
 
 

Número 177 – Ano 17             Esparramei meus sonhos nos seus pés. Pisas com cuidado? 
Setembro - 2016                         É sobre eles que caminhas (Manuel Bandeira – poeta)  

 
 

JANTAR DE NATAL – Anote na agenda 

Convidamos os nossos associados e familiares para 

o jantar de Natal a ser realizado conforme abaixo: 

Data: 08-12-2016 – quinta feira – 20:00 hs. 

 Local: Restaurante Porta Romana Eventos 

 Endereço: Avenida Manoel Ribas, 4330 

 Bairro: Santa Felicidade 

Preços: Associados: R$ 30,00  

            Convidados: R$ 55,00 

 (refrigerantes, vinhos, espumantes, mesa de 

frios, aperitivos e sobremesa incluídos).  

Cardápio especial – Sorteios  

Os associados residentes a mais de 100 km.          

não pagarão. 

Compareça e traga a sua família. 

Pedimos observar o horário. 

 
 

REAJUSTE DOS BANCÁRIOS 

A greve dos bancários iniciou no dia seis de 

setembro e já dura 29 dias. Após várias reuniões 

realizadas pelos sindicatos dos bancários e dos 

banqueiros não se chegou ao acordo.  

Os bancos ofereceram 7% de reajuste e mais R$ 

3.500,00 de abono. Querem um acordo por dois 

anos, sendo que em 2017 o reajuste seria o INPC 

(inflação) mais 0,5%. Por outro lado, o sindicato 

dos empregados insiste em 14,78% o significa 5% 

de aumento real. 

O lucro dos bancos tem sido enorme, apesar da 

crise econômica no nosso país. 

Espera-se que na primeira semana de outubro as 

partes cheguem a um acordo. 

 

 

PLANO V – GRUPO I DO BANESPREV 

O reajuste dos participantes do grupo I do plano V 

e do plano II foi de 9,62% (inflação) a partir do 

mês de setembro. 

Os participantes do grupo II aguardam o desfecho 

das negociações. 

 
 

ATENÇÃO: Mantenha os seus dados sempre 

atualizados junto a Afaban, Cabesp, Banesprev 

e Afabesp. Avise a AFABAN sobre qualquer 

alteração: telefone, endereço, email etc.  

 

 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA DA CABESP 

A liminar concedida pelo Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo na ação civil ingressada pelo 

Ministério Público paulista e pelo Procon, e que 

resultou na redução das mensalidades pagas pelos 

associados do Plano Cabesp Família partir de junho 

último, foi suspensa pelo mesmo Tribunal em 

20/09/2016. Isto significa que as mensalidades 

voltariam aos valores antigos e a devolução das 

contribuições cobradas à maior seria estornada. 

Contudo, em 29/09/2016, o mesmo julgador, do 

mesmo Tribunal de Justiça, suspendeu a suspensão 

que havia concedido e a liminar que mandou 

reduzir as mensalidades do Plano Cabesp Família 

voltou à plena validade. 

 

 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA DA CABESP II 

A CABESP ingressou com recursos nos tribunais 

visando suspender definitivamente a liminar e 

demonstrando que o plano não será viável com as 

mensalidades determinadas pela Justiça. Trata-se 

de um plano autossustentável, isto é, todo o custo 

com a saúde dos participantes é rateado entre os 

próprios participantes através da mensalidade 

cobrada. O cálculo do valor das mensalidades é 

feito por atuários contratados. O patrimônio do 

plano Cabesp Direta não se mistura com o do plano 

Cabesp Família. 

A questão preocupa a entidade e os associados em 

razão da importância dos cuidados da saúde em 

idade mais avançada, que é o caso da maioria dos 

beneficiários da Cabesp. 

 

 

FUNDOS – MAIS CORRUPÇÃO 

A sucessão de escândalos parece não ter fim no 

Brasil. Nas últimas semanas a Polícia Federal, em 

operação intitulada Greenfield, cumpriu 127 

mandados judiciais expedidos nos estados de São 

Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Espírito Santo, Rio 

Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e 

Amazonas, além do Distrito Federal.  

A PF investiga crimes de gestão temerária e 

fraudulenta em quatro dos maiores fundos de 

Informativo Mensal 
 



pensão do País: Funcef (Caixa), Petros, (Petrobras) 

Previ (Banco Brasil) e Postalis (Correio).  

O fato é que esses casos de corrupção crescem a 

cada dia, não só em número de episódios, mas, 

também, no montante envolvido neles. O déficit de 

R$ 53,1 bilhões acumulado pelos quatro fundos de 

pensão estatais investigados pela Operação 

Greenfield já morde ou está prestes a morder a 

renda de pelo menos 315 mil trabalhadores, 

aposentados e pensionistas. 

O déficit de todos os fundos de pensão do sistema, 

inclusive dos quatro acima, totaliza R$ 84 bilhões. 

É muito para um sistema que precisa da confiança 

do investidor/participante de prazo longo. 

(Estado Online e Correio Brasiliense) 

 
 
POR QUE INVESTIR EM FUNDO DE PENSÃO 

Renato Follador, especialista em investimentos na 

previdência complementar citou alguns motivos: 

 Ter renda para quando não puder ou não 

tiver mais condições de produzir; 

 Quem tem previdência paga menos imposto 

de renda; 

 É o único investimento de longo prazo com 

incentivo tributário; 

 Dá para abater 12% na Declaração anual e 

na hora de receber pode pagar só 10% de 

imposto, bem menos do que os 27,5% 

descontado dos salários; 

 Aplicar em fundo pode garantir a faculdade 

particular para o filho ou outro desejo; 

 Serve, também, para custear um bom plano 

de saúde na velhice; 

 Se você vier a falecer a poupança 

acumulada vai para os beneficiários sem 

necessidade de inventário. Não tem 

burocracia nem gastos com processos, 

impostos e advogados; 

 Por fim, fundo de pensão é impenhorável, 

pois se trata de acumulação para renda na 

velhice. Podem te tirar tudo que tem, menos 

esse dinheiro. É intocável. (Renato Follador 

- CBN) 

 

 

FRAUDE AFASTA BRASILEIRO DE FUNDOS 

DE PREVIDÊNCIA 

Participar de um fundo de pensão deixou de ser 

uma garantia para que milhões de brasileiros 

contassem com uma aposentadoria tranquila na 

velhice.  

As ingerências políticas, sobretudo nas fundações 

patrocinadas por estatais, afugentaram milhões de 

brasileiros do sistema fechado de previdência 

complementar nos últimos anos. Quem esperava 

turbinar o sustento da família no futuro, por meio 

de pagamentos mensais, já nota que o rendimento, 

não será suficiente para cobrir as necessidades 

durante a aposentadoria. Em alguns casos, parte do 

benefício projetado passou a ser destinado à 

cobertura de rombos atuariais. (Estado on-line) 

É de se lamentar profundamente, pois a poupança e 

investimentos de longo prazo para complementar a 

aposentadoria são da máxima importância para as 

pessoas e para o país. 

Desgraçadamente, o governo em geral e os órgãos 

de controle e fiscalização falham e se omitem nas 

suas obrigações. 

 

 

UNAPAR – NOVA DIRETORIA 

Os nossos diretores Claudanir Reggiani e Djalma 

Emidio Botelho foram reeleitos para a diretoria 

executiva da UNAPAR União das Associações e 

Aposentados e Pensionistas do Estado do Paraná, 

gestão 2016-2019. 

A UNAPAR objetiva promover o relacionamento e 

intercâmbio de conhecimentos e experiências entre 

as Associações filiadas, coordenando, orientando e 

representando legalmente as Associações no 

sentido da defesa dos interesses dos aposentados e 

pensionistas junto às Entidades Fechadas de 

Previdência Privada – EFPC, às quais os seus 

associados estão vinculados; da defesa da 

solidariedade social e da participação dos 

aposentados e pensionistas na sociedade e na 

defesa dos direitos e interesses da categoria. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OUTUBRO 

02 – Ana Maria Jacques Padilha 

04 – Salvador Martinez Garcia 

08 – Darcilia Vieira 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 – Romão Czarneski 

20 – Manuel Ferreira Rodrigues 

22 – Sérgio Weber 

23 - Gilmar José Santos 

 

 
 

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 

 


