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ESTAMOS EM FESTA 
Em 2010, a AFABAN de Curitiba completa 10 
anos de existência. A fundação ocorreu, 
efetivamente, no dia 31 de março de 2000. 
Nestes 10 anos, graças ao trabalho e a dedicação de 
todos, a AFABAN cumpriu e vem cumprindo os 
objetivos pretendidos: unir os banespianos, 
banespianas e familiares em torno dos interesses 
comuns; prestar auxílio no relacionamento com a 
Cabesp, Banesprev e outras entidades; defender os 
direitos dos associados perante o novo controlador 
do Banespa; envidar esforços e tomar iniciativas 
para recuperar todos os prejuízos maliciosamente 
provocados pelo Santander. 
Tudo isso se fez e se faz tendo a amizade, a união e 
o coleguismo como argamassa para solidificar os 
relacionamentos. 
Para comemorar esta data especial a AFABAN 
realizará um jantar especial para o qual todos estão 
convidados. 

 
 
 
JANTAR COMEMORATIVO 
Para comemorar o 10º aniversário da Afaban todos 
os associados e familiares estão convidados para o 
jantar conforme segue: 

• Data: 09 de abril – sexta feira – 20:00 hs. 
• Local: Restaurante Madalosso Salão Milano 

• Endereço: Avenida Manoel Ribas, 5875 

• Bairro: Santa Felicidade 

• Preço: Gratuito para os sócios 

• Convidados: R$ 35,00 (vinhos aperitivos, 
refrigerantes e sobremesa  incluídos). 

• Cardápio especial. 
Pedimos especial atenção para o horário de início. 
 
 
 
NOVO ASSOCIADO – Bem vindo 
Nivaldo Rodrigues de Lima 

  
 
FIQUE LIGADO – Mantenha atualizado o teu 
endereço junto a Afaban, Afabesp, Sinfab, Cabesp 
e Banesprev. Avise a Afaban. Repassaremos. 

AFABAN 10 ANOS - Recordando 
O jantar de posse da primeira Diretoria aconteceu 
no Restaurante Madalosso no dia 14/04/2000. 
Estiveram presentes o sindicalista e Diretor da 
Afubesp-RS Sr. Ademir Wiederkehr e diretores do 
Sindicato dos Bancários de Curitiba.  O nosso 
relacionamento era de mútuo respeito e confiança. 
Desgraçadamente, no ano seguinte os sindicatos, 
de mãos dadas com o Santander, defenderam e 
assinaram o acordo de 2001 que congelou as 
aposentadorias e pensões por três longos anos. Não 
satisfeitos, em 2004, repetiram a traição e 
assinaram novo acordo mantendo o congelamento 
por mais dois anos. 
Recordamos com profunda tristeza a manipulação 
das repetidas assembléias de 2001 em Curitiba, na 
qual, com ampla maioria os aposentados e parte do 
pessoal da ativa, recusaram o acordo. A recusa não 
teve nenhum valor ante a colocação maliciosa feita 
na ata estabelecendo que seguiríamos a maioria dos 
resultados das outras assembléias que seriam 
realizadas em todo o País. 

 
 
 

CPI DO BANCO SANTANDER BANESPA 
Em reunião realizada no dia dois de março, em 
Brasília, o Deputado Marquezelli comunicou às 
associações representativas dos banespianos que 
protocolou, no dia 23 de fevereiro, a CPI do 
Banco Santander Banespa. A CPI tem a 
“finalidade de investigar as ações administrativas 
que envolveram o processo de privatização do 
Banespa,  com foco nos prejuízos ao erário público 
e a milhares de aposentados e pensionistas do 
Banespa, hoje Banco Santander”. 

 
 

DOAÇÃO DE MÓVEIS 
A AFABAN, quando da mudança para o novo 
endereço, adquiriu novos móveis de escritório. Os 
antigos foram doados à Associação San Julian, 
Amigos e Colaboradores do Hospital San Julian. 
Dita entidade de beneficência cuida de pessoas 
dependentes químicos. A doação foi intermediada 
pelo nosso Diretor Wilson Daciuk que presta 
serviços  voluntários  à mesma. 

Informativo Mensal 

 



REUNIÃO EM VINHEDO 
Cerca de 350 pessoas, representando todas as 
lideranças dos aposentados e pensionistas do antigo 
Banespa, hoje Banco Santander, recepcionaram o 
Deputado Marquezelli no Recanto Campestre 
Vinhedo da AFABESP. 
Em reunião coordenada  pela AFABESP, na qual 
foram abordados diversos assuntos, o tema 
principal foi a comunicação oficial feita pelo Dep. 
Marquezelli de que foi protocolado no dia 23 de 
fevereiro o pedido de CPI. Esse é destinado a 
investigar as irregularidades ocorridas durante o 
processo de privatização do Banespa, 
principalmente no que diz respeito ao desvio da 
finalidade dos títulos federais destinados a pagar as 
complementações do aposentados e seus 
respectivos reajustes. 
Essa investigação terá, também, como objetivo 
esclarecer a razão pela qual um montante de mais 
de 7 bilhões de reais foram transferidos 
ilicitamente para o Banco Santander e não para o 
reajuste das aposentadorias e pensões dos seus 
funcionários. Essa luta vem sendo travada há muito 
tempo e o Dep. Marquezelli, ao iniciar sua jornada 
ao nosso lado, prometeu que se o Banco Santander 
não corrigisse o injusto congelamento a que 
submeteu os aposentados, colheria assinaturas e 
protocolaria um pedido de CPI do Banco Santander 
Banespa. 
 
 

IMPOSTO DE RENDA 
O prazo para a entrega da declaração anual do 
imposto de renda encerra-se no dia 30 abril. Evite a 
multa. Cuidado com os abatimentos. Quem não 
comprovar despesa pagará multa de até 150%. 
Fique atento. O Leão está cada vez mais bravo e 
armado com a rede de malha fina. 
 
 

AFABAN 10 ANOS – EM NÚMEROS 
� Quantidade de associados: 143 
� Mulheres: 55 – 38% 
� Pensionistas: 22 – 15% 
� Idades: - Até 50 anos: 02 – 0,5% 

- de 51 a 65: 68 -  48% 
- de 66 a 75: 64 – 45% 
- de 76 a 80: 09 – 6% 
- de 81 a 90: 02 – 0,5% 

Acima de 90 anos: 01 – Sr. Waldemar   Cozenza de 
Azevedo – nascido em 30-05-1918. 

 
 
GRIPE SUINA – OU GRIPE A - H1 N1 
Idosos com mais de 60 anos e portadores de doença 
crônica: VACINE-SE de 24/04 a 07/05/10. Procure 
os Postos de Saúde. 
 

 

AFABAN 10 ANOS – SAUDADES 
+03.12.2000 – Marco Antonio Cleto 
+31.05.2001 - Miguel Kalinowski 
+23.11.2003 – João Skorupa 
+27.01.2004 – Rutt Cornélia Muzolon 
+08.05.2005 – Irene Rodrigues Recco 
+07.02.2006 – João Gasperi 
+16.11.2006 – Geraldo Antonio Moreira 
+09.01.2007 – Leocádia Ieger 
+31.07.2007 – Antonio Eduardo Urcichi 
+13.08.2007 – Yaeko Umanaka Onuma 
+02.01.2008 – Osman de Oliveira Ribas 
+21.01.2008 – Ari Talamini 
+22.05.2008 – Eduardo Alves Ruybal 
+28.10.2008 – Geraldo Mauri Padilha 

 
 
 

AFABAN - PRESTAÇÃO DE CONTAS 
Os associados presentes na assembléia ordinária 
realizada no dia 19 de março aprovaram por 
unanimidade e sem ressalvas o Balanço de 2009 e a 
Prestação de Contas da AFABAN de Curitiba. 
 
 

PRECATÓRIOS -  NOVAS REGRAS  
Os credores do Estado de São Paulo que tem mais 
de 60 anos de idade poderão furar a fila do 
pagamento dos precatórios e receber o valor antes. 
Pessoas com doenças graves também terão 
prioridades neste pagamento de precatórios. Isso 
valerá para precatórios alimentares (dívidas 
trabalhistas de servidores com o Estado ou o 
município) e para não alimentares (ações de 
desapropriação).  
As novas normas foram publicadas no início do 
mês pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Expediente: O Informativo Afaban é uma publicação mensal 
distribuída interna e gratuitamente aos associados. 
Supervisão: Claudanir Reggiani  
Rua Mal. Deodoro, 500 conj 32 – Curitiba - CEP. 80010-911 
Fone/fax: 41-3322-6761  afaban.curitiba@terra.com.br 
www.afabancuritiba.org.br 

 

 
ABRIL 
01 – Maria Fátima G. Felizardo 
06 – Marcos Oliveira Marques 
09 – Lomar Weigner Incerti 
12 – Neife Barbieri Néia 
14 – Rubes Negrão 
19 – Djalma Emidio Botelho 
23 – Inácio José Kavales 
25 – Maria de Fátima S.Lobo 
 

 



 


