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INSS – ATUALIZAÇÃO DE ENDEREÇO 

Os segurados da previdência oficial podem 

atualizar seus endereços no cadastro do INSS pela 

internet.  

Basta acessar o link www010.dataprev.gov.br/ 

 
 

 
AINDA O MALDITO CONGELAMENTO 

Foi julgada no dia oito de agosto, pela 18ª Turma 

do Tribunal Regional de Trabalho de São Paulo, a 

ação coletiva proposta pela AFABESP e o 

SINFAB, contra a União Federal, o Banco Central 

do Brasil e o Banco Santander, em 2005, 

postulando que o reajuste das complementações de 

aposentadoria e pensões pagas pelo BANESPREV 

aos participantes do seu Plano V, seja feito pelo 

índice IGP-DI, com efeito retroativo a 2001. 

O pedido já havia sido rejeitado pela 5ª Vara do 

Trabalho de São Paulo, cuja decisão foi agora 

confirmada pelo Tribunal, que negou provimento 

ao recurso interposto pela AFABESP/SINFAB. 

Neste julgamento, o Dr. Renato Rua de Almeida, 

advogado contratado pela AFABESP, sustentou 

com veemência a nossa causa, inclusive com 

argumentos novos, entre eles o enriquecimento 

ilícito do Banco e o princípio da boa-fé objetiva, 

consistindo no uso de artifícios para congelar 

nossos proventos por mais de cinco longos anos. 

Com esses argumentos novos, entende o Dr. 

Renato que existem boas chances de que o novo 

recurso a ser interposto para o Tribunal Superior do 

Trabalho-TST venha a ser acolhido pelos Ministros 

daquela Corte. 
AFABESP / SINFAB 

 
 

 

PENSAMENTO 

" É  muito melhor arriscar coisas grandiosas, 

alcançar triunfo e glória, mesmo expondo-se a 

derrota, do que formar fila com os pobres de 

espírito que nem gozam muito nem sofrem muito, 

porque vivem nessa penumbra cinzenta que não 

conhecem vitória nem derrota”. 

(Theodore Roosevelt)............................................ 

 

 
 
PLANO II BANESPREV – SEM ACORDO 

No início de agosto houve novo encontro na 

Previc-Superintendência Nacional de Previdência 

Complementar, em Brasília, com representantes do 

Santander, Banesprev e Sindicato dos Bancários de 

São Paulo. A reunião visou discutir o serviço 

passado do Plano e apresentar os estudos feitos no 

sentido de evitar o aparecimento de novos déficits. 

A proposta apresentada pelo Santander, com vista à 

continuidade das discussões, altera o conceito do 

benefício e não contempla a renda vitalícia. 

O encontro terminou sem nenhum acordo. 

A diretoria de Fiscalização da Previc informou que 

o recurso da denúncia protocolada pelo Sindicato 

sobre o serviço passado do Plano II será remetido à 

diretoria plena da autarquia para julgamento.   

Dessa forma, o próximo passo é aguardar a decisão 

final da Previc. 

 

 

 

BANESPREV - RESULTADOS DOS PLANOS 

Os nossos planos de previdência apresentaram os 

seguintes resultados em 30.06.2012: 

 

Planos Déficit / superávit 

Plano I Santander   37.357.000,00 

Plano II Santander   19.152.000,00 

Plano V (-77.721.000,00) 

Plano Pré-75 (-13.065.000,00) 

 

Convém lembrar que o déficit do Plano II em 

dezembro de 2011, no montante de R$ 777 milhões 

foi equacionado mediante contribuições extras dos 

participantes, assistidos e patrocinador a partir do 

mês de abril. Portanto, o superávit acima representa 

o resultado posterior àquele acerto. O déficit de 

2011, hoje na ordem de R$ 800 milhões, consta nos 

demonstrativos do Plano II Santander como 

Provisões Matemáticas a Constituir. O aporte 

(pagamento) deste montante será feito ao longo de 

muitos anos pelos participantes, assistidos e 

patrocinador. 

O déficit do Plano V é o resultado deste primeiro 

semestre de 2012, já que o déficit do exercício de 

2011, no total de R$ 219 milhões foi coberto pelo 
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Santander mediante aumento da sua dívida junto ao 

Plano, o que tem motivado seguidas ressalvas por 

parte dos Conselheiros eleitos (Djalma Botelho e 

Reggiani) nas atas das reuniões dos Conselhos 

Fiscal e Deliberativo. 

O principal fator do déficit crônico do Plano Pré-75 

é resultante do descasamento das taxas de parte dos 

investimentos face à taxa usada nos cálculos 

atuariais. 

 

 

 

PARA RIR 

O médico diz ao paciente: 

- Não vejo motivos para as suas dores meu caro. Só 

pode ser a bebida. 

O paciente responde: 

- Não tem problema, doutor. Volto outro dia 

quando o senhor estiver sóbrio. 

 

 

 

RETIRADA DE PATROCÍNIO 

Enquanto o Conselho Nacional de Previdência 

Complementar discute a nova norma de retirada de 

patrocínio, submetida a consulta pública e que 

recebeu milhares de sugestões de participantes, a 

PREVIC Superintendência Nacional de 

Previdência Complementar continua aprovando 

processos de retirada de patrocínio feitos pelas 

empresas. 

A legislação atual é bastante falha e possibilita a 

quebra dos direitos dos participantes. Nos casos 

mais recentes os planos foram extintos e tanto 

aposentados quanto participantes da ativa não terão 

mais a contribuição da empresa e terão de procurar 

outro plano de previdência para portar suas 

reservas. Não terão mais a garantia de benefício 

vitalício e terão de cobrir insuficiências caso falte 

dinheiro para pagar seus benefícios. 

 “É triste assistirmos o órgão fiscalizador autorizar 

processos de retirada de patrocínios onde somente 

o interesse dos patrocinadores é atendido e sem a 

devida proteção aos interesses dos participantes”, 

lamenta Cláudia Ricaldoni, presidente da 

ANAPAR. 

 “As centenas de sugestões dos participantes na 

consulta pública mostra muito bem que queremos 

maior proteção aos nossos direitos e que o estado 

cumpra sua missão de proteger os participantes”, 

completa Itamar Russo, diretor da ANAPAR.  

A ANAPAR defende a continuidade dos planos de 

benefícios após a retirada, que os patrocinadores 

cubram o déficit existente no plano e garantam os 

benefícios já contratados, que toda a reserva de 

contingência seja destinada aos participantes.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Mantenha o teu endereço atualizado na Afaban, 

Cabesp, Banesprev e Afabesp. 

 

 

AAHH. O AMOR.......... 

 O amor não ilumina o seu caminho. O nome 

disso é poste. 

 O amor não traça o seu destino. O nome 

disso é GPS. 

 O amor não te dá forças para superar os 

obstáculos. O nome disso é tração nas 

quatro rodas. 

 O amor não mostra o que realmente existe 

dentro de você. O nome disso é endoscopia; 

 O amor não atrai os opostos. O nome disso 

é imã. 

 O amor não é aquilo que te deixa sem 

fôlego. O nome disso é asma. 

 O amor não é aquilo que te faz perder o 

foco. O nome disso é miopia. 

 O amor não é aquilo que toca as pessoas lá 

no fundo. O nome disso é exame de 

próstata. 

 O amor não faz a gente enlouquecer, não 

faz a gente dizer coisas pra depois se 

arrepender. Isso é vodka. 

 O amor não é aquilo que, quando chega, 

você reza para que nunca tenha fim. Isso é 

férias. 

 

 

 
[Digite uma citação do documento ou o resumo de uma 

questão interessante. Você pode posicionar a caixa de texto 

em qualquer lugar do documento. Use a guia Ferramentas de 

Caixa de Texto para alterar a formatação da caixa de texto da 

citação.] 

 

 

 

 

 

SETEMBRO 

05 – Neide Zanoni 

06 – Maximiano Henrique 

06 – Cleusa Aparecida S. Tironi 

09 – Luis Otávio Bastos Pequeno 

12 – Irene Torrens 

18 – Dirceu Achiles Genol 

19 – Silvio Fontanelli 

20 – José Pedro Naisser 

21 – James Rachel 

23 – Luiz Rodolpho Vieira Barros 

23 – Mário Indrele 

30 – Eduardo Sualete de Mello 

  

 
 

Expediente: O Informativo Afaban é uma publicação 

mensal distribuída interna e gratuitamente aos associados. 

Supervisão: Claudanir Reggiani  

Rua Mal. Deodoro, 500 conj 32 – Curitiba - CEP. 80010-

911 Fone/fax: 41-3322-6761  afabancuritiba@gmail.com 

www.afabancuritiba.org.br 
 


