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JANTAR DE NATAL 

Anote na agenda. O jantar de natal da AFABAN 

será no dia 08 de dezembro no restaurante Porta 

Romana Eventos, em Santa Felicidade. 

 

 

INFLAÇÃO DOS GASTOS COM SAÚDE 

Cuidar da saúde ficou bem mais caro no último 

ano. A inflação dos gastos com saúde e cuidados 

pessoais subiu 11,82% em 12 meses, de acordo 

com o IPCA. 

No mesmo período, o índice geral está em 8,98%.  

 

 

13º DO INSS 

A primeira parcela do 13º salário de aposentados e 

pensionistas do INSS (Instituto Nacional do Seguro 

Social) será depositada a partir de 25 de agosto. 
 

 

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 análise 

e deliberação da seguinte ordem do dia: 

 Balanço Patrimonial de 2015 e respectivas 

demonstrações; 

 Proposta orçamentária e Política de 

Investimento para 2016; 

 Plano de Custeio para 2016 (Plano II); 

 Assuntos Gerais. 

O Banesprev é de vital importância para os 

Banespianos, e a participação dos beneficiários 
presencialmente ou por procuração é fundamental. 

Conforme informamos no número anterior deste 

Informativo Mensal, a AFABAN está recolhendo 

as procurações dos associados que não puderem 

comparecer em São Paulo. 

 

 

BANESPREV – ASSEMBLEIA – PLANO II 

A assembleia do próximo dia 13 de agosto é 

especialmente importante para os participantes do 

Plano II Santander, pois será apresentado o novo 

déficit no total de R$ 804.722.604,06, apurado no  

 

 

exercício de 2015 e que deverá ter um plano de 

equacionamento até o final deste ano. 

Pelas novas regras, o montante a ser equacionado 

será de R$ 343.187.470,64, sendo 55% por conta 

do Santander e 45% por conta dos participantes 

ativos, aposentados e pensionistas. 

O momento é particularmente delicado para os 

participantes, pois já estão pagando os déficits de 

2011 e 2012 na nova fórmula de contribuição 

extraordinária cujo montante, em dezembro de 

2015, era de R$ 1.107.425.602,28. 

 
 
BANESPREV E O DÉFICIT DO PLANO II 

Ressalte-se que, com as novas regras, o prazo para 

o pagamento das contribuições extras foi reduzido 

de 27 para 11 anos, o que elevou o valor das cotas 

mensais. 

Nas reuniões do Conselho Fiscal realizadas em 

02/06/2016 e 27/06/2016 os conselheiros eleitos 

Claudanir Reggiani e Lúcia Mathias recomendaram 

à Diretoria do BANESPREV a iniciar novo pleito e 

gestões junto à PREVIC para manter o prazo de 

pagamento do déficit em 27 anos, argumentando 

que a Resolução nº 15 de 19/11/2014 estabeleceu 

que “o novo déficit tem que ser equacionado pelo 

prazo de duração do passivo”, contudo, no caso do 

Plano II Santander, não se trata de novo déficit! 

Trata-se, sim do mesmo déficit que vinha sendo 

coberto desde 2012 e que, agora, teve alterado 

apenas o método de cálculo das contribuições 

mensais. 

 

 

CABESP FAMÍLIA 

A decisão judicial que determinou a redução dos 

valores das mensalidades do Plano Cabesp Família 

continua valendo. Os recursos judiciais ingressados 

pela Cabesp não foram acolhidos. Aguardam-se os 

julgamentos dos outros recursos.   

A situação pode tornar-se insustentável na medida 

em que os novos valores cobrados não sejam 

suficientes para manter o plano.  

 
Mantenha os seus dados sempre atualizados 

junto a Afaban, Cabesp, Banesprev e Afabesp. 

Informativo Mensal 
 



BANESPREV – RESULTADO DOS PLANOS 

Os planos administrados pelo BANESPREV 

apresentaram os seguintes resultados em 31-05-

2016: 

 Plano I – superávit................. 28,9 milhões 

 Plano II Santander – déficit... 920,5 milhões 

 Plano II outros – superávit.....  61,6 milhões 

 Plano III – superávit............... 41,8 milhões 

 Plano IV – déficit...................  0,1 milhão 

 Plano V – déficit.................. 797,7 milhões 

 Plano Pré-75 – superávit......... 23,5 milhões 

 

 

BANESPREV - PATRIMÔNIO DOS PLANOS 

Os planos administrados pelo BANESPREV 

apresentaram os seguintes patrimônios em 31-05-

2016: 

 Plano I................................. 338,6 milhões 

 Plano II Santander ............. 4.685,5 milhões 

 Plano II outros ..................... 447,1 milhões 

 Plano III ............................. 464,6 milhões 

 Plano IV ............................... 11,3 milhões 

 Plano V ...........................  5.437,3 milhões 

 Plano Pré-75 ....................  1.309,3 milhões 

 Patrimônio total..............12.857,5 milhões 

O BANESPREV está entre os 10 maiores fundos. 

 
SEMINÁRIO – FUNDOS DE PENSÃO 

Foi realizada em Curitiba, no período de 06 a 08 de 

julho, a sétima edição do Encontro de Previdência 

Complementar da Região Sul. O evento foi 

promovido pela Associação dos Fundos de Pensão 

do Paraná (Previpar), contando  com apoio da 

Abrapp.  

Já no primeiro dia, cerca de 300 pessoas estiveram 

presentes, entre dirigentes,  conselheiros, técnicos, 

convidados e profissionais do segmento. 

As opiniões foram unânimes ao destacar a 

importância do evento para o fortalecimento do 

setor e como oportunidade de troca de experiências 

entre as entidades e os profissionais do ramo. 

Os diretores da AFABAN Claudanir Reggiani e 

Djalma E. Botelho participaram do encontro. 

 
 

IRREGULARIDADE NO FUNDO DO BNDES 

O Tribunal de Contas da União (TCU) considerou 

irregulares três repasses feitos pelo Banco Nacional 

de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) 

para a FAPES, o fundo de pensão dos empregados 

da própria instituição, entre 2009 e 2010, que 

totalizaram R$ 921,2 milhões atualizados.  

O banco estatal de fomento deverá apresentar plano 

de ação com medidas para obter o ressarcimento, 

com correção. O acórdão com as decisões também 

foi encaminhado ao Ministério Público Federal 

(MPF) e à Polícia Federal para que investiguem 

supostos crimes de peculato e desvio de recurso 

público.  

Para o Ministro Relator, o BNDES, "por meio de 

atos de seus dirigentes, fundado em "pareceres", 

praticou o mais lídimo exemplo de 

patrimonialismo, caracterizado pelo desvio e pela 

apropriação do patrimônio público em benefício do 

grupo estatutariamente encarregado de sua gestão”. 

(Folhapress). 

 

 

LUCRO DO SANTANDER 

O Santander Brasil, maior banco estrangeiro no 

país, anunciou ter registrado lucro líquido de R$ 

1,806 bilhão no segundo trimestre de 2016 - uma 

alta de 8,8% em relação aos ganhos nos três meses 

anteriores. 

No primeiro semestre, o lucro líquido cresceu 4,8% 

e chegou a R$ 3,466 bilhões. 

 

 

GRATIFICAÇÃO / LUCRO DO SANTANDER 

Enquanto o nosso processo das nossas gratificações 

caminha devagar, quase parando - há 18 anos! - o 

Santander usa o dinheiro para alavancar os seus 

lucros.  

De certa forma, estamos contribuindo com os 

bilionários lucros dos espanhóis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nem sempre podemos escolher a música que a 

vida toca, mas podemos escolher o jeito de 

dançar. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGOSTO 

09 – Arthur Geraldo Monteiro 

13 – Pedro Eduardo Broering 

13 – Leonor M.Cantalejo Mazzaro 

14 – Aparecida Ikeda 

15 – Suzana Greiffo 

15 – Eliana Barrozo Prugner 

23 – Aparecida V. M. Denardi 

24 – Alfredo Shuji Onuma 

24 – Norival Guerrero da Silva 

25 – Valderez Burda Pereira 

26 – Antonio Desan 

29 – José Jesus do Nascimento 

31 – Carlos Gomes de Andrade 

 

 
 

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 

 


