
 
 

Número 174 – Ano 17           13/08/2016: Assembleia Geral do Banesprev – em São Paulo. Compareça. 

Junho - 2016                            Caso não possa comparecer, entregue a procuração na Afaban.

 
 

CABESP FAMILIA  

Contribuições menores 

Por força de liminar concedida pelo Tribunal de 

Justiça de São Paulo em Ação Civil Pública 

ingressada pelo Ministério Público de São Paulo e 

pelo Procon SP, a CABESP recalculou o valor das 

contribuições mensais do Plano Cabesp Família, 

que foram reduzidas em 26,54% a partir de maio 

último.  

Os novos valores, inclusive com as compensações 

desde 2014 foram efetivados no holerite de junho. 

A CABESP alerta que os novos valores serão 

aplicados apenas enquanto estiver valendo a Tutela 

Provisória. 

A CABESP solicita que todos se mantenham 

informados das consequências e procedimentos em 

função da Ação Judicial em vigor, pelo portal 

CABESP na internet ou pelo Canal Exclusivo> 

0800-772-2020. 

 

 

CABESP FAMILIA – FUTURO INCERTO 

O Cabesp Família é um plano de saúde coletivo 

autossustentável, isto é, toda a despesa é paga pelos 

seus associados através das suas mensalidades. 

Assim, mediante estudos atuariais, as mensalidades 

são reajustadas para suportar o aumento dos custos 

médico-hospitalares. O Tribunal de Justiça de São 

Paulo determinou que os reajustes do Plano Cabesp 

Família sejam iguais aos do Plano Direta.  

Contudo, a concepção destes planos é totalmente 

diferente. O equilíbrio financeiro se assenta em 

parâmetros diferentes. 

A contribuição do Plano Direta tem como base o 

salário, a complementação paga pelo Banesprev e a 

aposentadoria paga pelo INSS. Havendo aumento 

nestas verbas, consequentemente haverá reajuste da 

mensalidade. 

Diferentemente do Cabesp Família, onde a base da 

mensalidade é o custo do plano, no Cabesp Direta é 

o salário e os proventos de aposentadoria que 

definem o valor da mensalidade. No Cabesp Direta, 

se as mensalidades cobradas não forem suficientes 

para cobrir os custos, o patrimônio da entidade 

cobrirá. Por outro lado, no Cabesp Família o 

patrimônio é um Fundo de Reserva – obrigatório  

 

 

pela Agência Nacional de Saúde - constituído pelas 

contribuições de todos que suporta as despesas por 

um período pouco maior que quatro meses. 

Os associados dos dois planos usufruem das 

mesmas coberturas e benefícios para o tratamento 

de saúde. 

 
 

CABESP FAMÍLIA – FUTURO INCERTO II  

Nos últimos três anos foram aplicados reajustes 

considerados pelo judiciário como sendo abusivos. 

Contudo, sem entrar no mérito quanto aos reajustes 

aplicados anteriormente, cujas causas podem, de 

fato, serem questionadas, certo é que a decisão 

judicial impôs radical mudança que pode levar o 

Cabesp Família a uma situação insustentável em 

pouco tempo. 

A CABESP recorreu da decisão e a liminar poderá 

ser cancelada. Caminhos alternativos e de 

conciliação deverão ser procurados. Os maiores 

interessados, que são os associados, devem 

acompanhar o desenrolar dos acontecimentos. 

 

 

BANESPREV – ASSEMBLEIA GERAL 

O Banesprev está convocando os Participantes do 

Fundo para a Assembleia Geral que será realizada 

no dia 13 de agosto de 2016 às 9:00 horas, no 

Esporte Clube Banespa, em São Paulo, para 

deliberar sobre as Demonstrações Contábeis do 

Exercício de 2015, Balanço Patrimonial, Plano de 

Custeio, Pareceres do Atuário, dos Conselhos 

Deliberativo e Fiscal, Auditores Independentes, 

Proposta Orçamentária, Política de Investimentos e 

outras demonstrações sobre cada plano. 

O edital de convocação e toda documentação estão 

disponíveis no site do BANESPREV. 

Os participantes poderão fazer-se representar por 

procuração (modelo no site do Banesprev). 

Não podendo comparecer em São Paulo, entregue a 

procuração na Afaban, até o dia 05/08/2016. 

A Afaban providenciará os abonos e enviará para o 

Banesprev.  

 

 

NOVO ASSOCIADO - Bem vindo 

Gilmar José Santos – Curitiba - PR 

Informativo Mensal 
 



ROMBOS -  POSTALIS E PETROS 

A partir deste mês os funcionários da ativa e os 

aposentados dos Correios começam a pagar uma 

contribuição extra de 17,92% sobre os benefícios 

para cobrir o déficit de R$ 5,6 bilhões de 2014. A 

cobrança será durante 25 anos e meio. 

Do mesmo modo, o déficit 22,6 bilhões do 

PETROS, fundo de pensão dos funcionários da 

Petrobras, vai ser dividido entre a estatal e seus 

empregados ativos, aposentados e pensionistas a 

partir de 2017 e durante 18 anos. 

Metade do rombo será paga pela União, logo, com 

os nossos impostos. 

 
 

ROMBO NO POSTALIS E NO PETROS 

É de se lamentar que boa parte dos déficits destes 

planos de complementação de aposentadoria tenha 

origem na corrupção, desvios e má administração, 

conforme apuração da CPI Comissão Parlamentar 

de Inquérito e das fiscalizações realizadas. 

Apesar do atraso, a PREVIC – órgão fiscalizador 

do sistema – redimiu-se da omissão que lhe foi 

atribuída pela CPI e recentemente aplicou multas e 

inabilitou dirigentes do Postalis e do Petros. 

Antes tarde do que nunca. 

(Agência Investidor On Line) 

 
 

CONSELHO FISCAL DO BANESPREV 

Os Conselheiros Fiscais eleitos do Banesprev, 

Claudanir Reggiani e Lúcia Mathias, registraram 

nas atas das duas últimas reuniões do Conselho, 

pedido e argumentos para que a Diretoria do 

Banesprev reinicie tratativas junto a PREVIC para 

adoção do prazo de 23 anos para a cobertura do 

déficit do Plano II. O prazo de 11 anos implantado 

a partir de maio último provocou generalizada 

insatisfação em razão das elevadas contribuições. 

Existem boas e fundadas razões para que se 

mantenha o prazo anterior. 

Também registraram seus protestos na ata da 

última reunião em razão das iniciativas do 

Presidente do Banesprev tentando cancelar junto a 

PREVIC a suspensão das alterações do estatuto da 

entidade. A movimentação do Diretor do 

Banesprev visou eliminar poderes da Assembleia 

dos Participantes e a sétima vaga de conselheiros 

destinada à extinta DIREP, o que poderá trazer 

grandes prejuízos aos participantes. O processo 

encontra-se suspenso na PREVIC desde dezembro 

de 2015 para melhor e mais aprofundada análise. 

 
 

ELEIÇÕES NA UNAPAR 

Os nossos Diretores Claudanir Reggiani e Djalma 

Emidio Botelho foram reeleitos para a Diretoria da 

UNAPAR – União das Associações de 

Aposentados e Pensionistas do Estado do Paraná. 

 

AÇÃO DO IGP-DI 

O Banco Santander e o Banesprev  informaram ao 

Juiz do processo que não detectaram aposentados  

e pensionistas que teriam direito aos pagamentos 

referentes aos reajustes pelo IGP-DI. Elencaram os 

mais variados e questionáveis motivos para 

desqualificar os beneficiários indicados pela 

AFABESP. 

A petição do Santander e do Banesprev contem 

demonstrativos de cálculos individualizados  com 

cerca de 240 páginas de documentos e 4 mídias 

eletrônicas. Os nossos advogados solicitaram prazo 

suplementar de  60 dias (úteis) para que a Afabesp 

possa se manifestar sobre esses documentos. 

 
 
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. 

Este processo iniciou a sua caminhada à busca da 

justiça em 1998. 

 

 

AFABESP – FESTA DA PRIMAVERA 

A Afabesp promoverá no próximo mês de 

Setembro, na Colônia de Férias do Guarujá, a 

tradicional “FESTA DA PRIMAVERA”.  

As reservas serão de pacotes de sete (07) dias e 

efetivadas na ordem cronológica de chegada à 

sede, em São Paulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JULHO 

01 – Rivaiel Divardin 

03 – Osni José Schwab 

05 – Manoelina E. Ton dos Santos 

12 – Rosicléa de Oliveira Ribas 

14 – Carlos Lous 

17 – Neide Maria S. de Oliveira 

18 – José Fachim 

25 – Albino Tramontina 

25 – Aldemir Antonio Chiquetto 

27 – Iracema Galiciano Ramos 

 
 

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 

 


