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PLANO PASS – ITAÚ 

Vários associados de Curitiba e Ponta Grossa nos 

relataram dificuldades que estão encontrando no 

atendimento do Plano de Saúde Itaú/PASS, 

conveniado da CABESP.  

Esta AFABAN, como habitualmente faz, acolhe as 

denúncias, contata o representante e repassa para a 

CABESP. Fomos informados que desde o final do 

ano passado, a administração do Plano Itaú/PASS 

foi entregue para a Seguradora Porto Seguro. 

Contudo as mudanças e as novas diretrizes 

adotadas provocaram dificuldades no atendimento, 

desligamento de profissionais e hospitais. Em 

Ponta Grossa, especialmente, dois dos principais 

hospitais deixaram de atender, provocando a justa 

angústia dos nossos colegas. 

A CABESP está acompanhando os problemas que 

persistem e busca alternativas para a normalização 

do atendimento. 

Lembramos aos nossos associados que o convênio 

com o Plano Saúde ASSEFAZ está funcionamento 

perfeitamente. O escritório regional, em Curitiba, 

resolve com rapidez as dificuldades eventualmente 

surgidas, inclusive concede autorizações prévias 

para alguns procedimentos. 

 

 

 

IMPOSTO DE RENDA 

Proposta aprovada pela Comissão de Assuntos 

Econômicos, do Senado, estabelece que gastos com 

medicamentos de aposentados e pensionistas, para 

uso próprio e por dependentes, sejam deduzidos do 

Imposto de Renda. Se não houver recurso ao 

plenário, o projeto segue direto para a Câmara.  

Vamos aguardar. 

 

  
 

ELEIÇÃO NA UNAPAR 

Os diretores da nossa AFABAN, Claudanir 

Reggiani e Djalma Emidio Botelho foram eleitos 

para o Conselho Fiscal da UNAPAR – União das 

Associações dos Aposentados e Pensionistas do 

Estado do Paraná. 

Na gestão anterior ocupavam os cargos de 2º 

Secretário e Diretor de Comunicação. 

 
 

RETIRADA DE PATROCÍNIO 

Após três anos de debates o Conselho Nacional de 

Previdência Complementar (CNPC) aprovou a 

nova resolução sobre retirada de patrocínio dos 

fundos de previdência complementar.  

A saída do patrocinador é permitida pela legislação 

brasileira, mas, doravante, deve ser previamente 

autorizada pela PREVIC. 

A nova norma definiu com mais clareza os 

requisitos e as garantias a serem obedecidos no 

processo de retirada. 

A resolução anterior vigorava desde 1988 e 

necessitava de reformulação em vários aspectos. 

Houve muitos e intensos debates, audiência 

pública, participação de todos os segmentos do 

mercado de previdência privada, abertura para 

apresentação de sugestões e infindáveis reuniões. 

A ANAPAR Assoc. Nacional dos Participantes dos 

Fundos de Pensão participou ativamente na defesa 

dos interesses dos participantes de todos os fundos. 

Ao final chegou-se a um consenso possível com os 

representantes do governo, dos patrocinadores, dos 

instituidores e dos participantes. 

Alguns pontos ficaram para ser reanalisados em 

futuro próximo. 

Os pontos positivos de toda a discussão foram o 

envolvimento e conscientização dos participantes 

em apoio às propostas da ANAPAR. 
(extraído AssPreviSite) 

 

 

 

RETIRADA DE PATROCÍNIO II 

Segundo Cláudia Ricaldoni, presidente da 

ANAPAR, o ponto negativo foi o fato de ter 

preponderado, entre alguns representantes do 

Governo, a visão de patrocinador em detrimento da 

proteção dos direitos dos participantes. 

Algumas das reivindicações dos participantes não 

foram atendidas. “A mobilização dos participantes 

e das suas entidades representativas fortaleceu a 

ANAPAR o que permitiu negociar o máximo de 

proteção aos participantes que a conjuntura nos 

permitiu”, disse Ricaldoni. 

A AFABAN de Curitiba, assim como a UNAPAR, 

apresentou oito sugestões ao texto em discussão.  

Informativo Mensal 
 



SEDE DA BANCOOP VAI A LELÃO 

De acordo com a notícia publicada no jornal O 

Estado de São Paulo, a Justiça marcou para o dia 

05 de julho próximo o leilão da sede da 

Cooperativa Habitacional dos Bancários de São 

Paulo – BANCOOP, criada no âmbito do Sindicato 

dos Bancários de São Paulo. 

Ex-dirigentes da cooperativa tornaram-se réus em 

ação criminal na Justiça de São Paulo. 

Um dos acusados é o bancário João Vaccari Neto, 

que na época do congelamento dos salários, 

pensões e complementação das aposentadorias dos 

banespianos era o Presidente do Sindicato dos 

Bancários. 

Joao Vaccari foi um dos que mais lutou pela 

aprovação do malfado acordo que congelou por 5 

longos anos nossos salários e complementações. 

(site Afabesp) 

 

 

 

LEMBRANDO DO VACCARI NETO 

Em 2001, João Vaccari Neto era um dos nossos 

‘representantes’ sentados à mesa da audiência de 

conciliação no Tribunal Superior do Trabalho, em 

Brasilia. O triste congelamento por 5 longos anos 

foi rapidamente homologado, já que tudo estava 

previamente acertado entre o Santander e o 

Sindicato. 

Com tristeza lembramos que, pelos índices da 

FENABAN, as nossas perdas atingem 37%.  
 
 
 
 

CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA 

Recebemos simpático e-mail do colega ex banespiano 

Sidney Pereira, carinhosamente conhecido por 

Sidney Magal. O Sidney trabalhou no Banespa 

Curitiba até por volta de 1987 e sempre foi muito 

querido por todos, pela sua alegria, simpatia e 

amizade. O Magal, desde que deixou o Banespa, 

mudou-se para os Estados Unidos e lá reside e 

trabalha desde então. Disse estar muito feliz e com 

muitas saudades de todos. Pediu notícias de vários 

colegas e mandou abraço geral. 

 

 

 

IMPOSTO DE RENDA - MALHA FINA  

Como está a tua declaração do imposto de renda 

recentemente entregue?  

Para ficar mais tranquilo você poderá acessar, pela 

internet, o site da Receita Federal e verificar se 

caiu na malha fina. Se caiu, você poderá com 

facilidade corrigir a falha e não sofrer as altas 

multas costumeiramente aplicadas pelo leão do 

governo. O processo é fácil e basta seguir as 

orientações no próprio site da Receita. 

 

AÇÃO DAS GRATIFICAÇÕES 

Confirmando a intenção de não medir esforços 

visando a consolidação do sucesso do processo das 

gratificações semestrais que promove contra o 

Banco Santander, a AFABESP contratou mais um 

escritório de advocacia para defender os interesses 

dos aposentados junto ao Supremo Tribunal 

Federal – STF. 

Trata-se do escritório do conceituado jurista Dr. 

Roberto Rosas, que já foi Ministro do Tribunal 

Superior Eleitoral - TSE, Procurador do Tribunal 

de Contas do Distrito Federal, Secretário Jurídico 

do STF e Advogado do BNDES. 

Pertence à Academia Brasiliense de Letras e é 

autor de diversas obras de Direito, inclusive de um 

Comentário de Súmulas do Supremo Tribunal 

Federal – STF e do Superior Tribunal de Justiça – 

STJ, já na sua 14ª edição. 

Vamos aguardar com confiança o julgamento do 

nosso processo no Supremo Tribunal Federal – 

STF, o qual, certamente, confirmará a vitória já 

obtida até agora pelos associados da AFABESP, 

beneficiários da ação nas diversas instancias. 

AFABESP - DIRETORIA  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Mantenha o teu endereço atualizado na Afaban, 

Cabesp, Banesprev e Afabesp. 

 

 

 
[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.] 

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 

 

 

 

 

JUNHO 

01 – Ary Ullmann 

03 – Josué Chechiglia 

05 – Maria José A. Ospedal 

08 – Joaquim Ribeiro Júnior 

09 – Edu Amoedo dos Santos 

10 – Estanislau Kaniak 

13 – Floriano Pfutzenreuter 

15 – Elisonete H. Clímaco Julião 

18 – Rogério F.Machado de Souza 

19 – Eloise Helena Vieira 

23 – Jorge Schulmeister Sobrinho 

29 – Edson Pedro da Veiga 

29 – Maria Regina I.Salmoria 

30 - Eduardo Victor B. Barroso 

 

 

 

 

 

 

 
 


