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REUNIÃO COM O SANTANDER 
No próximo dia 14/02/2008, os aposentados terão 
reunião com Santander visando negociar os atrasados e 
o reajuste das aposentadorias e pensões. Espera-se, 
finalmente, encerrar a disputa judicial provocada pelo 
odioso congelamento implantado a partir de 2001 e a 
irregular liberação dos títulos públicos federais que se 
destinavam a garantir os pagamentos e os reajustes dos 
14.000 banespianos pré-75. O prejuízo dos aposentados 
a partir de 2001, calculado pelo IGP-DI, representa 61% 
dos proventos atualmente recebidos. O total das 
diferenças atrasadas totalizam aproximadamente 32 
salários atuais. 
O encontro foi acertado e será mediado pelo Deputado 
Federal Nelson Marquezelli, Presidente da Comissão de 
Trabalho, Administração e Serviço Público da Câmara. 
Este encontro, aguardado com muita expectativa, é 
resultante da Audiência Pública realizada em Brasília 
no dia 06.12.2007. 
Os aposentados e pensionistas serão representados por 
dirigentes da AFABESP, SINFAB, AFUBESP e do 
Sindicato dos Bancários de São Paulo. 
Com muito otimismo esperamos que durante o encontro 
reine o bom senso e boa vontade da parte de todos, 
principalmente do intransigente Santander. 
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DOAÇÃO PARA A AFABAN DE CURITIBA 
A pensionista do Banespa e associada Keiko Ueno, 
gentilmente doou à AFABAN um moderno forno 
micro-ondas marca Eletrolux, “zero km”. O generoso 
gesto foi em reconhecimento aos serviços prestados, 
voluntariamente, pelos Diretores da AFABAN. 
À Keiko, os nossos agradecimentos. 
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ELEIÇÕES CABESP  
A posse dos colegas aposentados, Júlio Igashino e 
Dorival Faustino, diretores eleitos nas eleições da 
CABESP realizadas em dezembro último, continua 
suspensa pela Justiça paulista. O julgamento final da 
ação poderá ocorrer em breve.  
Como todos sabem, a iniciativa e inspiração para o 
ingresso da ação judicial visando afastar os aposentados 
da administração da CABESP partiu da AFUBESP e do 
Sindicato dos Bancários de São Paulo. 
Aguardamos, serenamente, a palavra da Justiça. 
 
 

 
 

REAJUSTE BANESPREV 
Os participantes do Plano Pré-75 e do Plano III do 
Banesprev tiveram as suas aposentadorias e pensões 
reajustadas a partir do mês de janeiro-2008 em 7,89% e 
5,16%, respectivamente. 
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
Assembléia Geral Ordinária 

Por este Edital e de acordo com disposições estatutárias, 
ficam os associados da AFABAN de Curitiba e Região 
convocados para a Assembléia Geral Ordinária a ser 
instalada no dia 20 de março de 2008, na sede social 
sita na rua Marechal Deodoro nº 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 2007; 

2) Discussão e votação do aumento da 
mensalidade para R$ 10,00 aprovado pela 
Diretoria a partir de janeiro de 2008 ad 
referendum da Assembléia. 

Curitiba, 07 de fevereiro de 2008. 
 

A DIRETORIA 
Claudanir Reggiani       Regis Pedro Paixão 
Diretor Presidente                  Diretor Secretário 
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PENSIONISTAS  - ATENÇÃO 
Os(as) pensionistas poderão ingressar com ação judicial 
contra a Secretaria da Fazenda de São Paulo pleiteando 
a complementação da pensão de 80% para 100%. 
Muitos dos que ingressaram com o processo já foram 
beneficiados ou aguardam a sentença final cuja 
possibilidade de êxito tem sido grande.  
Procure a AFABAN para maiores informações. 
 

.o0o. 
 
NOTA DE FALECIMENTO 
Faleceu no dia 21/01/2008 o banespiano aposentado 
ARY TALAMINI. O colega Ary tinha 81 anos de 
idade e trabalhou na agência de Curitiba por mais de 35 
anos. 
 
 

Informativo Mensal 

 



APOSENTADOS ENTRE 05/04/1991 E 31/12/1993. 
A AFABESP protocolou, junto à Presidência do 
Banesprev, correspondência reivindicando que os 
valores relativos às ações de revisão de aposentadoria 
junto ao INSS que forem propostas a partir de agora 
sejam integralmente apropriados pelos aposentados. 
Lembramos que, os segurados que se aposentaram entre 
os dias 5 de abril de 1991 e 31 de dezembro 1993, 
podem pedir uma revisão junto ao INSS que, em alguns 
casos, chega a 125,31% sobre o valor do benefício. O 
reajuste está previsto em lei desde 1994, mas o INSS 
(Instituto Nacional do Seguro Social) não refez os 
cálculos para todos os que têm direito ao aumento. 
Por causa de um erro no cálculo, esses benefícios 
acabaram tendo uma redução em seu valor, que só foi 
notado mais tarde. Para algumas dessas pessoas, o INSS 
já fez a revisão administrativa em abril de 1994.  
A última e boa notícia é que o Ministério da 
Previdência afirmou que os interessados podem pedir a 
revisão do benefício diretamente em uma agência 
previdenciária. 
A maioria dos aposentados e pensionistas do Banespa já 
ingressaram com a ação judicial e tiveram sucesso, 
entretanto o Banespa Santander exigiu o repasse de 
metade das diferenças atrasadas, o que não ocorreu com 
os participantes do Plano Pré-75. A carta da AFABESP 
ao BANESPREV pleiteia que as diferenças atrasadas 
sejam integralmente apropriadas pelos aposentados e 
pensionistas. 
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AOS LIGADOS NA INTERNET 
Para obter informações e orientações úteis sobre saúde 
visite o site da CABESP: www.cabesp.com.br/links. 
Você terá acesso aos sites de diversas sociedades 
médicas, de sites do Governo e de ONGs com 
informações ao público leigo ou apoio aos pacientes ou 
aos familiares. Todos apresentam temas preparados para 
o público em geral sobre doenças diversas, orientações 
alimentares e outros assuntos sobre prevenção de 
doenças. 
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TELEFONES ÚTEIS 
Funbep Pass: 
Fones - 4004-5522 – Capitais e regiões metropolitanas 
 0800-722-5522 – demais localidades 
Fax:      4004-4443 – Capitais e regiões metropolitanas 
             0800-722-4443 – demais localidades 
Cabesp: 
Fones: - 4004-2636 – Capitais e regiões metropolitanas 
   0800-722-2636 demais localidades 
Rua Boa Vista, 293 – CEP 01014-915 – São Paulo - SP 
Afaban Curitiba 
Fone/Fax: (41)xx 3322-6761 
e-mail: afaban.curitiba@org.com.br 
Expediente: das 14:30 às 17:00 horas 
Os aparelhos de fax, telefone e computador estão à 
disposição dos associados para obtenção de orientação e 
autorização médico-hospitalar junto a Cabesp, Funbep e 
outras necessidades. 
 
 

ATENÇÃO: 
Mantenha atualizados junto à AFABAN o teu endereço, 
telefone e e-mail. Sempre temos alguma informação útil 
para repassar. 
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CABESP – PLANO FAMÍLIA 
Podem aderir: 

o Parentes até terceiro grau, consangüíneos e 
afins de associados e ex-associados; 

o Ex-beneficiários da Cabesp. 
 
Tabela de Preços por faixa etária – Quarto individual 
  0 a 18 anos  105,65  39 a 43 anos 222,97 
19 a 23 anos 122,67  44 a 48 anos 258,86 
24 a 28 anos 142,45  49 a 53 anos 349,00 
29 a 33 anos 165,40  54 a 58 anos 470,50 
34 a 38 anos 192,02  59 ou mais 630,96 
 

Atendimento odontológico para todas idades e 
independente da data de adesão: R$ 20,42. 
Em Curitiba e no Estado do Paraná o atendimento é 
feito também pela rede conveniada do PASS-Funbep. 
Compare e ofereça aos seus parentes e familiares. 
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PENSAMENTO 
Preocupe-se mais com sua consciência do que com sua 

reputação. Porque sua consciência é o que você é, e 

sua reputação é o que os outros pensam de você. E o 

que os outros pensam, é problema deles. 
(Albert Einstein) 
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FEVEREIRO 
03 – José Ronaldo de Morais 
07 – Conceição A. Santos Daciuk 
09 – Lucilene M.Borges Assunção 
11 – Ione Ferreira Ribas 
12 – Nedete Rolim Lous 
12 – Nana de Noá Ramalho 
16 – Maria Inez Massucato Abreu 
20 – José de Lourdes Fava 
20 – Wilson Daciuk 
MARÇO 
02 – Harri Rodrigues 
06 – Sirlei Nogoceke 
08 – André Marques Garcia 
15 – Wilson Fracaro 
17 – Keiko Ueno 
17 – Marilza Silva Batista 
19 – Emir Azis Mansur 
21 – Luiz Gil de Oliveira 
22 – Itacir Santos Roca 
27 – Cecília Keiko Hasegawa 
 

 



 

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 


