Chegou a data mais especial do ano, um tempo de paz e
harmonia que nos permite esquecer todos os problemas e
reunir a nossa volta as pessoas que mais amamos. Os
momentos da mais pura felicidade podem ser também os mais
simples: a família unida, o riso que toma conta da casa, o
entusiasmo e a alegria no rosto das crianças, a lembrança de
todos os nossos associados e o carinho que transborda em
todos os corações. Desejamos que o amor que há entre nós
neste dia permaneça nas nossas vidas para sempre.
Feliz Natal!
COLEGIADOS DA AFAB 2019-2020
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EDITORIAL
2020 O ANO QUE QUASE NÃO EXISTIU

C

omo pode um vírus, em pleno
século XXI, com toda a tecnologia
da área da saúde, deixar-nos prisioneiros em nossas casas, mantendo-nos
distantes e isolados das famílias e de nossos entes queridos? Sem poder abraçar e
afagar filhos e netos durante esses longos
meses!
Vivemos numa espécie de sobressalto,
apesar de usarmos os meios recomendáveis para a proteção, que são: máscara, higienização das mãos e o distanciamento
social. Mas até quando?
É recomendável que tenhamos um pouco
mais de paciência, mesmo estando cansados desse vírus, ele não está cansado de
nós, como diz a OMS – Organização
Mundial da Saúde.
A AFAB, obedecendo aos protocolos
governamentais e considerando que
nossos associados pertencem ao grupo de
risco, deixou de promover os encontros
festivos tão esperados pelos associados,
tanto os realizados na sede como aqueles
realizados pelas 13 Representações
Regionais.
Na Sede mantivemos expediente interno,
com portas fechadas, atendendo associados por telefone ou e-mail, além dos
demais serviços administrativos, financeiros e contábeis.

DIRETORIA EXECUTIVA AFAB
Diretor Presidente: Fernando Prezutti
Diretor Vice-Presidente: Ruy Fernando Metzger
Diretor Administrativo: Antonio Marlos Levek
Diretor Financeiro: Marco Antonio Boni Mazini
Diretor Vice-Financeiro: Enio de Jesus
Diretor de Eventos: Newton Barbosa Almada da Silva
Diretor de Promoção Social: Flávio Antonio Fornari
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Criamos junto às Representações
Regionais, grupos de WhatsApp como
meio de comunicação entre a Sede e associados, mantendo mensagens, informações e orações com a esperança de que
aqueles maravilhosos momentos de alegria possam voltar em breve.
É o momento de refletir e entender que o
mais importante neste momento são
NOSSAS VIDAS. Relembrar todas as coisas
diferentes e inusitadas que fizemos nesses
intermináveis meses de pandemia, mantendo latentes nossas AMIZADES.
Somemos então as nossas orações e forças,
unidos e integrados, sabendo que somente
Deus poderá pacificar Seus Filhos nesse
mundo.

Fiquem em paz!
Diretoria Executiva da AFAB.

EXPEDIENTE SEDE DA
AFAB DE FIM DE ANO
No período de 21/12/2020 a 03/01/2021
estaremos em recesso, portanto não haverá
nenhum atendimento pela Sede Curitiba.

EXPEDIENTE
Veículo oficial de informação dos Funcionários Aposentados do Banestado.
Av. Marechal Deodoro, 500 - 14º andar, Centro - Curitiba - Paraná
Telefone: (41) 3225-7166 Fax: (41) 3223-5585
Redação: Membros da Diretoria Executiva
Projeto Gráfico: Duann Pliskieviski
Jornalista Responsável: Marcelo Adir Frason - Registro Profissional 0011846/PR
Tiragem: 5.000 exemplares

Informativo da AFAB - Dezembro/2020

AFAB INFORMAÇÕES
ELEIÇÕES 2020
Encerrada a eleição AFAB 2020 foram computados os votos por unidade de votantes e
somaram-se 1.616 votos. Esses votos representam 43,12% de participação do total de
associados no processo eleitoral, contribuindo com uma maior representatividade na
nossa Associação.
A classificação abaixo é considerando o
número de votos recebidos proporcionais aos
votos remetidos.
Os votos ficaram assim distribuídos:

Grupo que preparou os kits para votação.

UNIDADES

REMETIDOS

RECEBIDOS

%

CLASSIFICAÇÃO

Cascavel

187

134

71%

1º

Paranavaí

58

38

65%

2º

Fco. Beltrão / Pato Branco

111

70

63%

3º

Campo Mourão

79

49

62%

4º

Sto. Antº da Platina

99

60

60%

5º

Apucarana

68

39

57%

6º

Umuarama

96

55

56%

7º

Maringá

271

148

54%

8º

Cornélio Procópio

50

25

50%

9º

Londrina

316

161

49%

10º

Ponta Grossa

154

73

47%

11º

Foz do Iguaçu

29

13

44%

12º

São Paulo

173

72

41%

13º

Curitiba e Outros

2.019

679

33%

14º

TOTAIS

3.710

1.616

43%
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AFAB INFORMAÇÕES
MENSALIDADE

EXPEDIENTE

Considerando o atual cenário, o Colegiado da
AFAB deliberou pela não aplicação do reajuste
das mensalidades em 2020, permanecendo o
valor de R$ 33,00 para aposentados e R$ 18,00
para pensionistas.

As atividades na Sede e o atendimento presencial permanecem suspensos até novas definições pelas autoridades.
Mantemos disponível na Sede atendimento
plantão ou através do telefone (41) 3225-7166
e e-mail afab@afab.org.br.

PLANO DE SAÚDE UNIMED

PLANO DE SAÚDE ITAÚ

A Central Nacional Unimed só atende através
do WhatsApp:
• Cadastre nos seus contatos o telefone (11)
3268-7020;
• Caso necessite entrar em contato com o plano,
abra o diálogo com o atendente virtual;
• Na sequência o sistema direcionará você para
o assunto desejado.

Está suspenso o atendimento presencial na
AFAB e no endereço da Porto Seguro em
Curitiba.
Para o atendimento, autorizações e orientações
do plano de saúde o telefone para contato é o
(41) 3003-3282 ou e-mail:
silvasantos@portoseguro.com.br

CONFRATERNIZAÇÕES E OUTRAS ATIVIDADES
Tendo em vista as orientações da área médica e autoridades de evitar reunião de grupos, e considerando a
faixa etária de nossos associados, a AFAB optou pelo cancelamento dos eventos.
Portanto, não houve nenhuma festividade de confraternização na Sede como também nas cidades sedes
das Representações Regionais, inclusive nos estados do Rio de Janeiro, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

FUNBEP - FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO
CONTATO

PROVA DE VIDA FUNBEP

O atendimento presencial continua suspenso,
porém podendo fazê-lo através dos telefones e
ou e-mail: 4090-1640 Curitiba e Região
Metropolitana | 0800-722-8040 Demais Regiões.
Email: funbepp@itau-unibanco.com.br
Site: www.funbep.com.brclique em: fale conosco.

Estão suspensas até 31 de dezembro de 2020.

SEGURO DE VIDA
Seguradora Prudential do Brasil
A apólice junto ao FUNBEP, que é o estipulante,
sofre reajuste no mês de novembro de cada ano
pelo IPCA acumulado.
A apólice junto a AFAB, que é a estipulante, sofre
reajuste no mês de setembro de cada ano pelo
índice IGPM acumulado.
É obrigação da seguradora o fornecimento
individual do certificado do seguro quando há
alteração de valores.

REAJUSTE DE BENEFÍCIOS
O valor acumulado do IGPM entre setembro de
2019 e agosto de 2020 foi de 13,02% .

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE
SEGURO SOCIAL

PROVA DE VIDA
Devido à pandemia o atendimento para prova
de vida está suspenso nas agências bancárias. O
INSS poderá prorrogar novamente os prazos
enquanto durar o estado de pandemia.
Fique atento!
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AFAB EM AÇÃO
CORAL VOZES DA AFAB

O Grupo de canto Coral Vozes da AFAB já se apresentou em diversas instituições, entidades, asilos, igrejas,
além da gravação do CD/HINO Do IHGPR (Instituto
Histórico e Geográfico do Paraná). Em função da
pandemia foram necessárias algumas adaptações.
Para entender o que foi feito conversamos com a
coordenadora do Coral Maria Cristina:
• Neste ano de pandemia quais foram as atividades do Coral?
Com a impossibilidade do encontro presencial, o
Coral se manteve por meio de ensaios e algumas
apresentações on-line.
• Devido a dificuldade dos encontros, como
manter este grupo ativo?
Com o propósito de manter o grupo ativo, inicialmente, foram realizados ensaios gravados pelo Maestro
Jonatas Jessé e disponibilizados no YouTube. Na
sequência os ensaios foram mesclados com gravações e live(s).

• Foi realizada alguma apresentação neste período?
Sim. Com um novo formato, publicação no YouTube,
foram realizadas duas apresentações on-line: A paz e
Caçador de Mim, as publicações atingiram um
público no mínimo de 3.000 pessoas (visualizações) e
ainda para este ano estão sendo preparadas mais
duas apresentações on-line: Encontro de Corais e
Mensagem de Natal.
• Quais as perspectivas para o próximo ano?
A perspectiva é que a vacina esteja liberada já no
primeiro trimestre como está sendo esperado, mas se
isso não se concretizar iniciaremos o ano já com novas
propostas de apresentações on-line até que possamos voltar à normalidade, inclusive participação em
encontro virtual de corais como já estão ocorrendo
esse final de ano.
Para visualizar a apresentação virtual Coral Vozes da
AFAB acesse o link abaixo pelo Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=bcSz90F0YuY

GRUPO DE TRICÔ E CROCHÊ
Tricotar faz bem para a concentração, provoca
sensação de relaxamento, auxilia no alívio do estresse, da ansiedade e da depressão, sintomas tão
comuns nestes momentos de isolamento social!
Mesmo com todas as adversidades que a pandemia
nos trouxe optamos por manter o nosso projeto do
Grupo de Tricô e Crochê ativo, não houveram encontros presenciais e nem virtuais neste período, somente contatos por telefone.
Ainda que cada um na sua residência, neste momento
da pandemia, foram confeccionados mantas e
doadas para duas instituição de caridade: Centro de
Amparo Jesus Maria José em São José dos Pinhais e
Lar Vó Joana, no Parolin - Curitiba.
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Entrega de produtos confeccionados pelo grupo.

Segundo a coordenadora do projeto, Celita Bolson
Fornari, os encontros presenciais só retornarão com a
aprovação de uma vacina segura para combate ao
vírus, mas ela ressalta que as voluntárias já estão
confeccionando blusas para crianças, que serão
entregues em 2021.
Seguimos firmes com o nosso propósito de manter as
voluntárias unidas e disseminando a solidariedade!
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AFAB INFORMAÇÕES
PRESTAÇÃO DE CONTAS - PARCIAL
Segue o demonstrativo da evolução das disponibilidades e resultados até 30/09/2020, tendo como
base 31/12/2019. Com esses números registramos a seriedade na condução da movimentação financeira, trabalho este dos colegiados da Sede e das Representações Regionais, o que nos levou a não
reajustar as mensalidades em 13,02% no mês de setembro do corrente ano.

DISPONIBILIDADES
31/12/2019

30/06/2020

30/09/2020

CURITIBA - SEDE

R$ 1.528.348

R$ 1.887.166

R$ 2.061.568

REGIONAIS

R$ 418.205

R$ 574.147

R$ 673.902

TOTAIS

R$ 1.946.553

R$ 2.461.313

R$ 2.735.470

RESULTADOS
PREVISTO

REALIZADO

2020

2020

2019

CURITIBA - SEDE

R$ 204.019

R$ 522.820

R$ 290.342

REGIONAIS

R$ 60.161

R$ 255.697

R$ 89.850

TOTAIS

R$ 264.180

R$ 778.517

R$ 380.192

AFABEANOS QUE DEIXARAM SAUDADES
A partir deste informativo deixaremos de divulgar os nomes de ex- colegas falecidos em respeito à Lei Geral de
Proteção de Dados Nº 13.709 de 14/08/2018. Seguindo as novas normas, a FUNBEP, como fonte das informações, se adequou a nova lei e proibiu a divulgação de nomes sem a devida autorização.
NOTA IMPORTANTE: Solicitamos comunicar a AFAB SEDE ou Representações Regionais no caso de falecimento de associados titular (aposentado e pensionista) ou cônjuge, pelo telefone enviando posteriormente
cópia do atestado de óbito para o e-mail afab@afab.org.br ou por correio, para atualização dos nossos
arquivos e prestar orientações aos familiares.

Que o Senhor traga consolo e paz aos familiares dos amigos, associados e banestadenses
que partiram desta vida e a eles as nossas homenagens.
Oramos a Deus para que traga conforto aos corações de todos. E que aos poucos alivie o
fardo do sofrimento da perda. Conﬁem no Senhor e em seus desígnios, pois Ele sabe o que
faz, e nos seus braços de misericórdia inﬁnita encontrarão consolo e paz.
Os nossos mais sinceros pêsames a todas as famílias.
Fiquem na paz do Senhor.
Colegiados da AFAB

AFAB - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS APOSENTADOS DO BANESTADO
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