
 
 

    Número 74 – Ano 8                        O segredo não é correr atrás das borboletas.... 

     Fevereiro - 2007                           é  cuidar do jardim para que elas venham até você. (Mário Quintana) 
                                     
  

CONVITE IMPORTANTE 
Reunião Informativa 
A Diretoria da AFABAN DE CURITIBA convida todos 

os associados – optantes e não optantes da cláusula 44ª 

do ACT 2004-06 - para a reunião informativa sobre a 

nossa transferência para o Plano V do Fundo de 

Previdência Complementar do BANESPREV que será 

realizada conforme abaixo: 

� Dia 01/03/2007 – Horário: 14:30 hs. 

� Local: Hotel San Martim 

� End.: Rua João Negrão, 169 – Centro - Curitiba 

 
 

 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
Assembléia Geral Ordinária 

 

Por este Edital e de acordo com disposições estatutárias 

e regulamentares ficam os associados da AFABAN de 

Curitiba e Região convocados para a Assembléia Geral 

Ordinária a ser instalada no dia 20 de março de 2007, na 

sede social sita na rua Marechal Deodoro, 500 sala 87, 

8º andar, em Curitiba, em primeira convocação às 10:00 

horas com a presença mínima de um quinto dos sócios e 

em segunda convocação às 10:30 horas com qualquer 

número, com a seguinte Ordem do Dia: 

1) Aprovação do Relatório e do Balanço Anual da 

Diretoria referente ao exercício de 2006; 

 

Curitiba, 28 de fevereiro de 2007. 

 

A DIRETORIA 

Claudanir Reggiani       Regis Pedro Paixão 

Diretor Presidente                  Diretor Secretário 
 
 
 
 
FESTA DOS APOSENTADOS 2007 
A Festa dos Aposentados, realizada anualmente pela 

AFABESP na Colônia do Guarujá, ocorrerá nos 

períodos de: 26/04 a 02/05, de 05/05 a 11/05 e de 15/05 

a 21/05/2007. O tema será ANOS DOURADOS. 
As reservas somente serão atendidas através do 

impresso “pedido de reserva”, e efetivadas na ordem de 

chegada na sede da AFABESP e até o total de vagas. 

 
 
 

 
BANESPREV – PLANO V 
Como já é do conhecimento dos nossos associados, 

todos os aposentados e pensionistas do Banespa, 

admitidos até 23/05/1975 – chamados Pré-75 – que não 

aderiram ao Fundo oferecido em 2000, foram 

compulsoriamente transferidos para o Plano V de 

Previdência Complementar administrado pelo Fundo  

BANESPREV.  Como sendo uma manada, a toque de 

caixa, sem nenhuma consulta ou pré-informação e sem 

a necessidade de adesão, 13.000 banespianos – 

aposentados e pensionistas - desde janeiro recebem seus 

proventos através do Fundo Banesprev. 

Para atender aos reclamos por informações mais 

precisas e analisar o regulamento do Plano V com maior 

profundidade e propriedade, a AFABESP convocou 

todas as AFABANS e o seu próprio Conselho 

Deliberativo para a reunião que se realizou em Vinhedo 

(SP), no dia 08/02/2007. 
Estiveram presentes os Srs. Dr. Wladimir Novaes 

Martinez, renomado jurista sobre assunto, e que foi 

especialmente contratado pela AFABESP para apreciar o 

regulamento do Plano V e o Sr. Jarbas Antonio de Biagi, 

Presidente do BANESPREV. 

Todas as virtudes e deficiências do Plano V foram 

discutidas e analisadas naquele seleto plenário. 

Oportunamente as entidades representativas dos 

aposentados Pré-75 participantes do Plano V, tomarão 

as providências necessárias à plena defesa dos nossos 

interesses.  

Todos os detalhes serão repassados aos nossos 

associados na reunião marcada para o dia 01/03 – quinta 

feira -  no Hotel San Martim. 

Considerando que doravante, e por muitos anos, os 

nossos proventos serão pagos pelo BANESPREV é 

recomendável termos conhecimento do regulamento e 

das normas que regem o nosso futuro relacionamento 

com o BANESPREV e com Santander Banespa.  

 
 
NOSSOS REAJUSTES ATRASADOS 
A criação do Plano V junto ao BANESPREV, embora 

com algumas deficiências em relação ao aporte total das 

reservas, do patrocínio, da contribuição patronal à 

CABESP e outros quesitos e menor importância, é certo 

que nos dá certa segurança em razão da segregação dos 

recursos. Mesmo assim, as lideranças das nossas 

entidades continuarão lutando pelo aperfeiçoamento do 

Plano V e pela recuperação dos atrasados desde 2001.  

   

 

Informativo Mensal 
 



 
 
PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES 
No mês de fevereiro 2007 Diretores da nossa AFABAN 

participaram das seguintes reuniões: 

� 01 – Banesprev – posse no Sr. Djalma Botelho 

como membro do Grupo Gestor do Plano V; 

� 07 – Primeira reunião ordinária do Grupo 

Gestor do Plano V do Banesprev, em São 

Paulo; 

� 08 – Reunião da Afabesp com todas as Afabans 

em Vinhedo – SP. Presentes os diretores 

Djalma, José Ronaldo e Reggiani; 

� 09 – O Conselheiro Djalma compareceu à 

reunião ordinária do Conselho Fiscal da 

CABESP, em São Paulo; 

� 13 – Reunião com Diretor do Banco Central e 

com o Deputado Federal Nelson Marquezelli, 

em São Paulo. Presentes os Srs. Djalma e 

Reggiani. 

 

 

 

POSSE NO BANESPREV 

Em cerimônia realizada no dia 1º de fevereiro, os 

representantes eleitos pelos participantes do Banesprev 

tomaram posse de seus cargos. Também foram 

empossados os indicados pelas associações para compor 

o Comitê Gestor do Plano V.  

Os novos diretores financeiro e administrativo são 

Walter Antonio Alves Oliveira e Camilo Fernandes dos 

Santos, respectivamente. No Conselho de 

Administração assumiram Maria Auxiliadora Alves da 

Silva e Rita de Cássia Berlofa (titulares), além de 

Antonio Sérgio Ferreira Godinho e Vera Regina 

Saponara (suplentes). Para o Conselho Fiscal foram 

empossados José Reinaldo Martins (titular) e Mario 

Luiz Raia (suplente). No Comitê de Investimentos 

tomaram posse, Márcia Campos e Eric Nilson Lopes 

Francisco.  

Para o Comitê Gestor do Plano V, representando a 

Afubesp tomaram posse Herbert Viana Moniz Júnior, 
Sérgio Roberto Zancopé e Oliver Simioni (titulares), 

Aguinaldo Maldonado Amaral, Carlos Domingos 

Pupim e Osvaldo Dias Laranjeira (suplentes). Pela 

Afabesp assumiram Djalma Emídio Botelho, Julio 
Higashino e Yoshimi Onishi (titulares), Ademar 

Benedito Vanini, Antonio Manoel Leite e José Valente 

Neto (suplentes). Representando a Abesprev tomaram 
posse quatro representantes: Francisco Afonso Bandiera 

Leite, Eros Antonio de Almeida (titulares), Valdir 

Antonio Checheto e Alécio Pinheiro da Silva 

(suplentes).  

A cerimônia de posse contou com a presença 

representantes de vários Sindicatos e Associações de 

participantes de todo país e representantes das 

patrocinadoras.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

MENSAGEM QUE É ORAÇÃO 
Felizes aqueles que buscam novos horizontes; aqueles 
que se recusam trilhar caminhos percorridos; aqueles 
que preferem beber a água pura que jorra das rochas a 
beber das águas paradas do marasmo e da apatia; 
aqueles que se assemelham à borboleta que deixa a sua 
larva e voa em direção à luz, ao sol e às flores; aqueles 
que impulsionam o mundo, que inovam, renovam e 
destroem tabus; aqueles que aniquilam a vaidade 
pessoal e dinamizam as forças positivas; aqueles que 
transformam o seu pensamento exuberante e criador em 
ações e realizações que beneficiam a humanidade; 
aqueles que trazem dentro de si a inquietante busca da 
verdade e da perfeição e que transformam sua fé além 
da realidade, estes são os idealistas! 
Sejamos também nós, sonhadores e idealistas! 
Vitoriosos quanto à perseguição do nosso objetivo. E 
vitoriosos como homens e mulheres seremos por todo o 
sempre, porque aliamos ao nosso trabalho e ao nosso 
ideal, a FÉ. 
(Antônio Simões Ladeira – livre pensador e rotariano) 

.o0o. 

 

Saiba mais sobre o BANESPREV e as normas 

específica do teu plano de previdência, visitando: 

www.banesprev.com.br 

.o0o. 
 

Consulte a lista de médicos e hospitais conveniados e 

saiba mais sobre o FUNBEP-PASS, o plano de saúde 

que atende os associados da CABESP em Curitiba, 

visitando: www.planosaudeitau.com.br 

.o0o. 
 

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

Supervisão / Redação: Claudanir Reggiani  

Rua Mal. Deodoro, 500 conj 87 – Curitiba - CEP.80010-911 

Fone/fax: 41-3322-6761  afaban.curitiba@terra.com.br 

www.afabancuritiba.org.br 

 
 

MARÇO 
02 – Harri Rodrigues 

06 – Sirlei Negoceke 

08 – André Marques Garcia 

15 – Wilson Fracaro 

15 – Edelair Torres Nascimento 

17 – Keiko Ueno 

17 – Marilza Silva Batista 

19 – Emir Aziz Mansur 

21 – Luiz Gil de Oliveira 

22 – Itacir Santos Roca 

23 – Osman de Oliveira Ribas 

27 – Cecília Keiko Hasegawa 
 

 


