves
do Nascimento • Mauricio Rodriguez Huarachi •
Pamella Cordeiro • Raphael Aparecido Monteiro •
Sidney de Olveira Junior • Vanessa Guimarães Silva
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Ações individuais assistência médica Feas
Trânsito em julgado significa que não há mais recurso possível
Você tem dúvidas sobre o seu processo?
Se você se encontra sob decisão favorável, veja como se informar adequadamente
Rápido histórico – A partir de 2010, vários usuários de
assistência médica subsidiada pelo fundo Feas se insurgiram com a alteração do regulamento original e recorreram
à Justiça do Trabalho contra a imposição do custeio unilateral de 4,72% percapita. Em várias ações plúrimas (em
grupos), conseguiram decisões favoráveis que condenaram
solidariamente o Banco do Brasil e Economus.
Transitadas em julgado? – Segundo levantamento
feito em parceria com o Escritório Innocenti Advogados
Associados, patrono de parte expressiva dessas ações judiciais, a maioria já transitou em julgado, isto é, não são
liminares, como tem sido propagado há vários anos.
Você está no grupo de beneficiados por sentenças
favoráveis em ações com o Escritório Innocenti? Tem
dúvidas? – A Afaceesp compilou informações e coloca à
disposição dos interessados a possibilidade de confirmar
a situação. Se você tem dúvidas, poderá obter esclarecimentos entrando em contato com o Escritório ou na As-

sociação, devendo para isso confirmar os dados pessoais
que lhe forem solicitados.
Dr. Vivian – vivian.cavalcanti@innocenti.com.br
WhatsApp (11) 95540-7948 | Fone (11) 3291-3355.
Afaceesp/Jurídico – afaceesp@afaceesp.org.br
WhatsAppp mensagem por texto (11) 94721-0605.

Pensões por morte Grupos A e B – possibilidade
de negativa de novas concessões

T

ivemos notícias que em decorrência de pareceres da Procuradoria Geral do Estado, a
Secretaria da Fazenda poderá negar a
concessão de novas complementações
de pensões por falecimentos de aposentados, em decorrência de interpretação
de dispositivos da Constituição Federal
introduzidos pela Reforma da Previdência aprovada em 2019. Tal situação,
se efetivada, poderá atingir novas pensões dos grupos A e B.
Por isso, a Afaceesp entrou em
entendimentos com o Escritório Innocenti Advogados Associados a fim
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de prestar os serviços advocatícios na
hipótese de ocorrer negativa. Ainda
mais, o próprio Escritório se dispõe
a intermediar o pedido da pensão a
fim de poder agir mais rapidamente
se houver a recusa.
Cabe esclarecer que sobre o assunto não cabe medida judicial coletiva,
uma vez que a matéria diz respeito a
situações individualizadas e sujeitas à
ocorrência da negativa.
Como medida de precaução, recomendamos aos associados instruírem seus familiares a respeito dessa
possibilidade, a fim de que não sejam

surpreendidos quando do requerimento do benefício, assim como manter
em ordem a documentação relativa à
situação de aposentado(a). Em caso de
falecimento, o(a) dependente que preencher a condição de pensionista deverá
entrar em contato conforme abaixo.
Escritório Innocenti: (11) 3291-3355
José Jeronimo Nogueira de Lima
jeronimo.lima@innocenti.com.br
Lourenço Grieco Neto
lourenco.neto@innocenti.com.br
Afaceesp – afaceesp@afaceesp.org.br
WhatsAppp mensagem por texto
(11) 94721-0605.
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QUEM SÃO OS CANDIDATOS
COMPOSIÇÃO DA CHAPA AFACEESP UNIDA (CHAPA ÚNICA)
DIRETORIA
Diretor Presidente – Pedro Paulo Galdino
Diretor Vice-Presidente Administrativo/Financeiro – José Osmar dos Santos
Diretor Vice-Presidente Patrimoniais/Investimentos – Cacilda Maria Ferreira
Diretor Vice-Presidente Preservação de Direitos – Maria José Pecoraro
CONSELHO DELIBERATIVO
Adiléa Claro Coelho
Antonio Alberto Giangiácomo
Antônio Aparício Martinez Miron
Benedito Celso Oliveira Moreira
Claudiner Marconato
Cleusa Maria Colombari Lopes
Décio Pereira Coutinho
Edgar Cândido Ferreira
Eny Cavalheiro Barbulio
Florisvaldo Catellani
Jair Aquiles Bautto
João Figueira
José Carlos Caurim
José Luiz Verdelle
Leila Issuani Carneiro
Magda Aiello
Maria Tereza Camargo
Marli Ivonice Rosaria Vieira Canova

Paulo Sérgio da Silva
Roberto Rodrigues Maldonado
Sueli Mastrogiovanni Haddad
Yoshio Togashi
CONSELHO FISCAL
Elza Aparecida Lopes
Maria Inez Santos
Masahiro Kishinami
Nelson Edi Pereira
Francisco Carlos Marques Luiz
Suplentes
Wandercy Aranda
Lourdes Soares de Oliveira Ueda
Mirna Aparecida Saldanha
Regina Célia da Silva Soares
José Carlos de Oliveira

CANDIDATOS INDIVIDUAIS AO CONSELHO DELIBERATIVO (PODERÃO SER ESCOLHIDOS ATÉ 11 CANDIDATOS)
1 – Maria de Lourdes Rocha Cupido (Malú Cupido)
2 – José de Souza Santos (Souza)
3 – Regina Margarete Lebre (Regina Lebre)
4 – Lucília Santa Vidotto (Lucília Vidotto)
5 – Sérgio Jacomini
6 – Malta Marisa Salomoni
7 – José Luiz Húngaro
8 – Carmen Silvia Massa Bautto
9 – Maria Luiza Souza Ferrone Pereira
10 – João Antonio Barnet Tavernaro (Barnet)
11 – Áurea Rodrigues Arcon Coutinho
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12 – Maria Rita dos Santos Andrade
13 – Carlos Adalberto Gonçalves (Carlinhos Regional)
14 – Severino Venâncio Cabral
15 – Edson Canata Devéze
16 – Antonio Graciani
17 – José Zamai
18 – Adão Vieira dos Santos
19 – José Carlos de Oliveira
20 – Fátima Aparecida Caetano Ferraz
21 – José Ramos Pereira
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