
 
 

Número 203 – Ano 20                 ELEIÇÃO NO BANESPREV – COMITÊS GESTORES DOS PLANOS          
Janeiro - 2019                               Quando: de 6 a 18 de fevereiro – Vote nos nossos candidatos. Veja a seguir.            
 

 

ELEIÇÕES BANESPREV 

O BANESPREV é a entidade que administra os 

recursos destinados a garantir o pagamento das 

nossas complementações e pensões para o resto 

das nossas vidas, mantendo, dessa forma, nossa 

tranquilidade e dignidade das nossas famílias. 
 
A possibilidade de fiscalizar a vida administrativa 

do BANESPREV é de vital importância para todos 

nós que dele dependemos. E essa é a função 

destinada àqueles que forem eleitos para os 
respectivos Comitês Gestores. 

 
Dentro de alguns dias você estará recebendo o 

material para a votação na qual serão escolhidos 
nossos representantes junto ao BANESPREV e que 

comporão o Comitê Gestor de cada Plano. 
 
IMPORTANTE: Você receberá o material de 

votação apenas do seu plano e escolherá entre os 
candidatos constantes das instruções enviadas pelo 

BANESPREV. 
 
A votação será realizada entre os dias 06 e 18 de 

fevereiro somente por meio eletrônico no site do 

BANESPREV (www.banesprev.com.br), razão 

pela qual não serão enviadas cédulas para 
votação via correio. 

 
Como sempre tem acontecido nessas eleições do 

BANESPREV, a Afabesp, Afabans, Sinfab e 

Abesprev estão apoiando colegas capacitados 

tecnicamente para acompanhar a gestão dos 

Planos geridos pelo BANESPREV, fiscalizando a 

boa prática com relação aos recursos que 

garantem nossas aposentadorias e pensões. 

 

ESTAMOS APOIANDO OS SEGUINTES 

COLEGAS NESSAS ELEIÇÕES 

 

Comitê Gestor do Plano V 

JOSÉ CARLOS AFONSO 

JOSÉ ROBERTO CARDOSO 

EROS ANTONIO DE ALMEIDA 

ANTÔNIO MANOEL DR. LEITE 

FLORIANO ROZANSKI 

 

Comitê Gestor do Plano II 

VENILTON ANTONIO DE CAMARGO 

CARLOS ROBERTO DESIDERIO 

SÉRGIO RICARDO MATHEUS 

 

Comitê Gestor do Plano I, III e IV 
ANTONIO SÉRGIO DE SOUZA 

JORGE LUIZ BECK 
 

Conselho Administrativo do Plano “PRÉ-75” 
CARLOS MANOEL DE ARANTES 

SYLVIA AMARAL PIAZZA 

DEMÉTRIO MINGRONI CERENCIO 

VALTER DÁRIO VON ANCKEN 

JOSÉ ANTONIO LOPES DA SILVA 

LUIZ CÉSAR BOSCHINI 

OTO PITOL 

 

 

NÃO DEIXE DE VOTAR  

Votar é muito importante. Votar é demonstrar o seu 

interesse pela administração do BANESPREV e 

poder acompanhar a situação financeira do seu 

plano de complementação de aposentadoria e 

pensão.  

Por outro lado, votar nos candidatos apoiados pela 

Afabesp, Sinfab, Afabans e Abesprev (veja 

listagem acima), é um atestado de apoio àquele 

grupo de colegas banespianos que desde a 

privatização do Banespa, e mais fortemente a partir 

do maldito congelamento das aposentadorias e 

pensões em 2001, não tem medido esforços para 

recuperar as sofridas perdas, que hoje atingem 41% 

dos nossos proventos. 

 

 

NOSSA HISTÓRIA 

O congelamento das aposentadorias e pensões, em 

2001, ainda dói pela redução do padrão de vida e 

pela injustiça ou crime praticado contra os idosos 

já aposentados. Não esqueceremos jamais que uns 

assinaram o maldito acordo de congelamento, 

outros o apoiaram em obediência ao ‘comando’ e 

muitos simplesmente silenciaram. 

O grupo capitaneado pela Afabesp e Afabans foi e 

está na luta. 

Informativo Mensal 
 



PROVÉRBIO GAUCHO 

“Não está morto quem pelea”. 

 
 

TABELA DO IR – DEFASAGEM DE 95,46% 

A correção deixaria isentos salários, pensões e 

aposentadoria de até R$ 3.689,93. 

A tabela do Imposto de Renda Pessoa Física 

(IRPF) precisaria dobrar para acompanhar a 

inflação medida pelo IPCA entre 1996 e 2018. Isso 

significaria que os contribuintes que ganham até 

R$ 3.689,93 ficariam isentos. O cálculo da 

defasagem, que chega a exatos 95,46%, foi feito 

pelo Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da 

Receita Federal. 

Atualmente a isenção vigora para quem recebe até 

R$ 1.903,98 por mês, quer sejam, salários, pensões 

ou aposentadorias. 

Esta injustiça, praticada pelo governo federal, se 

chama confisco inflacionário. 

 

 

CUSTO DE VIDA DOS IDOSOS 

O IPC-3i (Índice de Preços ao Consumidor da 

Terceira Idade), que mede a variação da cesta de 

consumo de famílias compostas, em sua maioria, 

por pessoas com mais de 60 anos, fechou 2018 em 

4,75%. Este índice, calculado pela Fundação 

Getúlio Vargas, portanto, foi maior do que a 

inflação oficial do país (INPC), que encerrou 2018 

com alta de 3,43%. 

 
 

SUSPENSÃO DE APOSENTADORIAS 

O recadastramento é obrigatório. Evite a suspensão 

do seu benefício. No mês do seu aniversário 

providencie a atualização das suas informações 

cadastrais junto ao BANESPREV e INSS. 

 
 

AÇÃO DAS GRATIFICAÇÕES 

Os participantes da ação impetrada pela Afabesp 

em 1998, cobrando o pagamento das gratificações 

semestrais interrompidas em 1994, estão ansiosos 

pelo próximo passo a ser dado pelo STF - Supremo 

Tribunal Federal. 

Na verdade, aguarda-se a iniciativa do Santander 

ante a decisão do Ministro Alexandre de Moraes, 

do Supremo Tribunal Federal, do dia 11 de 

dezembro último, que recusou todos os argumentos 

apresentados pelo banco em seu recurso. 

O Supremo Tribunal Federal encontra-se em 

recesso e reiniciará os trabalhos em 01/02/2019. 

 
 

PENSAMENTO 
Embora ninguém possa voltar atrás e fazer 
um novo começo, qualquer um pode 
começar agora e fazer um novo fim. 
 

MALHAR PARA MELHORAR A MEMÓRIA 

Segundo pesquisadores das Universidades de 

Pittsburgh, Illinois, Rice e Ohio State, publicada na 

revista especializada “Proceedings of the National 

Academy of Sciences” esclareceu que praticar 

exercícios físicos durante um ano melhora a 

memória espacial e aumenta o hipocampo cerebral 

(área do cérebro responsável pela formação de 

todos os tipos de memória) em adultos com mais 

de 55 anos. 

“Os cientistas convocaram 120 idosos sedentários 

sem qualquer sinal de senilidade e divididos ao 

acaso em dois grupos. O primeiro começou a 

praticar um regime de exercícios leves, como 

caminhar 40 minutos por dia, três vezes por 

semana. O segundo manteve apenas atividades 

como alongamento e exercícios de tonificação 

muscular”. 

A pesquisa comprovou que os resultados mostram 

que o grupo que praticou a atividade aeróbica 

registrou um aumento do volume do hipocampo 

nos dois lados do cérebro (2,12% no esquerdo 

1,97% e no direito). 

Já os participantes que praticaram os exercícios de 

alongamento sofreram um aumento de 1,4% (lado 

esquerdo e 1,43% (lado direito) respectivamente. 

“Estamos acostumados a achar que a atrofia que 

ocorre no hipocampo no fim da vida é praticamente 

inevitável”, diz o autor. 

Mas nós mostramos que mesmo exercícios 

moderados durante um ano podem aumentar o 

tamanho desta estrutura. “O cérebro nesta fase 

permanece maleável”. 

Fonte: www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Este informativo está sendo enviado aos colegas 

que não possuem e-mail. Caso você possua, avise-

nos. Vamos economizar! 

 

 

 
 

 

 

 

  
 

 

FEVEREIRO    

03 – José Ronaldo de Morais 

03 – Nivaldo Rodrigues de Lima 

07 – Conceição A. Santos Daciuk 

11 – Ione Ferreira Ribas 

12 – Nedete Rolim Lous 

12 – Nana de Noá Ramalho 

12 – Jussara Saba de Souza 

16 – Maria Inez Massucato Abreu 

20 – Wilson Daciuk 

 
 

 
 

Expediente: O Informativo Afaban é uma publicação mensal 
distribuída interna e gratuitamente aos associados. 

Supervisão: Claudanir Reggiani  
Rua Mal. Deodoro, 500 conj 72 – Curitiba - CEP. 80010-911 
Fone/fax: 41-3322-6761 - afabancuritiba@gmail.com 
www.afabancuritiba.org.br 

 

http://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude


 

 

 


