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BANESPREV:PARTICIPANTES CONSEGUEM 

PRIMEIRA VITÓRIA CONTRA A REFORMA 

ESTATUTÁRIA 

Todos os participantes do BANESPREV, 

representados pelas nossas Associações e Sindicatos, 

conseguiram uma importante vitória junto à PREVIC, 

contra as pretensões do SANTANDER em se tornar o 

senhor absoluto do BANESPREV. 

Como todos nós sabemos a Assembleia 

Extraordinária realizada pelo BANESPREV em 28 de 

janeiro passado rejeitou totalmente as propostas de 

alteração do estatuto da entidade, pretendidas pelo 

Santander, que visavam conceder ao Banco o 

controle total do Banesprev, podendo alterar seu 

Estatuto, Regulamentos dos Planos e extinção das 

Diretorias eleitas. 

Tendo em vista que o Santander, passando por cima 

das decisões dos participantes,  solicitou à PREVIC 

que aprovasse as alterações estatutárias rejeitadas 

pela assembleia, as três associações enviaram vários 

requerimentos e documentos para a PREVIC, 

inclusive com realização de uma reunião presencial 

em Brasília, onde nossos representantes expuseram 

todos os riscos e prejuízos que  uma eventual 

aprovação das alterações pretendidas pelo Santander 

trariam para os Participantes dos planos do 

Banesprev.  

Em 28/4/2017 a PREVIC comunicou ao 

BANESPREV através de Ofício, que “o atual estatuto 

determina, em seu art. 15, inciso II e 24,§ 2º, a 

deliberação e aprovação da Assembleia de 

Participantes para qualquer alteração de estatuto”, 

significando que, ao contrário do que pretendia o 

Santander, qualquer alteração estatutária deve, sim, 

ser aprovada em assembleia, e devolveu o expediente 

ao BANESPREV. 

Destacou ainda a PREVIC no referido documento, de 

forma taxativa, que “a Lei Complementar nº 

109/2001 não veda a existência de outras instâncias 

administrativas, sendo certo que em algumas 

situações são até estimuladas”. 

Essa afirmação contraria as pretensões do Santander, 

uma vez que seu entendimento é o de que a 

assembleia não é soberana, devendo submeter-se à 

Diretoria Executiva e ao Conselho Deliberativo, onde 

o Banco tem maioria. 

O BANESPREV tem prazo até o dia 20 de julho 

deste ano para encaminhar resposta à PREVIC,  

 

 

devendo antes comunicar o andamento do processo 

de alteração estatutária aos participantes. 

É importante destacar que essa conquista foi possível 

por conta da unidade das associações que, em 

conjunto com os Sindicatos, fizeram todas as gestões 

junto à PREVIC, em Brasília. 

Embora seja uma boa notícia, há de se frisar que 

algumas exigências determinadas no Ofício da 

PREVIC deverão ser melhores analisadas por todos 

os envolvidos, razão pela qual devemos todos nós, 

participantes, ficarmos atentos a qualquer outra 

manobra do Santander. 

AFABESP AFUBESP ABESPREV SINDICATOS 

 

 

CABESP – MUDANÇA NA PRESIDÊNCIA 

Em 02/05/2017 o Sr. Eduardo José Prupest foi 

exonerado pelo Banco Santander, do cargo de Diretor 

Presidente da CABESP. 

Interinamente assumiu o posto o Sr. Jorge Ângelo 

Lawand, Diretor de Operações. 

 
 
NOVA PRESIDENTE DA CABESP 

Tomou posse, em 05/05/2017, a Sra. Maria Lúcia 

Ettore do Valle, como Diretora Presidente da 

CABESP.  

Maria Lúcia é da ativa do banco desde 1987, estava 

até então na liderança da Superintendência Executiva 

de Ouvidoria e Qualidade do Banco Santander. 

A Diretoria da AFABAN de Curitiba, em nome dos 

seus associados, deseja à nova Presidente todo o 

sucesso à frente da nossa Caixa de saúde. 

 
 
PLANO CABESP FAMÍLIA 

Em consequência do julgamento improcedente da 

Ação Civil Pública, movida pelo Ministério Público 

de São Paulo e o Procon SP, contra a CABESP, a 

Diretoria aprovou a cobrança dos valores não pagos 

relativos às mensalidades de maio a outubro de 2016. 

Definiu-se que a cobrança será em 6 (seis) parcelas, 

sem juros e correção monetária, a partir de julho de 

2017. 

 
ATUALIZE O TEU ENDEREÇO, E-MAIL E 

TELEFONE JUNTO A AFABAN. 

Responda o questionário enviado pela AFABAN. 

Informativo Mensal 
 



SANTANDER – TARIFAS MAIORES 

A partir de 01/03/2017 o Banco Santander adotou 

nova regra tarifária, para contemplar a isenção das 

tarifas mensais de serviços aos funcionários (ativos e 

aposentados), conforme abaixo: 

 Pacote para clientes – R$ 89,00; 

 Pacote para funcionários e aposentados – R$ 

44,50 (50% de desconto); 

 Isenção de 100% com aplicações a partir de 

R$ 150 mil, ou 50% de desconto a partir de 

R$ 75 mil (R$ 22,25). 

Embora o banco tenha mantido o acordado em 2013, 

aumentou consideravelmente o valor da tarifa sobre 

serviços. 

A AFABESP tentará, mediante contato com a área 

responsável do banco minimizar essas tarifas, 

considerando o volume de salários que transitam pelo 

banco, através da complementação do Banesprev e 

das aposentadorias e pensões do INSS que estão 

vinculados ao Santander. 

(site Afabesp) 

 
 

ROMBO NOS FUNDOS DE PENSÃO 
Os fundos de pensão fecharam 2016 com rombo de 

R$ 70,6 bilhões, segundo levantamento da PREVIC, 

o xerife do setor. 

O dado preocupa por causa da rápida expansão do 

deficit do sistema, que subiu 700% em quatro anos; 

em 2012, o buraco era de R$ 9 bilhões.  

A soma dos deficits de Petros, da Petrobras, da 

Funcef, da Caixa, e da Postalis, dos Correios, deve 

ultrapassar R$ 30 bilhões. A indústria dos fundos de 

pensão é composta por 307 entidades, que 

administram 1.137 planos de benefícios. Juntas, elas 

detêm quase R$ 800 bilhões em investimentos, que 

representam 12,6% do PIB nacional. São 7,2 milhões 

de associados, entre participantes que estão na ativa, 

dependentes e assistidos. 

(Gazeta) 

 
ROMBO NOS FUNDOS DE PENSÃO 

É certo que a insegurança econômica e jurídica na 

economia brasileira atinge todos os fundos de pensão. 

Contudo, especialmente com relação aos fundos das 

empresas estatais, há o componente da má gestão e da 

corrupção como gerador dos déficits astronômicos. 

No final, infelizmente, os participantes ativos e 

aposentados são chamados para cobrir o rombo. 

Por isso, sempre é bom lembrar: cuidemos do 

Banesprev e da Cabesp, fazendo jus e honrando os 

direitos conquistados desde o início das entidades. 

 
 

AÇÃO DAS GRATIFICAÇÕES 

Continua engavetada no STF – Supremo Tribunal 

Federal aguardando que suas Excelências a coloquem 

na pauta para julgamento. Para quem espera há 19 

anos, a descrença no sistema judiciário só aumenta. 

Enquanto isso, suas Excelências estão mais 

preocupadas em soltar ou não os presos da Lava Jato. 

 

AÇÃO DO IGP-DI 

Enquanto isso, a ação do IGP-DI que nos daria 41% 

de reajuste sobre as aposentadorias e pensões atuais, 

corrigindo o congelamento de cinco anos, também 

está engavetada por aí, ninguém sabe exatamente 

onde, porque, e quando voltará à cena. Triste país 

este, que se já não estava bom quando chegamos, 

vamos deixar pior para os nossos filhos e netos. 

 
  
TAXA REAL DE JUROS DOS PLANOS 

Como acontece desde 2015, a PREVIC anunciou a 

taxa real anual de juros a ser utilizada na avaliação 

atuarial de 2017. As taxas divulgadas correspondem à 

média dos últimos três anos e tem por base os títulos 

públicos federais indexados ao Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA). 

Caso o estudo técnico atuarial indique taxa de juros 

real anual fora do intervalo estabelecido, é necessária 

prévia autorização da PREVIC para sua utilização. 

As taxas dos títulos públicos federais vêm sendo 

continuamente reduzidas pelo governo federal, o que 

dificultará o enquadramento dos planos que adotaram 

taxas acima do limite estabelecido, embora com 

autorização da PREVIC. É o caso dos planos II e V 

do Banesprev. 

Aguardemos. 

 
ASSEMBLEIAS DA CABESP E BANESPREV 

Realizadas no dia 29 de abril, ocorreram com 

tranquilidade, apesar da baixa presença dos principais 

interessados: associados e participantes. No caso da 

CABESP, que contou com apenas 207 presenças, 

representando 904 votos, justifica-se pela falta de 

convocação individual, embora anunciada no site da 

entidade e das associações, o que não justifica o 

desrespeito ao estatuto. As contas do Banesprev 

foram aprovadas com ressalva quanto ao serviço 

passado do Plano II e demais ressalvas destacadas 

pelos Conselheiros Deliberativos e Fiscal eleitos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAIO 

01 - Margareth P. Leite Bakun 

02 - Celso Antonio Moreira 

07 – Ilda da Cunha Urcichi 

07 – Ikuko Irata 

09 – Vera Lúcia Verga Chamiço 

11 – Josevaldo Martins da Costa 

17 – Eni dos Santos Fusek 

20 – Antonio Bakun Filho 

21 – Otilia Caron 

26 – João Francisco Benini 

28 – Suzana Skorupa 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

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 

 


