
 
 

Número 172 – Ano 17     É uma infelicidade que exista tão pouco intervalo entre o tempo em que somos 

Abril - 2016                     demasiadamente novos e o tempo em que somos demasiadamente velhos. (Montesquieu)

 
 

AÇÃO DO IGP-DI 

Conforme já divulgado, em 04/12/2015 o Juiz da 9ª 

Vara Cível Federal de São Paulo havia concedido o 

prazo de 90 dias para que o Banco Santander 

cumprisse a liminar que determinou o reajuste das 

complementações de aposentadoria e pensão dos 

participantes do Plano V do Banesprev, associados 

da AFABESP, pela variação do IGP-DI, no período 

em que ditas complementações permaneceram 

congeladas. O reajuste representa 41%. 

Este prazo venceu no dia 07 de março. O Santander 

não cumpriu a determinação da sentença. 

Em 15 de abril o Juiz concedeu prazo suplementar 

de 40 dias úteis para o Banco cumprir a sentença. 

Esta ação tramita na justiça há 14 anos!   

Aguardemos. 

 

 

AÇÃO DAS GRATIFICAÇÕES 

O julgamento estava marcado para o dia 15 de 

dezembro de 2015, entretanto o Ministro Luiz Fux 

pediu vista do processo, pela terceira vez, devendo 

o julgamento ser retomado assim que esse Ministro 

devolver o processo para essa finalidade. 

Esta ação tramita na justiça há 18 anos! 

Aguardemos. 

 

 

BANESPIANO NO NOTICIÁRIO 

O Tribunal de Justiça de São Paulo determinou, no 

dia 12 de abril, o afastamento do prefeito de 

Araçatuba (SP), Cido Sério (PT), por crime de 

responsabilidade administrativa. 

Cido Sério ex-dirigente do Sindicato dos Bancários 

de São Paulo e de entidade representativa dos 

banespianos da capital paulista, defendeu o maldito 

congelamento das nossas aposentadorias e pensões 

por longos cinco anos. O afastamento oficial vai 

ser feito pela Câmara. A decisão do Tribunal de 

Justiça é temporária porque o prefeito ainda pode 

recorrer à Justiça. (fonte G1, S.J.Rio Preto/site 

Afabesp) 

 
PARA NÃO ESQUECER 

O congelamento reduziu as aposentadorias em 41% 

considerando o IGD-DI e 36% pela Fenaban.  

 

 

PLANO II – NOVOS VALORES A PAGAR 

No dia 20 de abril a AFABAN Curitiba convidou e 

reuniu os participantes do Plano II para informar e 

esclarecer sobre a mudança do método de cálculo e 

os novos valores da contribuição extraordinária. 

Em São Paulo, as manifestações indicaram que a 

mudança desagradou à maioria dos participantes.   
 

PAGUE MENOS IMPOSTO DE RENDA 

Lembre: As contribuições pagas ao plano de 

previdência - ordinárias e extraordinárias - podem 

ser deduzidas na declaração anual do imposto de 

renda. 

 
 

CABESP – REEMBOLSO 

Faça o pedido de reembolso de despesas médicas, 

odontológicas e hospitalares através do portal da 

CABESP, na internet. É mais fácil, rápido, 

dispensa o envio de documentos pelo correio e 

você pode acompanhar o andamento do pedido. 

Acesse o site da CABESP > digite Beneficiários > 

Reembolso > e siga as instruções. 
 

 
CPI DOS FUNDOS – PERDAS DE 113,5 BI 
O relatório final da CPI dos fundos de pensão 

aponta que os maiores fundos de pensão das 

estatais — formado pelo quarteto Postalis (dos 

funcionários dos Correios); Petros (Petrobras); 

Funcef (Caixa Econômica Federal) e Previ (Banco 

do Brasil) — acumularam perdas de R$ 113,5 

bilhões nos últimos cinco anos.   

De acordo com a CPI o rombo em 2015 atingiu R$ 

58 bilhões, e deverá ser coberto pelos participantes 

e pelas empresas estatais, isto é, com o dinheiro 

dos impostos pagos pelos brasileiros em geral. 

(Portal G1, Valor, Folha SP) 

 
 

CPI DOS FUNDOS 

O relatório final pede o indiciamento e 

responsabilização criminal de 145 pessoas.  

O relator da CPI revelou que houve má gestão, 

investimentos em projetos de alto risco e sem 

retorno, ingerência política e desvio de recursos 

das entidades. Os fundos são citados na Lava Jato. 

Informativo Mensal 
 



CPI DOS FUNDOS E A PREVIC 

O relatório da CPI também responsabiliza pelo 

rombo a PREVIC, órgão ligado ao Ministério do 

Trabalho e Previdência, responsável por fiscalizar 

os fundos de pensão. De acordo com a CPI, houve 

omissão do órgão na fiscalização já que, desde 

2012, havia proposta para intervir no fundo, mas a 

PREVIC só tomou a decisão em 2015. (Portal G1, 

Valor, Folha SP). 

 

 

FUNDAÇÕES ESTATAIS: Mais fiscalização  

O Senado aprovou no dia 6 de abril, um projeto 

capaz de reduzir o aparelhamento político-

partidário de fundos de pensão de empresas 

estatais. A escolha e a fiscalização da atuação de 

dirigentes serão mais rígidas. Cuida-se de consertar 

a porta arrombada. Antes tarde do que nunca!  

 

 

O ROMBO NOS FUNDOS E O BANESPREV 

O Banesprev não sofre dos mesmos males que 

atingem os fundos das empresas públicas. Aqui não 

ocorrem indicações político-partidárias para os 

postos dirigentes. O Patrocinador Santander indica 

executivos e técnicos que, embora subordinados ao 

patrão, zelam pelas suas carreiras profissionais e o 

sucesso da entidade. 

Por outro lado, os participantes – ativos e assistidos 

– tem o poder de eleger e destituir os dirigentes 

eleitos: diretores, conselheiros deliberativos e 

fiscais, membros dos Comitês Gestores e do 

Comitê de Investimentos. Resta, portanto, aos 

Participantes, a obrigação de acompanhar os 

acontecimentos no Banesprev e nos seus próprios 

planos; participar das assembleias e eleições e 

votar em candidatos isentos de ligações políticas 

partidárias e aptos a defender o interesse e os 

direitos da comunidade banespiana. 

 

 

O ROMBO NOS FUNDOS E A CABESP 

O mesmo que foi dito acima se aplica à nossa 

CABESP que também é um Fundo que administra 

diversos Planos de Saúde, todos da máxima 

importância para os banespianos. 

 

 

ADIADA ASSEMBLEIA DO BANESPREV  

O BANESPREV informa que o prazo máximo para 

a entrega dos balanços dos fundos de pensão foi 

prorrogado pela PREVIC para o final do mês de 

julho. Para fechamento do balanço de 2015 o 

Banesprev aguarda deliberação da PREVIC sobre 

duas consultas efetuadas. Dessa forma, a 

assembleia geral ordinária não ocorrerá no mês de 

abril, sendo que, oportunamente, os senhores 

participantes serão convocados com o prazo 

mínimo de 30 dias. 

O BANESPREV estima que a assembleia realizar-

se-á no final do mês de maio ou o mais tardar no 

mês de junho. 

 
 

CABESP – BALANÇO APROVADO 

As demonstrações financeiras de 2015 bem como a 

previsão orçamentária para 2016 foram aprovadas 

na assembleia geral realizada no dia dois de abril 

por 674 votos a favor e 01 contra. 

A assembleia contou com a presença de 81 

procuradores, representando 551 outorgantes, e 129 

presenças individuais. A quantidade de presenças 

individuais e procuradores é de fato insignificante, 

pois representa apenas 3,5% dos associados da 

Cabesp. A pouca participação pode ser atribuída ao 

desinteresse dos participantes e a falhas no modo 

de convocação. Tudo a lamentar. 

 
 

PRESERVAR O FUTURO DA CABESP 

É necessário maior conscientização da importância 

da CABESP por parte de todos os associados.  

A realização anual da assembleia e a prestação de 

contas são obrigações estatutárias. Na assembleia a 

situação econômica e financeira da entidade é 

discutida, analisada e levada à votação.  

A CABESP não tem dono. Os beneficiários devem 

se interessar por ela.   

 
 

Atualize o seu endereço, telefone e email na 

AFABAN, AFABESP, CABESP, BANESPREV. 

Basta telefonar para a AFABAN: 3322-6761. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAIO 

01 - Margareth P. Leite Bakun 

02 - Celso Antonio Moreira 

07 – Ilda da Cunha Urcichi 

07 – Ikuko Irata 

09 – Vera Lúcia Verga Chamiço 

11 – Josevaldo Martins da Costa 

17 – Eni dos Santos Fusek 

20 – Antonio Bakun Filho 

21 – Otilia Caron 

26 – João Francisco Benini 

28 – Suzana Skorupa 

 

 
 

Expediente: O Informativo Afaban é uma publicação 

mensal distribuída interna e gratuitamente aos associados. 

Supervisão: Claudanir Reggiani  

Rua Mal. Deodoro, 500 conj 72 – Curitiba - CEP. 80010-

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

www.afabancuritiba.org.br 

 


