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JANTAR DE NATAL 

Convidamos os nossos associados e familiares para 

o jantar de Natal a ser realizado conforme abaixo: 

Data: 13-12-2012 – quinta feira – 20:00 hs. 

 Local: Porta Romana Eventos 

 Endereço: Avenida Manoel Ribas, 4330 

 Bairro: Santa Felicidade 

 Preço: Associados:  R$ 15,00 

           Convidados: R$ 40,00 (refrigerantes, 

vinhos, espumantes, aperitivos e sobremesa 

incluídos). 

Cardápio especial – Sorteios  

Exibição de fotos antigas e mais atuais 

Compareça e traga a sua família. 

Pedimos observar o horário. 

 

 

 

 

ELEIÇÕES DO BANESPREV 

O BANESPREV realizará, no período de 01 a 15 

de janeiro de 2013, eleições para o Conselho 

Deliberativo, Conselho Fiscal e Comitê Gestor do 

Plano V. 

Os editais e os regulamentos encontram-se nos 

sites do Banesprev, Afabesp e da nossa Afaban.  

A votação será através do correio. Os participantes 

e os assistidos do BANESPREV receberão em suas 

residências o kit para votação contendo a cédula, o 

envelope para retorno e as orientações. 

 

 

 

ELEIÇÕES DO BANESPREV 

O Banesprev enviará o material para votação no 

final do mês de dezembro. Chamamos a atenção 

dos participantes e assistidos que o retorno do 

envelope contendo a cédula de votação deverá ser 

postado no correio no período de 01 a 15 de janeiro 

de 2013. Os envelopes postados fora desse prazo 

serão considerados inválidos. 

 

 

Mantenha o teu endereço atualizado na Afaban, 

Cabesp, Banesprev e Afabesp. 

 

 

 

ELEIÇÕES DO BANESPREV 

As eleições serão para duas vagas no Conselho 

Deliberativo, uma no Conselho Fiscal e oito no 

Comitê Gestor do Plano V e seus respectivos 

suplentes 

O prazo para o registro dos candidatos será de 01 a 

10-12-2012. 

 

 

PLANO DE SAÚDE ASSEFAZ 

O plano de saúde da ASSEFAZ, (Fundação 

Assistencial dos Servidores do Ministério da 

Fazenda), conveniado da CABESP, é de âmbito 

nacional. Assim, se estiver viajando por cidade ou 

região desprovida da presença da CABESP e do 

Plano Itaú-Funbep, telefone para a ASSEFAZ 24 

horas: 0800-703-4545. 

 

 

 

AÇÃO DAS GRATIFICAÇÕES 

Nenhuma notícia nova. Os Ministros do Supremo 

Tribunal Federal – STF estão muito ocupados no 

julgamento das falcatruas do mensalão. 

 

 

 

TRISTES ANIVERSÁRIOS 

A privatização do Banespa completou 12 anos no 

dia 20-11-2012.  

Ao mesmo tempo, o maldito acordo assinado entre 

o Sindicato dos Bancários e o Santander, que 

congelou por cinco longos anos as nossas 

aposentadorias e pensões, completou 11 anos.   

Nada, absolutamente nada, temos a comemorar. Os 

15.000 aposentados e pensionistas admitidos antes 

de 1975 foram vergonhosamente enganados e 

usados. Por outro lado, consta que mais de 10.000 

banespianos da ativa perderam o emprego.  

Pelo índice da Fenaban os salários, aposentadorias 

e pensões foram reduzidos em 36% naquele 

período. O prejuízo perdura até hoje. 

O Santander comemora o extraordinário lucro que 

obteve com a jogada do congelamento que sozinho 

não poderia fazer. 

Informativo Mensal 
 



ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA AOS 

PORTADORES DE MOLÉSTIA GRAVE 

Os aposentados ou pensionistas portadores de uma 

das moléstias abaixo relacionadas podem 

beneficiar-se da isenção do imposto de renda, 

conforme legislação em vigor.  

Para tanto, deverão encaminhar ao Banesprev 

correspondência solicitando a isenção e anexando 

Laudo Médico Pericial emitido por serviço médico 

oficial da União, dos Estados, ou dos Municípios. 

Moléstias: Moléstia profissional, tuberculose ativa, 

alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia 

maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível 

e incapacitante, cardiopatia grave, doença de 

Parkinson, nefropatia grave, espondiloartrose 

anquilosante, hepatopatia grave, estados avançados 

da doença de Paget (osteíte deformante), 

contaminação por radiação, síndrome da 

imunodeficiência adquirida e fibrose cística, com 

base em conclusão da medicina especializada, 

mesmo que a doença tenha sido contraída depois 

da aposentadoria. 

 

 

 

ELEIÇÕES BANESPREV 

As eleições que serão realizadas na primeira 

quinzena de janeiro do próximo ano serão de suma 

importância para todos os participantes da ativa, 

aposentados e pensionistas do Banesprev. 

Serão eleitos ou reeleitos dois membros para o 

Conselho Deliberativo, um membro para o 

Conselho Fiscal e oito membros para o Comitê 

Gestor do Plano V e seus respectivos suplentes. 

A AFABESP, SINFAB e AFABANS darão apoio a 

candidatos que apresentarem real capacitação e 

sem compromissos e vínculos político partidários. 

Fique atento. Não deixe de votar. 

 

 

 

 

BANESPREV SERVIÇO PASSADO PLANO II 

Em 14-11-2012, a PREVIC – Superintendência 

Nacional de Previdência Complementar, informou 

o indeferimento do recurso, protocolado pela 

Afubesp, Sindicato dos Bancários de São Paulo, 

Contraf-CUT e Fetec-CUT/SP, dentre outras 

entidades sindicais e participantes, sobre o serviço 

passado do Plano II do Banesprev. 

No final de dezembro do ano passado, a Previc 

arquivou a denúncia sobre a existência do serviço 

passado. As entidades recorreram da decisão e, 

desde então, houve várias reuniões entre os 

representantes do Banesprev, Afubesp, entidades 

sindicais, Santander e Previc. 

 

 

 

Com o indeferimento da autarquia, o assunto se 

encerra na esfera administrativa, restando agora 

apenas o caminho judicial. (Contraf-CUT com 

Afubesp) 

 

 

 

PENSAMENTO 

Fazer o bem é muito mais do que simplesmente 

não praticar o mal. Pense nisto!  

 

 

 

JANTAR DE NATAL 

Durante o jantar marcado para o dia 13/12/2012, no 

Restaurante Porta Romana Eventos, (ver detalhes 

neste Informativo), haverá exibição de fotos 

antigas e mais atuais de banespianos, além de um 

pequeno filme da inauguração agência do Banespa 

em Curitiba ocorrida em 1987, portanto há 25 anos. 

Compareça. Talvez você se encontre e se veja um 

pouco mais jovem. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
[Digite uma citação do documento ou o resumo de uma 

questão interessante. Você pode posicionar a caixa de texto 

em qualquer lugar do documento. Use a guia Ferramentas de 

Caixa de Texto para alterar a formatação da caixa de texto da 

citação.] 

 

 

 

 

 

 

 

DEZEMBRO 

02 – Amilton do Espírito Santo 

Bentos 

02 – Creuza das Graças M. Gomes 

05 – Alice Kazumi K. Hiraga 

05 – Laurindo Fracaro 

05 – Doninzete de Oliveira 

06 – João Bento Neto 

08 – Carlos Fuchs 

11 – Ana Maria Alarcon Bresser 

11 – Alair Antonio Gonçalves 

14 – Dinorá Barreira 

15 – Sanae Miyaki 

19 – Carlos Higino da Silveira 

21 – Antonio Carlos Peres 

24 – Natálio da Silveira Ton 

24 – Mariza Natalina G. Martinez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 

 


