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AFABAN CURITIBA E REGIÃO – 20 ANOS 

No dia 31.03.2020 a nossa Afaban comemorou 20 

anos de existência. 

Fundada no ano de 2000, tendo como objetivos a 

integração dos banespianos aposentados residentes 

em Curitiba e região e a defesa dos nossos direitos 

e interesses oriundos do nosso vínculo com o 

Banespa que, naquele momento, estava prestes a 

ser privatizado. 
 

Com todas as adversidades, aquele grupo inicial de 

voluntários, e do crescente quadro de associados, a 

nossa entidade se consolidou como centro de união 

dos banespianos aposentados e pensionistas. 
 

Acreditamos que os objetivos foram atingidos, 

juntamente com o cultivo do espírito de amizade e 

do coleguismo tão próprios dos banespianos. A 

Afaban, com o inestimável apoio dos associados, 

sempre esteve a postos para enfrentar as 

dificuldades que surgiram ao longo dos anos. 
 

Para comemorar e registrar a passagem do 20º 

aniversário da Afaban, a Diretoria programou a 

realização de um almoço festivo que seria realizado 

no dia 28.03.2020. O restaurante foi contratado e o 

convite foi publicado no nosso Informativo Mensal 

e enviado aos associados. 
 

Infelizmente, com o advento da pandemia 

provocada pelo vírus Covid19, tudo foi paralisado. 

A Afaban continua com as atividades suspensas. 

Fomos todos confinados em casa. 

Estamos, agora, reiniciando os trabalhos. 

Oportunamente informaremos sobre a realização 

do almoço e a reabertura da Afaban. 
 

Com a mesma intenção de marcar a passagem do 

20º aniversário, enviamos nesta semana, a todos os 

associados, um brinde comemorativo representado 

por um relógio de parede personalizado. 
 

Contamos sempre com a ativa participação de 

todos por muitos e muitos anos. 

 

Diretoria 

     

 

 

AFABAN FECHADA 

Lembramos aos nossos associados que a sede da 

nossa AFABAN permanece fechada e sem 

atendimento presencial em razão da pandemia 

provocada pelo coronavírus e em atendimento às 

recomendações das autoridades. 

Os nossos Diretores e os colegas colaboradores que 

fazem plantões em tempos normais continuam à 

disposição para os assuntos urgentes através do 

telefone, internet e outros meios das mídias sociais. 

 

 

PENSAMENTO 

Quando você está por cima, seus amigos sabem 

quem você é. Quando você está por baixo, você 

sabe quem são os seus amigos. 

 

 

AVISO DA AFABESP 

A Afabesp comunica que, apesar da pandemia do 

coronavirus e ao fato dos trabalhos serem 

realizados em home office, continua atenta na 

defesa dos interesses dos associados, especialmente 

com relação aos assuntos jurídicos.  

Os diretores e o pessoal da sede, trabalhando 

diretamente de suas residências, atendem através 

da internet e telefones.  

 

 

SANTANDER IRRITADO 

O site da Afabesp e das outras entidades de 

representação publicaram, no final do mês de maio, 

que “Diretor do Santander chama funcionários 

de oportunistas”.  Referia-se aos ex-banespianos e 

ex-Real. Sentindo-se ofendidas as três Associações, 

em e-mail endereçado ao Banco, exigiram um 

pedido de desculpas.  

No dia 01/06, o Banco enviou às três Associações, 

pedidos de desculpas pelo ocorrido (leia a íntegra 

do e-mail no site das entidades). 

 

 

Informativo Mensal 
 



NOTA DE FALECIMENTOS 

Lamentamos registrar os falecimentos das 

seguintes colegas banespianas e associadas: 

 ENI DOS SANTOS FUSSEK, ocorrido no 

dia 30.05.2020, em Curitiba. 

 IONE FERREIRA RIBAS, aos 93 anos, 

ocorrido no dia 10.06.2020, em Novo 

Hamburgo – RS. 

 
 

 

AÇÃO DAS GRATIFICAÇÕES 

Sem novidades. Estamos aguardando a segunda 

palavra final da Justiça. A primeira palavra final já 

foi dada. Ganhamos....mas não levamos. O banco 

apelou e quer cancelar tudo e voltar a discutir 

desde o começo, lá por volta de 1998. 

Mesmo após 22 anos, sejamos pacientes.  

Paciência é a virtude que faz suportar algo sem 

perder a calma; que aguenta com tranquilidade uma 

eventualidade, uma tristeza, uma ação maldosa. 

Paciência é a virtude de não desistir facilmente, de 

ter perseverança. É, também, nome de um certo 

jogo de cartas. Melhor quando as cartas não estão 

marcadas. 

 

 

CRIAÇÃO DE PLANO CD 

Considerando a gravidade da crise sanitária que 

vivemos, por conta da pandemia instalada pelo 

COVID-19, o Banco Santander Brasil S.A. 

formalizou pedido em 21/03, solicitando a 

suspensão imediata do processo de criação de um 

Plano na modalidade de Contribuição Definida 

(CD) no Banesprev. Este novo Plano abrigaria, por 

opção, todos os participantes dos Planos I, II, V, 

Pré 75, Samprev I e das chamadas Caixinhas dos 

demais bancos incorporados. 

A suspensão do processo foi um alívio para todos 

os banespianos, pois esse Plano CD está muito 

longe de ser coisa bem vinda para os participantes 

da ativa, aposentados e pensionistas. 

Ocorre que ultimamente existe um zunzun de que o 

assunto estaria voltando à baila, mesmo em plena 

pandemia. 

Aguardemos. 

 

 

 

NOVO ASSOCIADO 

Bem vindo colega Wilson Roberto Olinek. 

 

 

 

IMPOSTO DE RENDA 

O prazo foi estendido de 30 de abril para 30 de 

junho. Atenção! Falta menos de um mês. 

 

NÚMEROS DO BANESPREV 

O Banesprev, criado em 1987 pelo extinto Banespa 

e hoje integrando o grupo Santander, cresceu 

significativamente no mercado dos fundos de 

previdência complementar. Veja os dados de 2019. 

Ocupa o 6º lugar em investimentos com R$ 25,7 

bilhões; o Plano V, com investimento de R$ 12 

bilhões, é o 6º entre os planos BD; o Plano II é o 

12º com R$ 8 bilhões; abriga 2.748 participantes 

ativos, 25.833 assistidos e 27.995 dependentes. 
(Revista da Previdência Complementar) 

 

 

ATENDIMENTO NO BANESPREV 

Fones: 
3004-1001 (Regiões Metropolitanas) ou 0800-705-

1001 (Demais localidades) 

De segunda à sexta-feira, das 09h às 18h. 

E-mail: banesprevatendimento@santander.com.br 

O atendimento presencial permanecerá suspenso. 

 

 

ATENDIMENTO NA CABESP 

Disque Cabesp: 0800-722-2636 

Atendimento presencial somente para os casos 

urgentes e com agendamento prévio. 

As solicitações referentes à “Autorização de 

Procedimentos” deverão ser feitas exclusivamente 

através da opção disponível para este fim na área 

logada do portal. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Mantenha atualizado seu endereço, telefone e 

e-mail junto a Afaban, Cabesp e Banesprev. 

 

 

 

 

JUNHO 

01 – Ary Ullmann  

05 – Maria José A. Ospedal  

08 – Joaquim Ribeiro Júnior  

09 – Edu Amoedo dos Santos  

10 – Estanislau Kaniak  

13 – Floriano Pfutzenreuter  

15 – Elisonete O. Clímaco Julião  

19 – Eloise Helena Vieira  

23 – Jorge Schulmeister Sobrinho  

29 – Edson Pedro da Veiga  

29 – Maria Regina I. Salmoria  

30 – Eduardo Victor B. Barroso 

 

 

 
 

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 

 


