
 
 
    Número 92 – Ano 10       Esse bom Deus, que limitou a inteligência humana, deveria também ter limitado a estupidez. 
   Fevereiro - 2009                                                                                (Conrad Adenauer – ex- primeiro ministro alemão)
 
 
ELEITOS TOMAM POSSE NO BANESPREV 
Com a presença de aproximadamente 150 pessoas, 
tomou posse no dia 2 de fevereiro às 9h30 no auditório 
do Hotel Shelton In, os eleitos para os cargos diretivos 
Banesprev. 
A solenidade, que foi bastante concorrida, contou com a 
presença da Diretoria do Banesprev, da Afabesp, do 
Sinfab, Abesprev, Cabesp, representantes das Afabans, 
de diversos órgãos de previdência privada além de 
representantes do mercado de capitais. 
O Presidente do Banesprev enfatizou a importância do 
Banesprev como a 8ª na classificação de Fundos de 
Pensão do Brasil, administrando recursos da ordem de 
R$ 8,7 bilhões, contando hoje com 6 planos de 
benefícios, 7.235 participantes ativos e 21.604  
participantes assistidos. 
Em 2008, utilizou recursos na ordem de R$ 868,3 
milhões para o pagamento de benefícios. Registra uma 
folha mensal de R$ 70,9 milhões e uma média mensal 
de R$ 72,4 milhões no ano de 2008. 
Por tudo isso e muito mais, além de uma administração 
competente e profissional, o Banesprev foi laureado 
com a Re-Certificação da ISO 9001 – versão 2008. 
Usaram da palavra os colegas eleitos, Ricardo Mitsouka 
– Diretoria Administrativa, Aderaldo Fandinho 
Carmona – Diretoria Financeira, Ari Bueno de Camargo 
– Comitê de Investimentos, Nivaldo Tonella – Comitê 
de Investimentos, Djalma Emidio Botelho – Conselho 
de Administração e Guarany Caetano de Castro - 
Conselho de Administração. 
Todos mencionaram em seus discursos de posse, a 
importância da Afabesp, do Sinfab, das Afabans e da 
Abesprev nesse processo eleitoral inédito na história do 
Banesprev. 
Ressaltaram a força e a indiscutível união dos 
aposentados do Banespa, que demonstraram mais uma 
vez a sua capacidade de mobilização, organização e 
determinação em ocupar os seus espaços e defender os 
seus direitos.  
AFABESP - DIRETORIA 
 
 
TÁ LIGADO? 
Saúde na terceira idade exige aposta em prática de 
exercícios, adoção de alimentação equilibrada e 
prevenção de doenças. 
 
MANTENHA ATUALIZADO O TEU ENDEREÇO 

JUNTO A AFABAN, AFABESP, CABESP E 

BANESPREV. 
 

 
 
COMITÊ GESTOR DO PLANO V 
Após a sua posse no Conselho de Administração do 
Banesprev, o nosso Diretor Djalma Emidio Botelho, 
embora pudesse permanecer, decidiu renunciar ao cargo 
de Membro Efetivo do Comitê Gestor do Plano V. Com 
isso, abriu espaço para a participação de mais colegas. 
Com efeito, e de acordo com o regimento vigente, a 
AFABESP indicou o Suplente Ademar Vanini para as 
funções de Membro Efetivo e o nosso Diretor Claudanir 
Reggiani para o cargo de Suplente. 
Ambos foram empossados no dia 18.02.2009, na sede 
do Banesprev, e cumprirão até 31.12.09 o restante do 
mandato da atual gestão. 
 

 
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 2009, na sede social sita na rua Marechal 
Deodoro, 500 sala 87, 8º andar, em Curitiba, em 
primeira convocação às 14:30 horas com a 
presença mínima de um quinto dos sócios e em 
segunda convocação às 15:00 horas com qualquer 
número, com a seguinte Ordem do Dia: 
 

1).Aprovação do Relatório e do Balanço Anual 
da Diretoria referente ao exercício de 2008; 
 

Curitiba, 26 de fevereiro de 2009. 
                 A DIRETORIA 

 
 
CABESP AVALIADA 
A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) 
publicou a lista de desempenho das 1.327 empresas de 
saúde que oferecem planos de saúde ambulatoriais, 
médicos e odontológicos. Para avaliar as empresas, a 
ANS estabeleceu notas de 0,00 (a nota menor) a 1,00 (a 
nota maior). Cerca de 40% das operadoras tiveram 
desempenho médio, entre 0,40 e 0,50. Só 0,4% delas 
tiraram nota melhor, e 15% tiveram um desempenho 
considerado bom (de 0,60 a 0,79). Foram considerados, 
também, os aspectos financeiros e a satisfação dos 
clientes.  
A nossa CABESP obteve nota de 0,60 a 0,79, que é 
considerado um desempenho bom. 
 

 

Informativo Mensal 
 



IMPOSTO DE RENDA 
A temporada de entrega da Declaração de Ajuste Anual 
do Imposto de Renda 2009 acontece entre os dias 2 de 
março e 30 de abril. 
Este ano, estão obrigados a declarar todos os 
contribuintes pessoa física, que em 2008, tenham 
recebido rendimentos tributáveis na declaração acima 
de R$ 16.473,72 ou rendimentos isentos, não-tributáveis 
ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma foi 
superior a R$ 40.000,00. Verifique outros quesitos que 
determinam a obrigatoriedade ou não da apresentação 
da declaração anual de rendas.  
A AFABAN disponibiliza o computador e orientações 
gerais aos associados. 
 

 

IMPOSTO DE RENDA II 
Os comprovantes de rendimento dos aposentados e 
pensionistas do INSS, necessários para a declaração do 
Imposto de Renda deste ano, com as informações de 
2008, estarão disponíveis pela internet a partir de 
março. Os segurados que recebem mais de R$ 656,84 
também irão receber o informe em casa. 

 

 

APÓLICE 10 DA COSESP 
Por força de sentenças judiciais proferidas em primeira 
instância, a COSESP está obrigada a manter em vigor a 
Apólice 10, cujo contrato de seguro deixou de renovar 
em maio de 2005. 
A COSESP, em decorrência das mencionadas 
sentenças, publicou comunicado nos jornais, no dia 
12/2/09 e está, agora, enviando carta aos antigos 
segurados da Apólice 10, convidando-os a comparecer 
na sua sede para, a partir do dia 13-03-2009, se for do 
interesse de cada um, firmar novo contrato de seguro 
nas mesmas condições do contrato antigo. 
Recomendamos a todos que não assinem nada antes de 
que se tenha conhecimento dos termos exatos desse 
novo contrato que está sendo proposto. 
Assim que tivermos uma conclusão sobre o assunto, 
daremos ciência a todos os interessados. 
AFABESP – DIRETORIA 

 
 

BANESMÚTUO 
A Abesprev informa aos associados da Banesmútuo – 
“Caixinha da Morte” - que no mês de Fevereiro de 
2009 serão rateados entre os associados a formação de 
13 pecúlios para pagamento aos beneficiários dos 
associados falecidos. 
Além do rateio normal, também serão cobradas as 10 
cotas mensais para a formação do Fundo de Reserva. 
Assim, a contribuição de Fevereiro que será debitada no 
próximo dia 20 será de R$ 50,60. O valor atual do 
pecúlio é de R$ 46.100,00. 
Banesmútuo - Diretoria 

 
 

AFABAN DE CURITIBA 
Expediente: diariamente das 14:30 às 17:00 horas; 
Fone: (41) 3322-6761  -  www.afabancuritiba.org.br 
Email: afaban.curitiba@terra.com.br 
 

 

SEMANA DO APOSENTADO – GUARUJÁ 
A AFABESP informa que a festa acima ocorrerá nos 
seguintes períodos: 
- 1ª semana – de 02 a 08/05/09 – saída 09/05/09; 
- 2ª semana – de 11 a 17/05/09 – saída 18/05/09; 
- 3ª semana – de 23 a 29/05/09 – saída 30/05/09. 
As  reservas serão através de pedidos por escrito e 
atendidas na ordem de chegada na sede da Afabesp. 
O tema deste ano será:  FESTA INDIANA. Para maior 
brilhantismo do jantar de abertura os organizadores 
sugerem que os participantes usem trajes alusivos à 
Índia. 
 
 
 
QUALIDADE DO ATENDIMENTO 
Avise a AFABAN caso tenha tido dificuldades no 
atendimento ou uso dos serviços prestados pela Cabesp, 
Funbep/Pass (Plano Saúde Itaú) e ou Banesprev, pois 
estamos catalogando a qualidade dos serviços visando 
propor melhorias junto àquelas entidades.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

    
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
ÚLTIMO PENSAMENTO 
O bom não é ser importante. Importante é ser bom. 

 
 
 

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 – Sirley 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 Rocha 
27 - Cecília Keiko Hassegawa 
Abril 
01 – Maria de Fátima G. Felizardo 
09 – Lomar Weigner Incerti 
12 – Neife Barbieri Neia 
14 – Rubes Negrão 
19 – Djalma Emidio Botelho 
23 – Inácio José Kavales 
25 – Maria de Fátima Silva Lobo 
 
 

 


