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ASSEFAZ - PLANO DE SAÚDE  
O plano de saúde ASSEFAZ, administrado pela 
Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério 
da Fazenda, está disponível aos associados da 
CABESP nos estados do Paraná e Mato Grosso do 
Sul. Os beneficiários já receberam a carteira de 
identificação e orientações sobre a utilização. 
A ASSEFAZ mantém sedes e postos de atendimento 
nos seguintes locais, entre outros: 
 

� Curitiba – Rua Marechal. Deodoro, 869 – 
13º andar  
Fone/Fax: 41-3324-0545 e 3324-0562  
Email: gerencia.pr@assefaz.org.br 

� Paranaguá – Rua Arthur de Abreu, 29 – 7º 
andar, sala 09 – Palácio do Café 
Fone/fax: 41-3422-4387 e 3038-4387  
Email: paranagua@assefaz.org.br 

� Ponta Grossa – Rua Cel. Dulcídio, 1317 – 
sala 77 – 7º andar – Clinical Tower 
Fone/fax: 42-3025-6969  
Email: pontagrossa.pr@assefaz.org.br  

� Londrina – Rua Espírito Santo, 115 – Centro 
Fone/fax: 43-3029-2845 e 3024-1869 
Email: londrina.pr@assefaz.org.br 

� Maringá – Av. XV de Novembro, 462 – sala 
103 – 1º andar - Ed. Metrópole 
Fone/fax: 44-3031-4878 e 3031-6963 
Email: maringa.pr@assefaz.org.br 
 

Nestes locais você obterá toda informação, bem como 
liberação para procedimentos, cirurgias e internações 
que necessitam de autorização.  
Em Curitiba o horário de atendimento ao público é 
das 09:00 às 17:00 horas, ininterruptamente de 
segunda a sexta feira. O plantão de perícia e das 
13:45 às 17:00 horas. 
Nos feriados e final de semana use o telefone 0800-
7034545 – horário 24 horas. 
 

A AFABAN de Curitiba possui, para consulta, o 
Catálogo de Credenciados contendo os nomes e 
endereços dos médicos, clínicas e hospitais. Fornece, 
também, outras informações e orientações a respeito 
de todos os planos de saúde, inclusive do Plano Itau-
PASS, que continua à disposição dos associados da 
CABESP. 
Você poderá, ainda, acessar o site da ASSEFAZ: 
www.assefaz.org.br  
 

 
Reiteramos o nosso pedido anterior de que toda e 
qualquer dificuldade ou contratempo no atendimento 
junto à ASSEFAZ ou seus conveniados sejam 
comunicados a esta AFABAN ou à CABESP para 
fins de aperfeiçoamento do sistema.  
 

 

 

INSS - DESCONTOS NÃO AUTORIZADOS EM  
HOLERITES DE APOSENTADOS – ATENÇÃO 
A AFABESP vem recebendo diversas reclamações de 
aposentados que informam terem  constatado 
descontos não autorizados em seus holerites. Em 
alguns casos os aposentados informaram que os 
descontos são de 1%  calculados sobre o valor bruto 
das aposentadorias, em favor de um Sindicato filiado 
à CUT. No caso de você estar sendo descontado e 
não concordar com esse desconto procure o posto 
mais próximo do INSS, onde você poderá pedir 
providências para que esse desconto seja 
interrompido, solicitando inclusive a devolução dos 
valores já descontados. 

 

 

BANESPREV – Equilíbrio dos Planos  
Os planos de previdência do pessoal do Banespa, 
administrados pelo Banesprev, apresentaram no mês 
de maio último, os seguintes resultados: 
 

� Plano I        43.107.443, 
� Plano II      -317.029.841, 
� Plano III         15.893.552, 
� Plano IV             -32.260, 
� Plano V       51.140.696, 
� Plano Pré-75      -23.372.241, 

 

O Plano II, cujo déficit aumentou em relação a 
dezembro/2009, principalmente em razão das 
oscilações do mercado de ações, é o que merece 
atenção especial e está sendo acompanhado muito de 
perto pelos administradores da entidade. 
O déficit de R$ 540 milhões do Plano V, verificado 
no ano anterior, foi sanado pelo Santander mediante 
aumento da sua dívida junto ao plano e apresentou 
R$ 51 milhões de superávit em maio. 
O déficit do Plano Pré-75 resulta do descasamento de 
taxas e poderá ser minimizado em breve. 
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BANESPREV – REFORMA DO ESTATUTO 

A PREVIC, entidade responsável pelo cumprimento 
de toda a legislação referente à Previdência 
Complementar, está analisando a possibilidade de 
aprovar a reforma estatutária do Banesprev com 
ressalvas. A reforma estatutária, já aprovada na nossa 
Assembléia e no Plebiscito foi enviada à Previc, pelo 
Banesprev, para análise e aprovação. 

Após reuniões realizadas com as entidades 
representativas da comunidade banespiana, inclusive 
Afabesp e Sinfab, a Previc passou a considerar a 
possibilidade de aprovar as alterações do estatuto, 
com exceção do artigo 27, que permaneceria com a 
redação do Estatuto original do Banesprev. Esse 
artigo trata da composição do Conselho de 
Administração do Banesprev que era composto de 7 
representantes, sendo 4 do Banco, 2 eleitos e um 
Diretor da hoje extinta Direp 

A intenção de aprovar a reforma com essa ressalva 
seria a maneira de pacificar as divergências que 
aconteceram durante o processo de alteração do 
Estatuto, mesmo porque foram protocoladas na 
Previc diversas representações das Afabesp, Sinfab, 
Afabans, Abesprev e AAP Natal a respeito do 
assunto. 

Nós, da Afabesp e Sinfab, entendemos que não 
haverá qualquer prejuízo para a comunidade caso a 
Previc aprove a reforma com essa ressalva. Desde o 
começo defendíamos a aprovação da reforma como 
um todo, não nos fixando nesse artigo pelo simples 
fato de a Direp não mais existir há mais de 10 anos, 
desde a privatização do Banespa em 2000. 

Afabesp - Sinfab 

 

 

FESTA DA PRIMAVERA 
A festa em referência, promovida anualmente pela 
AFABESP, ocorrerá no período de 03 a 30/09/2010 
na Colônia de Férias do Guarujá. 
Os pedidos de reserva serão atendidos até que as 
vagas se esgotem. As reservas serão de pacotes de 7 
dias e os pagamentos poderão ser efetuados em até 8 
parcelas. 
Maiores informações contate a AFABESP ou a 
AFABAN por telefone ou internet. 
 
 
NOTA DE FALECIMENTO 
Lamentamos informar o falecimento da associada e 
pensionista do Banespa Sra. IRMA SUALETE DE 
MELLO, ocorrido no dia 23/06/2010. A extinta era 
esposa do banespiano Adão de Mello que trabalhou 
nas  agências de Porto Alegre, Joinvile, Ponta Grossa 
e Curitiba (gerente Geral) e Inspetor na Adger-Audit. 
 
 

CUIDADO COM O GOLPE 
Muitos dos nossos Associados estão recebendo  
“NOTIFICAÇÃO” da uma tal de AGÊNCIA 
NACIONAL DE PREVIDÊNCIA PRIVADA para 
recebimento de valores junto à justiça, desde que 
façam prévio depósito de custas processuais àquela 
“entidade” 
Alertamos a todos que se trata de mais um golpe 
contra idosos. Os dados processuais constantes na 
referida “ NOTIFICAÇÃO” são falsos. 
Qualquer dúvida entre em contato com a AFABESP 
– Jurídico ou AFABAN. 
 
 
 
CPI DO BANCO SANTANDER BANESPA 
Continua na fila de espera para ser efetivamente 
instalada. Nos bastidores digladiam poderosas forças 
políticas puxando para um ou para outro lado ao 
sabor do momento de eleições que vivemos. 
O Deputado Nelson Marquezelli fez mais um 
pronunciamento na Câmara Federal no dia 30/06, a 
respeito do assunto. 
Resta aguardar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ATUALIZAÇÃO DE ENDEREÇO 
Mantenha o teu endereço, telefone, email atualizado 
junto a AFABAN, CABESP, AFABESP e 
BANESPREV. 
 
 

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  afabancuritiba@gmail.com 
www.afabancuritiba.org.br 

 
 
 
AGOSTO 
09 – Arthur Geraldo Monteiro 
13 – Pedro Eduardo Brohering 
13 – Leonor Munhoz C.Mazzaro 
14 – Aparecida Ikeda 
15 – Suzana Greiffo 
23 – Aparecida V.M. Denardi 
24 – Alfredo Shuji Onuma 
24 – Norival Guerrero da Silva 
25 – Valderez Burda Pereira 
26 – Antonio Desan 
26 – Valdemir Aquiles Rosseti 
29 – José Jesus do Nascimento 
31 – Carlos Gomes de Andrade 
 

 



 


