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AFABESP – ASSEMBLEIA IMPORTANTE 

A AFABESP convocou uma  Assembleia Geral 

Extraordinária  para deliberar sobre assuntos 

extremamente importantes para todos nós. 

Nessa Assembleia, que se realizará via correio, a 

AFABESP solicita que os associados ratifiquem a 

autorização concedida pela Diretoria para a 

propositura de diversas Ações Civis Públicas em 

defesa dos nossos interesses. 

Dentro de alguns dias todos os associados 

receberão o material  destinado à votação por 

intermédio do correio. 

Sabedores do interesse e do bom trabalho exercido 

por essa AFABAN, a AFABESP solicita nosso 

empenho para que nossos associados VOTEM de 

imediato, assinalando a opção SIM na cédula 

enviada, colocando o envelope carta resposta 

imediatamente no correio. 

 
 

BANESPREV – ASSEMBLEIA GERAL 

A assembleia geral realizada pelo Banesprev no dia 

13 de agosto contou com a presença de 560 pessoas 

representando outras 1.532 através de procuração e 

totalizando 2.092 votos.  

O bom público ocupou todos os lugares no salão 

social do Esporte Clube Banespa e participou 

ativamente das discussões.  

Os temas sobre o déficit do Plano II e as discussões 

sobre as propostas apresentadas visando a redução 

das contribuições extraordinárias tiveram as 

maiores participações. Ao final, foi aprovada a 

proposta de realização de novos estudos atuariais 

para avaliar as conveniências de transformar as 

contribuições extraordinárias em ordinárias e, com 

isso, reduzir as contribuições extras mediante o 

alongamento do prazo de cobertura. 

As Demonstrações Financeiras de 2015 e o Plano 

de Custeio foram aprovados. 

 

 

6º ENCONTRO AFABESP/AFABANS 

O 6º Encontro dos dirigentes da AFABESP e das 

AFABANS aconteceu na cidade de Guarujá – SP  

no período de 18 a 20 de agosto e contou com a 

presença de diretores de todas as Afabans.  

 

 

O evento, organizado pela AFABESP, discutiu os 

principais assuntos que dizem respeito aos 

banespianos. Participaram como palestrantes vários 

diretores do BANESPREV, da CABESP e os 

advogados que cuidam das nossas ações judiciais. 

Ao final do 6º Encontro, Orlando Fort, 1º Vice 

Presidente da AFABESP, avaliou que o resultado 

foi extremamente positivo e que o objetivo de 

informar, debater, procurar caminhos e promover a 

integração entre  dirigentes e colegas foi 

plenamente alcançado. 

 

 

RUMORES NA CABESP E NO BANESPREV 

Há algum tempo correm rumores de que a Cabesp 

e o Banesprev, por inspiração do Banco Santander, 

estariam trabalhando para alterar os estatutos das 

duas entidades. É certo que existem mudanças que 

devem ser feitas para readequação à legislação dos 

setores em que atuam e, até mesmo, para atualizar 

e modernizar os métodos de governança. 

Contudo, para qualquer mudança que se pretenda 

fazer, os participantes e os associados devem ser 

ouvidos. As entidades representativas devem ter 

papel ativo a fim de orientar e proteger os direitos 

dos seus associados. Estes, por outro lado, devem 

manter-se atentos, acompanhar e participar das 

discussões, reuniões e votações que eventualmente 

venham a acontecer.  

 

 

A GRANDEZA DO BANESPREV- Você sabia? 

 O Banesprev ocupa o 8º lugar entre fundos 

de previdência complementar do Brasil com 

investimentos totais de R$ 13,5 bilhões. 

Ocupa a 28ª posição considerando a 

quantidade de participantes: 23.762 

assistidos; 2.751 participantes ativos e 

22.022 dependentes. 

 O Plano V ocupa a 10ª posição entre os 

maiores planos, com R$ 5,8 bilhões de 

ativos; 12.751 assistidos e 4 ativos; 

 Na mesma lista dos maiores planos, o Plano 

II é o 13º com 5,2 bilhões de ativos; 9.304 

assistidos e 1.738 da ativa. 

O Brasil conta com de 306 fundos de pensão. 
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REAJUSTE SALARIAL DOS BANCÁRIOS 

Como ocorre todo ano, o acordo coletivo dos 

bancários vence no dia 31 de agosto. Os sindicatos 

se movimentam e estão em plena campanha para o 

rejuste salarial anual. 

Somente nos seis primeiros meses do ano, o lucro 

dos cinco maiores bancos brasileiros somou R$. 

29,7 bilhões. Mesmo assim, como sempre ocorre, 

os banqueiros endurecem nas negociações. 

Enquanto os sindicatos dos bancários pedem 

14,78%, sendo 5% de aumento real, os bancos 

ofereceram 6,5%! A inflação projetada para o 

período é de 9,57%. A oferta dos banqueiros 

representa, portanto, uma perda de 2,8%. 

As negociações continuam e irão se arrastar por 

alguns meses. 

O reajuste dos bancários interessa aos banespianos 

cuja complementação de aposentadoria é reajustada 

pelo índice do acordo dos bancários, como é o caso 

dos participantes do Plano II e os do grupo II do 

Plano V.  

Aguardemos. 

 
 

.SANTANDERPREVI DENUNCIADO 
Denúncia de irregularidades encaminhada à Previc 

pela ANAPAR (Associação Nacional dos 

Participantes em Fundo de Pensão) e entidades 

representativas de trabalhadores leva à autuação de 

dirigentes do Santanderprev 

Desde 2013, participantes do fundo vêm 

denunciando prejuízos sofridos com uma operação 

de compra e venda de títulos públicos federais 

indexados  ao IMA-B (Índice de Mercado Anbima-

B), Pelas suas características, a operação 

envolveria risco muito baixo, mas trouxe perdas 

significativas para os participantes.  

Segundo levantamento feito à época, os prejuízos 

financeiros alcançaram a cifra de R$ 52 milhões.  

O prejuízo imposto aos participantes decorreu da 

decisão tomada pelos gestores da entidade e da 

administradora de recursos, quanto à opção por 

taxas pré-fixadas quando todo o mercado projetava 

elevação da taxa básica de juros, pois havia sinais 

de pressão inflacionária e eram claras as 

sinalizações da autoridade monetária de elevar os 

juros para controlar a elevação dos preços. 

A Previc informou recentemente que autuou os 

gestores da Santanderprevi, por infração à 

legislação que regula investimentos dos fundos de 

pensão. A pergunta que fica, segundo a Anapar, é 

se o órgão fiscalizador teria alcançado tal operação 

se os participantes não estivessem acompanhando 

os investimentos, cuidando dos recursos cujos 

maiores interessados são eles próprios.  

(Boletim ANAPAR) 

 
 

PENSAMENTO DO MOMENTO 

O preço da segurança é a eterna vigilância. 

REMÉDIOS MAIS CAROS 

Os gastos com medicamentos estão pressionando o 

orçamento das famílias brasileiras, principalmente 

os idosos. 

Enquanto a prévia da inflação oficial acumulou alta 

de 8,95% nos últimos 12 meses terminados em 

meados de agosto, a inflação dos produtos 

farmacêuticos chegou a 12,86%. O reajuste do 

preço dos remédios é controlado pelo governo, que 

define um índice máximo a ser aplicado.  

Em abril, a CMED (Câmara de Regulação do 

Mercado de Medicamentos) autorizou um índice de 

aumento de até 12,5% neste ano.  

 

 

METENDO A MÃO NO BOLSO 

A defasagem da tabela do Imposto de Renda 

Pessoa Física vai atingir 84,74% com a decisão do 

governo de aplicar uma correção de apenas 5% em 

todas as faixas de rendimento a partir de 2017. O 

reajuste é inferior à projeção para a inflação 

medida pelo Índice de Preços ao Consumidor 

Amplo (IPCA) deste ano.  

Segundo o SINDIFISCO, por conta de correções 

abaixo da inflação, o governo tem ganhos que não 

deveria ter. Apropria-se da diferença entre o índice 

de correção e o de inflação, reduzindo a renda 

disponível de todos os contribuintes. E quem sofre 

mais são os que ganham menos. 

É a forma disfarçada de aumentar impostos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SETEMBRO 

05 – Neide Zanoni 

06 – Maximiano Henrique 

06 – Cleusa Aparecida Tironi 

09 – Luiz Otávio Bastos Pequeno 

12 – Irene Torrens 

16 – Consuelo Colino de Lima 

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 72 – Curitiba - CEP. 80010-

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

www.afabancuritiba.org.br 

 


