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ELEIÇÕES NO BANESPREV  

A votação foi encerrada no dia 20 de fevereiro. O 

pleito foi tranquilo e o processo de triagem e retirada 

dos votos do correio encerra-se no dia 02 de março, 

quando saberemos a quantidade de votantes. A 

apuração dos votos será nos dias 09 e 10 de março. 

No dia 15 de março serão julgados os eventuais 

recursos e anunciado o resultado oficial. 

A posse dos eleitos será no dia 03 de abril. 

 

SANTANDER AFRONTA ASSEMBLEIA 

Na terça-feira, dia 7 de fevereiro, foi realizada a 

primeira reunião de 2017 do Conselho Deliberativo 

do Banesprev.  Na oportunidade, os conselheiros 

eleitos fizeram todas as argumentações com o 

presidente do Conselho e com o presidente do 

Banesprev insistindo que o NÃO à reforma 

estatutária, dito pelos participantes na assembleia 

realizada no dia 28 de janeiro sobre o assunto, deve 

ser respeitado. 

 “A assembleia é soberana, e ela disse não, portanto o 

processo de reforma estatutária estava sepultado e 

não poderia ser enviado à Previc, não daquela forma 

como o banco colocou”, comentou Fernandes. 

Durante a reunião, Camilo Fernandes e Júlio 

Higashino registraram voto com todas as 

considerações e argumentações técnicas, citando 

estatuto, todos os artigos, que dizem que a assembleia 

tem que aprovar alterações estatutárias. Lembraram 

que qualquer alteração estatutária para ter validade, 

todos os integrantes dessa tríade (patrocinadora, 

Conselho Deliberativo do Banesprev e assembleia) 

devem estar de acordo. 

 “Como recusamos a proposta em assembleia, o 

banco não poderia levar esta proposta adiante”, 

comentaram Fernandes e Higashino, que continuam: 

“Mas, como o Santander tem a maioria no Conselho, 

ele aprovou o encaminhamento da proposta de 

reforma para a Previc. (site Afubesp) 

 
BANESPREV – O RISCO DA ALTERAÇÃO 

O Santander pode até não ter intenção agora de fazer 

maldade com o Banesprev, mas quem garante que 

depois de ter total poder nas mãos ele não fará, 

questiona o presidente da Afubesp. “Já tivemos 

diversas provas de que quando os trabalhadores não 

estão na gestão acontecem problemas, caso do 

Santanderprevi (que atende os oriundos do Banco  

 

 

Real). Recentemente, a gestão do fundo deu prejuízo 

de mais de R$ 50 milhões aos seus participantes”. 

Os sindicatos, Fetec, Contraf e a Afubesp atuaram 

para defender estes trabalhadores com denúncia na 

Previc e o resultado foi multa e autuação para os 

dirigentes do SantanderPrevi. "Isso mostra que 

quando há trabalhador na gestão, não há prejuízo para 

o Fundo, nem para a Cabesp. Hoje o SantanderPrevi 

teve esse prejuízo, com dirigentes autuados. E o pior 

é que alguns deles, fazem parte do Conselho 

Deliberativo do Banesprev, indicados pela 

patrocinadora”. 

Por tudo isso, não dá para descuidar e abrir mão da 

nossa participação nas gestões do Banesprev e da 

Cabesp. (site da Afubesp) 

 
ATO EM DEFESA DO BANESPREV 

Os participantes ativos e assistidos (aposentados) do 

Banesprev não aceitam a reforma estatutária do que 

jeito que ela foi proposta pelo Santander e estão 

unidos e mobilizados neste sentido.  Este foi o recado 

dado à direção do banco no ato realizado na quarta-

feira, 8, na Torre Santander, em São Paulo. O evento 

contou com a presença de cerca de 400 pessoas 

vindas de diversas partes do país de dirigentes 

sindicais e das entidades representativas.  

 
PLANO ASSEFAZ NÃO SERÁ RENOVADO 

A Cabesp está comunicando que o convênio de 

reciprocidade com o plano de saúde ASSEFAZ não 

será renovado. 

Além da baixa utilização, outros motivos levaram a 

essa decisão. 

Em nossa região permanecerão os convênios com a 

Unimed Paraná e com o Plano da Saúde Itaú. 

Pedimos aos nossos associados que nos avisem das 

dificuldades encontradas no atendimento a fim de, 

junto com a Cabesp, melhorar o relacionamento. 

 
RESULTADO DOS PLANOS 

Em breve serão apresentados os balanços e as 

demonstrações financeiras de 2016 dos planos de 

previdência complementar administrados pelo 

BANESPREV. 

Paira certa ansiedade especialmente quanto aos 

Planos II, V, Pré-75 e os das denominadas Caixinhas 

(DAB, DCA e CACIBAN), face aos aportes 
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extraordinários feitos pelo Patrocinador e ao aumento 

da taxa real de juros nos Plano II e V autorizados pela 

PREVIC. 

Após a análise nos Conselhos Deliberativo e Fiscal os 

balanços serão discutidos na assembleia geral dos 

participantes, provavelmente no dia 29 de abril. 

 
DR. JARBAS NO SINDAPP 

O Presidente do BANESPREV, Dr. Jarbas de Biagi, 

foi empossado na presidência do SINDAPP – 

Sindicato Nacional das Entidades Fechadas de 

Previdência Complementar, gestão 2017-2019. 

A participação nos órgãos representativos do sistema 

de previdência complementar possibilita melhores 

condições para a administração do Banesprev.  

Resta ao Dr. Jarbas, à frente do Sindapp, manter a 

conduta de independência e equilíbrio no trato dos 

interesses dos patrocinadores em geral e dos 

participantes. Um sistema de previdência 

complementar financeiramente forte, confiável 

quanto aos objetivos e ao atendimento às regras é de 

suma importância para o desenvolvimento do País. 

 

ASSEMBLEIA DA AFABAN DE CURITIBA 

Lembramos os nossos associados para a assembleia 

geral convocada para o dia 20 de março de 2017, às 

14:30 horas, na nossa sede social, para deliberar 

sobre o Balanço e o Relatório Anual da Diretoria 

referentes ao exercício de 2016. 

Na sequência haverá o tradicional lanche do dia do 

pagamento das nossas complementações e pensões. 

Compareçam! 

 
AÇÃO DAS GRATIFICAÇÕES  

Finalmente, após quase dois anos e de dois pedidos 

de vistas, o Ministro Luiz Fux, do STF, devolveu o 

processo das gratificações ao Relator, Min. Marco 

Aurélio de Mello, que agora poderá agendar data para 

julgamento e prosseguimento da ação. 

Estão pendentes de julgamento os intermináveis 

agravos e recursos interpostos pelo Santander e a 

suposta existência de repercussão geral levantada 

ardilosamente pelo banco espanhol. 

Convém lembrar que esta ação foi ingressada em 

fevereiro de 1998, portanto há 19 anos, e o banco 

perdeu em todas as instâncias da Justiça. 

 
A HORA DO LEÃO 

Começa na quinta-feira – dia 02 de março – o prazo 

para a entrega do Imposto de Renda deste ano, que 

irá até 28 de abril. 

Precisa declarar quem se encaixar em uma das 

seguintes situações: teve rendimentos tributáveis 

acima de R$ 28.559,70; rendimentos isentos acima de 

R$ 40.000,00; receita de atividade rural acima de R$ 

142.798,50; possuía bens de valor superior a R$ 

300.000,00; negociou ações na Bolsa de Valores. 

Os informes de rendimentos e pagamentos podem ser 

obtidos pela internet nos sites do Banesprev, Cabesp, 

Bancos, INSS e outros. 

 

ANIVERSÁRIO DO BANESPREV 

No último dia 17 de fevereiro do BANESPREV 

completou 30 anos de existência. Fundado em 

17/02/1987, o Banesprev – Fundo Banespa de 

Seguridade Social, nasceu com o objetivo de 

contribuir para a qualidade de vida dos funcionários 

deste grande conglomerado, e de seus familiares. 

Hoje, com patrimônio de R$ 17 bilhões ocupa a 9ª 

posição entre as maiores entidades fechadas de 

previdência complementar do Brasil.  

 
CUSTO DOS PLANOS DE SAÚDE 

A cada ano fica mais difícil para os planos de 

autogestão em saúde. O tema diz respeito à nossa 

CABESP. Os últimos números disponíveis 

reforçam a gravidade da situação: o IPCA-Saúde 

atingiu 11,05% no ano passado, contra os 6,29% 

registrado pelo IPCA. 

Segundo a Abrapp, a solução está cada vez mais 

em as entidades que administram planos de saúde 

no modelo de autogestão se unirem entre si. Uma 

união em busca de ganhar força nas negociações 

com fornecedores, mas também para se tornarem 

mais fortes diante do governo e o convencerem de 

que a vertente da saúde suplementar que opera sem 

visar lucro não pode ser tratada da mesma forma, 

ficar submetida às mesmas regras, da outra que 

atua comercialmente. 

Os planos de autogestão, por atuarem associados às 

empresas que os patrocinam, estão obrigados a 

aceitar todos os seus funcionários e os ex 

trabalhadores, independentemente da idade e do 

local do País em que se encontrem, ao contrário 

das operadoras de planos comerciais, que na 

prática podem selecionar os seus clientes no 

mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

MARÇO 

02 – Harri Rodrigues 

06 – Sirlei Nogoceke 

07 – Glaci Terezinha N. Dorta 

15 – Wilson Fracaro 

15 – Edelair Torres Nascimento 

17 – Keiko Ueno 

17 – Marilza Silva Batista 

19 – Emir Azis Mansur 

21 – Luiz Gil de Oliveira 

26 – Marilda de Fátima R. Roca 

27 – Cecilia Keiko Hasegawa 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 

 


