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Decididamente o Brasil é um país difícil para empreender. 
Estamos há mais de 18 meses lutando contra a burocracia 
para iniciarmos a obra em Praia de Leste. Já tínhamos sido 
informados que era demorado, mas não achávamos que seria 
tanto. Agora, quando obtivemos a aprovação final da Caixa 
Econômica e Prefeitura de Pontal, ao encaminharmos ao CRI 
de Pontal tivemos uma nova surpresa.

Já sabíamos que nosso terreno é cortado pela faixa da ma-
rinha, tanto que a Associação paga como taxa de ocupação 
em torno de R$ 100 mil ao ano, por uma área de aproximada-
mente 23.000 m2. Quando você utiliza espaço de terreno que 
abrange a área da marinha, a legislação permite duas possibi-
lidades, a ocupação (paga-se uma taxa de uso) e o aforamen-
to (você é obrigado a comprar 83% da área).

Ao darmos entrada no pedido da incorporação o recém-insta-
lado Cartório de Registro de Imóveis de Pontal do Paraná re-
solveu adotar um novo entendimento, diferente do até então 
utilizado em nosso litoral, ou seja, que para a construção dos 
imóveis a incorporadora tem que fazer o aforamento do imó-
vel, o que significa adquirir 83% da área. Entramos com um 
pedido de posicionamento junto à Secretaria de Patrimônio 
da União, uma vez que o próprio órgão discorda da exigência 
do Cartório.

Se confirmada a tese do Cartório, a alternativa viável é di-
minuir de 4 para 3 blocos de apartamentos (em vez de 81 
apartamentos faríamos 61 apartamentos), saindo com isto da 
faixa da marinha e evitando todo este transtorno. Este total 
de unidades atende ao número de associados que demons-
traram interesse. Este empreendimento é muito importante 
para geração de recursos que serão utilizados na manutenção 
e melhorias na Sede de Leste. Lutamos até agora, não vamos 
morrer na praia, neste caso na área da marinha.

Iniciamos mais um ano com nossa Associação viva, forte e 
com muitos projetos.

Graças à participação de nossos associados que estão 
sempre nos apoiando, ganhamos força, energia e 
recursos para continuarmos fortes. Nossos diretores e 
colaboradores também não medem esforços, o que tem 
nos proporcionado um trabalho muito produtivo.

E isto nos traz a alegria de vermos mais de 3.500 pessoas 
passarem sua temporada de férias em nossa sede de Leste. 
Tivemos pessoas da maioria das cidades do Paraná e de 
muitos outros lugares do Brasil. Amigos se reencontraram, 
amizades foram feitas, cada vez mais ampliando o sentido 
de uma família. 

Sempre é importante destacar o tamanho de nossa 
Associação, o trabalho e a necessidade de recursos para 
mantê-la. Por isso a importância de nossas empresas 
Abrapetite e Espaço AB festas e Eventos. Para podermos 
viabilizar o empreendimento em Leste, tivemos que 
constituir uma nova empresa, a Assoba Empreendimentos 
Imobiliários.  Destaque-se que todas tem o controle de 
99,9% da associação.

Temos realizado benfeitorias nas sedes de Umuarama, 
Londrina e Maringá, além de estudos e projetos para 
utilização da área remanescente de Colombo.

Nesta edição do jornal destacamos algumas matérias: 
informações aos associados sobre o empreendimento 
em Leste; análise do previsto e realizado no Planejamento 
da AB em 2017; Fotos do 20º Jogos dos Aposentados; 
Avaliação da Temporada.

Teremos no mês de abril a realização das eleições para o 
triênio 2018-2021. Estamos publicando o Edital, conforme 
determina o Estatuto.  O pleito dar-se-á pelo correio como 
ocorreu nas ultimas eleições.

A data limite para inscrição de chapas é 05.04 e a data 
final para a postagem dos votos no correio 25.04. É muito 
importante a participação de todos, concorrendo ou 
votando. Nossa entidade merece a atenção e os cuidados 
de seus associados. 

Importante também destacar nossa parceria com a Afab. 
Nos atos de defesa dos direitos dos Banestadenses 
como também nos eventos regionais e nos jogos dos 
Aposentados, as duas entidades estão sempre juntas 
procurando manter Unida e Forte a família Banestado.

Depois de tudo aprovado

... mais uma surpresa.
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ELEIÇÕES AB CONVOCAÇÃO

ASSOCIAÇÃO BANESTADO
CNPJ / MF. 76.594.175/0001-36
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da ASSOCIAÇÃO BANESTADO, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, e para atender o contido 
no artigo 13, parágrafo único, convoca os senhores associados para a ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a ser realizada no dia 
05 de abril de 2018, às 18:00h, com qualquer número de associados presentes, no Hotel Estação Express, situada na Rua João 
Negrão, 780 – Centro – Curitiba - Paraná, para apreciação e deliberação da seguinte ordem do dia:

- Leitura da Ata da Sessão anterior;
- Relatório de Atividades Desenvolvidas no último exercício (2017);
- Prestação de contas, com  análise do  balanço geral e relatórios da Diretoria, relativos aos  exercícios  financeiro/
administrativo  encerrado em 31/12/2017 com respectivo parecer do Conselho Fiscal.

Curitiba, 20 de março de 2018.

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ELEIÇÕES

O Presidente da ASSOCIAÇÃO BANESTADO, no uso das suas atribuições e em seu cumprimento ao disposto no Artigo 48 
e seus  parágrafos 2º e 3º do Estatuto Social, convoca os  associados efetivos da Associação Banestado e em pleno uso 
de seus direitos sociais, assim definidos no Art. 56 do mesmo Estatuto Social, para participarem da ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA que será realizada com a finalidade de Eleição dos Membros do CONSELHO DELIBERATIVO, DIRETORIA 
EXECUTIVA, CONSELHO FISCAL E DIRETORES DAS SEDES REGIONAIS, PARA GESTÃO 2018/2021, obedecendo o seguinte 
calendário:

a) Data, local e horário da instalação: dia 25 de Abril de 2018, na Sede Central da Associação Banestado, Rua Monsenhor 
Celso, 256 – 11º Andar – Curitiba - Paraná, às 09:00 horas, com qualquer número de associados presentes.  
b)  Data Limite para registro das chapas concorrentes: até às 18 horas   do dia 05 de Abril de 2018, conforme estabelece 
o Artigo 52 do Estatuto Social.
c) O Processo Eleitoral obedecerá o contido no Estatuto Social, em especial nos artigos: 10, letra “a”; 11 e seus parágrafos 
1º e 2º; 12 e seus parágrafos 1º e 4º; 14, letra”a”; 34, letras “a” e “e”; 45, letras “a” e “b” e 48 a 62; sendo que as normas 
gerais e específicas que regerão  o presente processo eleitoral estarão disponibilizadas no endereço eletrônico da 
Associação – www.associacaobanestado.com.br a partir do dia 06/04/2018.

Curitiba, 20 de Março de 2018

ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO

O Jornal Impresso é enviado trimestralmente e com alto custo de confecção e envio.

Portanto estaremos adotando o envio mensal do Jornal Virtual e de informações por e-mail 
necessitando que você efetue suas atualizações junto à AB, informando seu endereço de e-mail para que 
acrescentemos em nosso banco de dados.

Entre em contato com nossa secretaria e mantenha seus dados atualizados.

E-mail: secretaria@associacaobanestado.com.br
Telefone: 41 3259-8009 / 41 3259 8029
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TEMPORADA E CARNAVAL 2018

O CLIMA NÃO FOI O ESPERADO PORÉM...

A todo vapor recebemos nossos associados na Casa 
de praia, e se o sol não foi o esperado, as atividades 
desenvolvidas e participação dos associados 
supriram a presença do sol.

Atividades de recreação na praia, aeróbica, 
brincadeiras infantis foram realizadas enquanto 
o astro rei estava presente. Quando o tempo não 
ajudava as atividades eram desenvolvidas nas áreas 
internas e com o mesmo pique.

Quanto as atividades sociais, demos início com 
a Festa do réveillon onde mais de 900 pessoas 
estiveram presentes e participaram de uma festa 
inesquecível, com musica ao vivo no “esquenta”, 
queima de fogos, mesa de frutas e muita animação 
com o DJ Maicon.

Em todos os finais de semana ocorreram   atrações 

diferentes com ótima descontração e muita dança. 
O ponto alto foi o Carnaval em cores que teve muito 
samba no pé. Tivemos o Grito de Carnaval, desfile 
da Escola de Samba Acadêmicos do Litoral, desfiles 
de fantasia infantil e Escolha da Garota Verão 2018 
e o tradicional Gala Gay.

Na temporada o ponto alto foi o retorno do 
serviços de restaurante para a gestão da AB. 
Nossas avaliações e pesquisas atestam uma grande 
aprovação por parte dos associados.

Na página 09 encontra-se reproduzindo os 
resultados das pesquisas de satisfação realizadas no 
Ano Novo e no Carnaval, períodos em que o volume 
de associados é maior. Os resultados nos deixam 
felizes pois apresentam que estamos no caminho 
certo, fazendo com que a AB fique cada vez mais 
Unida e Forte.

Confira as fotos dos principais momentos das 
atividades desenvolvidas durante o verão:

O CLIMA NÃO FOI O ESPERADO, PORÉM…

A todo vapor recebemos nossas associados na Casa de Praia 
e, se o sol não foi o esperado, as atividades desenvolvidas e a 
participação de todos supriram a ausência do sol.

Atividades de recreação na praia, aeróbica, brincadeiras 
infantis foram realizadas enquanto o astro rei estava 
presente. Quando o tempo não ajudava, as atividades eram 
desenvolvidas nas áreas internas e com o mesmo pique.

Quanto às atividades sociais, demos início com a Festa do 
Réveillon, onde mais de 900 pessoas estiveram presente. Os 
convidados participaram de uma festa inesquecível, com 
música ao vivo no “esquenta”, queima de fogos, mesa de 
frutas e muita animação com o DJ Maicon.
 
Em todos os finais de semana ocorreram atrações diferentes 
com ótima descontração e muita dança. O ponto alto foi o 
Carnaval em cores, que teve muito samba no pé. Tivemos o 
Grito de Carnaval, desfile da Escola de Samba Acadêmicos 
do litoral, desfiles de fantasia infantil e escolha da Garota 
Verão 2018. Além disso, tivemos o tradicional Gala Gay, 
com descontração e alegria de todos os gêneros.

Na temporada, o ponto mais alto foi o retorno dos serviços de 
restaurante para a gestão da Associação Banestado. Nossas 
avaliações e pesquisas atestam uma grande aprovação por 
parte dos associados. 

Na página 09 encontra-se reproduzido os resultados das 
pesquisas de satisfação com os associados, realizadas no 
Ano Novo e no carnaval, períodos em que o volume de 
pessoas em nossa casa de Praia é maior. Os resultados nos 
deixam felizes pois mostram que estamos no caminho certo, 
fazendo com que a AB fique cada vez mais unida e forte. 
Confira nas próximas páginas as fotos dos principais 
momentos das atividades desenvolvidas durante o verão.
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TEMPORADA E CARNAVAL 2018
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JOGOS DOS APOSENTADOS DO BANESTADO

JOGOS DOS JOGOS!

Esta  afirmação é a  que melhor define a 20ª Edição dos 
Jogos dos Aposentados do Banestado.

Nesta edição além de termos conseguido manter com 
êxito todas as atividades esportivas, recreativas, sociais 
e religiosas, tivemos o prazer de reviver os 20 anos dos 
jogos, retratados em imagens que foram apresentadas a 
todos presentes.

Na abertura oficial dos jogos foi apresentado um vídeo 
clip contando como foram criados os jogos e como se 
mantiveram durante essas 2(duas) décadas, bem como 
a apresentação de um DVD com imagens de 19 edições 
anteriores dos jogos, onde conseguimos rememorar 
momentos inesquecíveis dessa trajetória.

Todos os que participaram ganharam uma camisa 
comemorativa aos 20 anos dos Jogos que foi utilizada 
na festa de encerramento. Foi um momento de grande 
emoção, onde muitos não puderam conter as lágrimas 

quando   todo auditório, vestido de branco e de mãos 
dadas,  cantaram junto com o Coral Vozes da Afab a música 
“Amigos para Sempre”, retratando o maior momento dos 
jogos.

Merecem  parabéns todos os participantes, os 
coordenadores e principalmente as entidades AB e AFAB 
por terem a capacidade e competência em realizar por 
20 anos ininterruptos os jogos,  que na verdade mais que 
competição é  o maior momento  de  confraternização  da 
família Banestadense.

Parabéns a todos nós por esses 20 anos de sucesso e em 
especial a região de Cascavel/Francisco Beltrão,  Campeã 
Geral desta edição.

Confira na galeria de fotos alguns destes momentos 
inesquecíveis. 

JOGOS DOS JOGOS!

Esta afirmação é a que melhor define a 20ª Edição dos Jogos dos 
Aposentados do Banestado.

Nesta última edição, além de termos conseguido manter com êxito 
todas as atividades esportivas, recreativas, sociais e religiosas, 
tivemos o prazer de reviver os 20 anos dos jogos, retratados em 
imagens que foram apresentadas a todos os presentes. 

Na abertura oficial dos jogos foi apresentado uma vídeoclipe 
contando como foram criados os Jogos dos Aposentados e como ele 
se manteve durante essas duas décadas, bem como a apresentação 
de um DVD com imagens das 19 edições anteriores do evento, 
onde conseguimos rememorar momentos inesquecíveis dessa 
trajetória.

Todos os que participaram deste grande evento, ganharam uma 
camiseta comemorativa aos 20 anos dos Jogos, que foi utilizada 
durante a festa de encerramento. Foi um momento de grande 
emoção, onde muitos não puderam contar as lágrimas quando 
todo o auditório, vestido de branco e com as mãos dadas, cantaram, 
junto com o Coral Vozes da Afab, a música “Amigos para Sempre”, 
retratando o maior momento deste inesquecível evento.

os jogos. Na verdade, mais do que uma competição, os Jogos dos 
Aposentados simbolizam o maior  momento de confraternização 
da família Banestadens em nosso calendário anual de eventos.    
 
Parabéns a todos nós por esses 20 anos de sucesso e, em  
especial, à região de Cascavel/Francisco Beltrão, do nosso oes-
te do Paraná, que com muito sucesso se tornou Campeã Geral 
desta edição.

Confira na galeria de fotos abaixo alguns destes momentos  
inesquecíveis que foram vivenciados por todos os integrantes de 
nossa família banestadense nesta 20ª edição dos Jogos dos Apo-
sentados.  

Merecem parabéns 
todos os participantes,  
os   coordenadores e 
principalmente,+ as entidades 
AB e AFAB (Associação dos 
Funcionários Aposentados 
do Banestado), por terem a 
capacidade e a competência em 
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JOGOS DOS APOSENTADOS DO BANESTADO
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METAS
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PESQUISA DE SATISFAÇÃO

Nossa maior preocupação é com você nosso associado e pensando nisso para, podermos 
avaliar nossos serviços, realizamos duas pesquisas de satisfação durante o verão, nas datas 
com maior número de usuários. 

Confira os resultados:

Com essas informações podemos nos organizar e por em prática suas sugestões. Além disso, 
notamos o grau de satisfação de nossos associados, principalmente no quesito alimentação, 
demonstrando que estamos no caminho certo para manter uma AB Unida e Forte.

Nilza / Londrina

“Parabéns aos organizadores, pessoal da empresa, da 
cozinha, enfim amamos tudo. Com
certeza o Carnaval, assim como em outros feriados esse ano 
e o Réveillon estaremos aqui”.

Vera Lucia / Londrina

“O diretor Joaquim é a única coisa que deve ser trocada”.

Antonio Carlos / Curitiba

“Continuem com a empresa que fornece as refeições. 
Melhorou muito em relação ao ano
passado”.

Geni Felaço / Maringá

“Muito obrigada pela simpatia e bom atendimento”.

DEPOIMENTOS
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Na área remanescente em Colombo possuímos 
10.243m², onde estamos realizando estudos para 
implantação de um local para encontro dos associados 
de Curitiba e Região. O projeto já foi contratado 
e o terreno está sendo preparado para receber o 
empreendimento.

ÁREA REMANESCENTE COLOMBO

Durante o verão 2018 muitos associados prestigiaram as atividades na sede, principalmente com uso das piscinas. 
Outras atividades desenvolvidas foram o futebol suíço e o uso das churrasqueiras com familiares desfrutando dos 
finais de semana. O salão recebeu vários eventos no mês de dezembro e agora, com início da lavação dos telhados 
e da nova pintura, certamente teremos mais locações, ajudando com recursos adquiridos para reinvestir na sede.

SUBSEDE DE MARINGÁ

Privilegiados pelo calor radiante do verão, inúmeros associados se fizeram presentes nos finais de semana curtindo 
um banho de piscina e fazendo um churrasquinho com familiares. Para manter a qualidade, as reformas continuam 
acontecendo, sendo entregues os novos banheiros do quiosque e o novo portal que se encontra em fase final. No 
salão tivemos alguns eventos e estamos trabalhando na documentação para liberação do alvará, para uso com mais 
frequência de nossos associados e para locações a terceiros.

SUBSEDE DE UMUARAMA

Com uma estrutura privilegiada com 10 quiosques de churrasqueira, um salão social muito bem equipado com 
mobiliários e um parque aquático de dar gosto de ver, nossos associados desfrutaram de ótimos momentos durante 
o verão. Aguarde, para os próximos meses estaremos com o alvará de funcionamento em ordem e poderemos 
realizar locações a terceiros, propiciando novas receitas para reinvestimento na sede.

SUBSEDE DE LONDRINA

Localizada às margens da represa da Copel, nossas instalações são excelentes para  desfrutar de ótimos momentos 
de lazer. Pescaria no trapiche ou embarcada sempre dão resultado. O bosque arborizado e a horta caseira também 
são um convite para passar bons momentos na sede. No final de março ocorrerá o tradicional evento promovido 
pelo Rotary com a solta de mais de 50 mil alevinos para repovoamento da represa.

SUBSEDE DE CAMPO MOURÃO

SUBSEDES
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Com a criação da empresa  ESPAÇO AB FESTAS E EVENTOS a intenção da AB foi de atuar num segmento 
promissor e que possa gerar rendas para manutenção de nosso patrimônio. Tendo como principal meta 
atingir a clientes externos que necessitam de um local ideal para realização de eventos de diferentes 
formatos com um ótimo custo benefício. No ano de 2017 conseguimos aumentar nossa carteira de clientes 
e qualificar nossos colaboradores, atingindo um número expressivo de pessoas atendidas.

Firmamos uma parceria com a Empresa Sorovale, de Sorocaba- SP, que possui uma ampla gama de produtos 
no setor de cartões. Com isto objetivamos oferecer no mercado paranaense os cartões farmácia, cartão 
presente, cartão incentivo (RH), cartão de desconto na folha de pagamento, etc..  As vantagens deste 
convênio é que estes cartões são utilizáveis em todas as “maquininhas” de cartão do mercado, a Sorovale 
não atua na nossa região e teremos um bom retorno nesta distribuição, sempre buscando melhorar o 
resultado da Abrapetite para reverter em prol de melhorias na Associação Banestado.
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SAIBA MAIS

ATIVIDADES SOCIAIS 2018 

Temos recebido consultas dos associados a 
respeito de sua condição como tal, como também 
da sucessão para filhos. Outra pergunta é sobre o 
patrimônio da Associação no caso de dissolução.
Vamos às respostas:

O Estatuto no artigo 42º disciplina as categorias de 
associados. 

ARTIGO 42 - O quadro social é composto de 
categorias de associados assim denominadas:

1)  EFETIVOS:
a)  São os participantes do Funbep – Fundo de 
Pensão Multipatrocinado, ou outro Fundo de 
Pensão que venha a substituí-lo, cujos atuais 
beneficiários sejam por ele incorporados.

b)  São os ex-funcionários do Banestado S/A que 
tenham contribuído como associados por, no 
mínimo, 10 (dez) anos para a Associação.

c) São os filhos dos associados enquadrados nas 
alíneas “a” e “b” do item 1 (um) deste artigo, que, 
por terem perdido a condição de dependência 
legal, tornaram-se associados independentes. 

2)  CONTRIBUINTES 
a)   São aqueles pertencentes à comunidade em 
geral, nos limites  a serem estabelecidos pela 
Diretoria  Executiva.  

b)  São os funcionários da Associação Banestado  e  
empresas de cujo capital essa participe.  

A Diretoria, visando  a continuidade da Associação, 
bem como uma valorização daqueles que 
contribuíram por anos, decidiu que:

- no caso do associado que deixou de contribuir e 
demonstrar interesse em voltar, se ele contribuiu 
por mais de 10 anos,  possa ser reintegrado, 
contudo com uma mensalidade de R$ 61,00 que é  
a mensalidade mínima.

Quanto ao destino do patrimônio no caso de 
dissolução da Associação,  contém o Artº  72:

ARTIGO 72 -  No caso de dissolução da Associação 
Banestado, seu patrimônio líquido, depois de 
satisfeitas todas as obrigações legais e sociais e 
após feita a restituição prevista no parágrafo único 
deste artigo, terá o destino que lhe for dado em 
Assembleia Geral.

Parágrafo Único: Antes de se efetuar a destinação 
prevista neste artigo, serão restituídos aos 
associados efetivos, os valores das mensalidades 
pagas, atualizados, sendo que a restituição será 
feita até o limite que comportar o patrimônio 
líquido remanescente, e, proporcionalmente, ao 
tempo de contribuição de cada um. 

Apresentamos algumas das atividades sociais 
que serão desenvolvidas no ano de 2018 para 
que sejam colocadas em sua agenda.

A Associação Banestado irá comemorar 68 anos no dia 06 
de abril com um Jantar Dançante na Sociedade Morgenau, 
com início às 20h30.

Ao todo são 500 convites disponibilizados para o Associado 
e um acompanhante, gratuitamente. Além disso, serão 
disponibilizados 50 convites para convidados ao custo de 
R$75,00. 

Os convites podem ser retirados até o dia 28/03 na secretaria 
da AB, no centro de Curitiba.

Retirada dos convites na Rua Monsenhor Celso, 256, 11º 
andar, a partir das 09h30 do dia 21/03 estendendo-se ao dia 
28/03, ou até a data que for atingida a quota previamente 
definida. Outras informações pelo telefone 41 3259 8009.

CONVITE ANIVERSÁRIOCALENDÁRIO


