
 
 

   Número 142 – Ano 13        Nesta época, em que se aguarda o acordo entre os banqueiros e sindicatos, não        
   Setembro - 2013              dá para esquecer o acordo dos 5 anos de congelamento. Faz 12 anos! Ainda dói.

   

 

UNIMED – NOVO CONVÊNIO NO PARANÁ 

Na constante busca por melhoria na qualidade dos 

atendimentos disponibilizados aos associados 

beneficiários, a CABESP firmou parceria para 

prestação de serviços médicos hospitalares com a 

UNIMED PARANÁ. 

Este convênio tem como objetivo principal 

disponibilizar atendimento médico através da rede 

da UNIMED PARANÁ, aos beneficiários que 

residem no Estado do Paraná.  

Serão mantidos os convênios de reciprocidade com 

a ASSEFAZ e FUNDAÇÃO SAÚDE ITAÚ. 

Nos próximos dias os associados receberão o 

cartão de identificação e maiores informação para a 

utilização da rede UNIMED. 

Para consultar as Redes Credenciadas da Cabesp e 

da Unimed Paraná completas e atualizadas acesse: 

www.cabesp.com.br - www.unimed.com.br/parana. 

 

A realização deste novo convênio visa sanar as 

deficiências constatadas há tempos no atendimento 

dos planos Saúde Itaú e Assefaz em algumas 

cidades e regiões do Paraná.   

Representa, sem dúvidas, o esforço da Diretoria da 

CABESP, especialmente do Diretor Operacional, 

Jorge Lawand e sua equipe de Convênios – Mauro, 

Elton e Adriana - e dos Diretores eleitos Getúlio de 

Souza Coelho e Sérgio Hirata pela atenção que 

sempre dedicaram para a solução dos problemas e 

constante aperfeiçoamento dos serviços da nossa 

CABESP. 

A toda a Diretoria, na pessoa do seu Presidente Sr. 

Prupest, o nosso agradecimento e reconhecimento 

pela solução encontrada visando atender às 

reclamações oriundas dos associados no Estado do 

Paraná. 

 

 

ACOMPANHAMENTO E MELHORIAS 

Pedimos aos nossos associados que toda e qualquer 

dificuldade no atendimento junto à UNIMED 

PARANÁ sejam comunicadas a esta AFABAN 

para controle e avaliação do convênio objetivando, 

junto com a CABESP, a melhoria do atendimento e 

solução dos problemas porventura surgidos. 

Basta telefonar e relatar o ocorrido. 

 

 

PLANO III 

O BANESPREV programou para 2013 a redução 

da taxa de atuarial de juros de 6% para 5%. A 

tábua de longevidade será reavaliada podendo 

passar para AT 2000 por sexo, mais conservadora. 

O plano apresenta situação normal e confortável 

com relação ao superávit. 

 
 
INSS –RECADASTRAMENTO OBRIGATÓRIO 

As instituições financeiras têm até o dia 28 de 

fevereiro de 2014 para realizar a renovação de 

senha e comprovação de vida de aposentados e 

pensionistas. O prazo foi estabelecido pelo INSS 

para que os bancos renovem o cadastro dos 

beneficiários que recebem o dinheiro por meio de 

conta-corrente, poupança ou cartão magnético.  

O INSS ressalta que ao ser convocado, os 

beneficiários devem ir até a agência bancária 

portando um documento de identificação com 

fotografia, sob pena de terem seus créditos 

bloqueados caso não atendam ao chamado. 

 

 

REAJUSTE PELO IGP-DI 

Em despacho do dia seis de setembro, o Juiz da 15ª 

Vara Federal de São Paulo rejeitou todos os 

argumentos do Banco Santander e do Banesprev, 

que teimam em não cumprir a liminar que 

determinou o reajuste das complementações de 

aposentadoria dos participantes do Plano V do 

Banesprev, associados da AFABESP, pela variação 

do IGP-DI desde o ano de 2000. 

O Juiz determinou, através de mandado de 

intimação, que o Santander, no prazo de 24 horas, 

transfira para o Banesprev todos os recursos 

necessários ao cumprimento da liminar. 

Também intimou o Banesprev a fim de que o 

mesmo, no prazo de 24 horas após o recebimento 

dos recursos, cumpra a liminar. 

As intimações oficiais já foram entregues e 

aguardamos as reações do Banco Santander que, 

costumeiramente, sempre foram para protelar. 

 

 

Atualize teu email e endereço na AFABAN. 

Informativo Mensal 
 

http://www.cabesp.com.br/
http://www.unimed.com.br/parana


JANTAR DE NATAL – Anote na agenda 

Convidamos os nossos associados e familiares para 

o jantar de Natal a ser realizado conforme abaixo: 

Data: 06-12-2013 – sexta feira – 20:00 hs. 

 Local: Porta Romana Eventos 

 Endereço: Avenida Manoel Ribas, 4330 

 Bairro: Santa Felicidade 

 

 

REAJUSTE PELO IGP-DI 

Os reajustes decorrentes da liminar devem retroagir 

ao mês de maio último.  

Constou do despacho acima citado que a persistir o 

descumprimento da ordem judicial, será fixada 

multa diária para o Banco e o Banesprev. 

Considerando que foram frustradas todas tentativas 

protelatórias adotadas pelo Banco até o momento, a 

expectativa é de que a ordem de reajuste das 

complementações seja finalmente cumprida. 

 
REAJUSTE PELO IGP-DI 

Depois de não obter êxito na primeira tentativa 

para suspender a ordem judicial que determinou o 

reajuste das complementações, o Banco Santander 

interpôs novo recurso junto ao TRF 3. 

Neste novo agravo de instrumento o banco 

requereu, mais uma vez, a suspensão da ordem 

judicial até o julgamento final do recurso. 

Cabe lembrar que no primeiro agravo, idêntico 

pedido já foi negado. O banco insiste até para 

ganhar tempo. 

Em 18-09-2013 o Juiz negou outro pedido feito 

pelo Santander de reconsideração da ordem judicial 

que determinou o reajuste. 

Os advogados da Afabesp acompanham e estão 

atentos para impedir que o banco tenha sucesso 

com tais tentativas eminentemente protelatórias. 

Afabesp Diretoria 

 
GREVE DOS BANCÁRIOS 

Os bancários de todo o pais entraram em greve no 

dia 19 de setembro pleiteando melhores salários e 

condições de trabalho. 

Os banqueiros ofereceram reajuste de 6,10% 

enquanto os sindicatos querem 11,93%. A inflação 

do período, representada pelo INPC, foi de 6,07%.  

O reajuste da Fenaban atingirá os participantes do 

Grupo II do Plano V e eventualmente os do Plano 

II, desde que superavitário. 

 
RECLAMAÇÕES – SANTANDER LIDERA  
Pelo sétimo mês consecutivo, o Santander lidera o 

ranking de reclamações contra as instituições com 

mais de um milhão de clientes. O levantamento é 

feito mensalmente pelo Banco Central e considera 

as reclamações procedentes. 

 

34º CONGRESSO DA ABRAPP 

Foi realizado nos dia 9 a 11 de setembro o 

Congresso anual organizado pela ABRAPP - 

Associação Brasileira das Entidades Fechadas de 

Previdência Complementar com apoio  do  

SINDAPP e do ICSS na cidade de Florianópolis. 

Durante esses dias foram analisados e debatidos 

assuntos fundamentais para a sobrevivência e 

sucesso das entidades fechadas de previdência 

complementar que administram Fundos de Pensões 

do tipo do  BANESPREV. 

Assuntos da mais alta importância para o setor dos 

fundos de previdência foram apresentados nas 

diversas palestras, painéis, sessões plenárias e 

sessões técnicas. 

Os participantes dos diversos fundos administrados 

pelo Banesprev foram representados por colegas da 

AFABESP que vem lutando há muito tempo em 

defesa dos nossos direitos. 

Compareceram os eleitos do Conselho Deliberativo 

do Banesprev, Yoshimi Onishi e Júlio Higashino, 

além do colega Claudanir Reggiani, do Conselho 

Fiscal e os membros do Comitê Gestor do Plano V, 

Dr. José Valente, Pingado, Álvaro Corrêa, Djalma 

Botelho e Guarany de Castro. Estiveram presentes, 

também os colegas participantes assistidos, Eros 

Almeida, Bandiera e Adriano, além do Sérgio 

Hirata, Diretor Administrativo da Cabesp. 

Pela Diretoria do Banesprev, além do Presidente e 

do Diretor Operacional estiveram presentes os 

colegas eleitos Ricardo Mitsouka e Aderaldo 

Fandinho. 

Afabesp Diretoria 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OUTUBRO 

02 – Ana Maria Jacques Padilha 

04 – Salvador Martines Garcia 

08 – Darcilia V. Alves Ruybal 

09 – Marina Tomiko Yendo 

10 – Rudnei dos Santos Marçal 

13 – Gilberto Vilela Figueiredo 

15 – Marise Gochi Pinto 

17 – Pedro Celso Machado 

19 – Régis Pedro Paixão 

20 – Manuel Ferreira Rodrigues 

20 – Romão Czarneski 

22 – Sérgio Weber 

 

 

 
 

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 

 


