
 
 

Número 185 – Ano 18                             “Vocês riem de mim por eu ser diferente,  
Maio - 2017                                        e eu rio de vocês por serem todos iguais”.
 

 

A INFLAÇÃO MÉDICA  

A Agência Nacional de Saúde Suplementar definiu 

que as operadoras de planos de saúde poderão 

reajustar os valores dos contratos individuais e 

familiares em até 13,55%. O reajuste autorizado é 

mais que três vezes superior à inflação oficial. Em 

abril, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo 

(IPCA) acumulado em 12 meses teve alta de 4,08%. 

A disparidade entre os aumentos gera críticas à 

metodologia adotada pela ANS. As operadoras de 

planos de saúde, por sua vez, alegam que a “inflação 

médica” é maior que a inflação, e defendem 

aumentos ainda maiores. “Os reajustes autorizados 

pela ANS deveriam, ao menos, representar a 

realidade da variação dos custos médico-hospitalares 

apurada por estudo do Instituto de Estudos de Saúde 

Suplementar que, no último ano, ficou em torno de 

20%”, afirma em nota a Associação Brasileira de 

Planos de Saúde. 

 

 

PLANOS PAP E PAFE – REAJUSTES 

A partir de maio, as mensalidades dos planos de 

Assistência aos Pais (PAP) e de Assistência aos 

Filhos e Equiparados (PAFE), foram reajustadas em 

13,72%, conforme previsto nos regulamentos. 

Trata-se de planos autossustentáveis, significando 

que as despesas são custeadas pelos participantes. O 

índice de reajuste é apurado mediante estudos 

atuariais anuais e, nessa modalidade de plano, não 

segue a taxa determinada pela ANS. 

 

 

13º - PRIMEIRA PARCELA 

O governo federal pretende manter em agosto a 

antecipação da primeira parcela do 13º de 

aposentados e pensionistas da Previdência. 

O adiantamento da primeira parcela do 13º ocorre há 

uma década e já é considerado como um direito 

adquirido. 

O governo passado, alegando crise econômica, 

decidiu adiar a liberação dos valores. Porém, após 

sofrer forte pressão de sindicatos e associações de 

aposentados, que recorreram à Justiça para garantir a 

antecipação, a primeira parte da gratificação saiu em 

setembro, com um mês de atraso. 

(Jornal Agora São Paulo) 

 

 

 

PREVIDÊNCIA OFICIAL - REFORMA 

O assunto do momento é a reforma da previdência. 

Veja alguns números e tente descobrir como o INSS 

chegou a essa situação de insolvência e de injustiça. 

No INSS, (do povão) ninguém ganha mais que o teto 

de R$ 5.531,31, mas a Previdência pública (dos 

funcionários públicos) vive em outro mundo. 

Por ano, União e Estados gastam algo como R$ 315 

bilhões para cobrir os déficits do INSS e das 

previdências públicas. 

São necessários pouco mais de R$ 150 bilhões para 

pagar os benefícios de 29,2 milhões de brasileiros. 
No entanto, um valor maior – R$ 164 bilhões – é 

drenado para tapar o buraco nas previdências 

públicas, criado por apenas 3 milhões de servidores 

civis e militares da União e Estados.  
A diferença de gasto é ainda mais gritante quando 

avaliada em termos per capita. Os cofres públicos 

liberam cerca de R$ 4,4 mil per capita para cobrir o 

rombo do INSS (do povão), onde estão 29,2 milhões 

de brasileiros que pagaram pelo benefício.  

Cada um dos 2,7 milhões de inativos civis da União e 

dos Estados custa R$ 49 mil cada um em média – 

praticamente dez vezes mais. 

(Agência Brasil e Estado) 

 

 

TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO 

Mais do que uma determinação legal, a transparência 

é um valor que deve estar presente no dia a dia dos 

fundos de pensão, permeando as ações dos órgãos de 

governança e a rotina de trabalho dos dirigentes. Esse 

princípio está fundamentado na Constituição Federal, 

que disciplina a previdência complementar e na Lei 

Complementar nº 109, de 2001, que asseguram aos 

participantes de entidades de previdência privada, 

seja ela aberta ou fechada, o pleno acesso às 

informações relativas à gestão de seus planos de 

benefícios, sejam elas de ordem atuarial, contábil ou 

financeira.  

Os participantes necessitam receber informações 

sobre ações ou eventos que podem afetar o nível de 

renda da aposentadoria. Informações como o nível de 

contribuições vertidas ao plano, a taxa de retorno dos 

investimentos, a taxa de administração, balanços e o 

nível de benefício futuro são de extrema importância, 

mas não são suficientes para que os participantes 

possam tomar decisões consistentes. É importante 
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também que a educação previdenciária estimule 

participantes ativos e assistidos a fazerem parte da 

estrutura de governança de seus fundos, permitindo 

que se posicionem ativamente nas principais decisões 

relacionadas ao futuro seu plano e do seu próprio 

futuro. (Educação Previdenciária – AssPreviSite) 

 

 

TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO II 

Não basta apenas a transparência na gestão dos 

planos de previdência complementar. É necessário 

que os participantes – ativos e assistidos -  tenham 

por hábito acompanhar e demonstrar interesse sobre o 

desempenho dos seus planos através das publicações 

oficiais, jornais, internet, assembleias, eleições e 

tantas outras fontes disponíveis. Afinal, estarão 

ajudando a cuidar daquilo que lhes pertence e que 

lhes garante tranquilidade na velhice. 

O BANESPREV prima por manter elogiável e 

reconhecida condição de transparência. A 

participação de todos será, cada vez mais, fator de 

melhoria da gestão. 

 

 

AÇÃO DAS GRATIFICAÇÕES 

A 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal – STF 

marcou para o dia 6 de junho, a continuação do 

julgamento do nosso processo de gratificações 

semestrais, considerando que o Ministro Roberto 

Barroso, que havia pedido vista dos autos, já os 

devolveu ao cartório. 

Esse julgamento servirá para definir se o Santander 

podia interpor dois Recursos Extraordinários, como 

fez, sendo que os nossos advogados estão sustentando 

nos autos o mesmo posicionamento do Ministro 

Marco Aurélio, no sentido de que apenas é cabível 

um recurso. 

Definida essa questão, um, ou os dois Recursos 

Extraordinários, serão submetidos ao Plenário Virtual 

do STF, composto por onze Ministros, para 

verificação se existe, no caso, “repercussão geral”, ou 

seja, se a matéria em discussão nesses recursos possui 

relevância, do ponto de vista econômico, político, 

social ou jurídico, que ultrapasse os interesses 

subjetivos do processo, na forma como dispõe o 

Código de Processo Civil. Somente quando existe 

repercussão geral é que o Recurso Extraordinário 

pode ser julgado. 

(Afabesp Diretoria) 

 

 

AÇÃO DO IGP-DI 

No último dia 02 do corrente mês ocorreu o 

julgamento dos Embargos de Declaração (pedido de 

esclarecimentos) apresentados pela AFABESP, junto 

ao Tribunal Regional Federal da 3ª Região – TRF-3, 

na Ação Civil Pública em que se postula o reajuste, 

pela variação do IGP-DI, das complementações de 

aposentadoria e pensão dos atuais participantes do 

Plano V do BANESPREV, associados da AFABESP. 

Esses Embargos foram apresentados pela AFABESP 

no Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO 

SANTANDER, em cujo Agravo o Banco obteve 

êxito parcial e provisório, a fim de que o valor da 

diferença já deferida em primeira instância, por ora, 

seja depositada em juízo e não paga diretamente aos 

participantes do Plano V. 

Ao julgar os Embargos de Declaração, o TRF-3, não 

os acolheu, deixando de prestar os esclarecimentos 

solicitados pela AFABESP. No entanto, na avaliação 

do escritório contratado para propor a ação, essa 

deliberação em nada nos prejudica e não retardará o 

desfecho da ação. 
(Afabesp Diretoria) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PROVÉRBIO 

Não ande atrás de mim. 

Talvez eu não saiba liderar. 

Não ande na minha frente. 

Talvez eu não queira segui-lo. 

Ande ao meu lado, 

Para podermos caminhar juntos. 

 

 

 

 

 

 

 

JUNHO  

01 – Ary Ullmann 

03 – Josué Cherchiglia 

05 – Maria José A. Ospedal 

08 – Joaquim Ribeiro Júnior 

09 – Edu Amoedo dos Santos 

10 – Estanislau Kaniak 

13 – Floriano Pfutzenreuter 

15 – Elisonete O. Clímaco Julião 

19 – Eloise Helena Vieira 

23 – Jorge Schulmeister Sobrinho 

29 – Edson Pedro da Veiga 

29 – Maria Regina I. Salmoria 

30 – Eduardo Victor B. Barroso 

 

JULHO 

01 – Rivaiel Divardin 

03 – Osni José Schwab 

05 – Manoelina Ton E. dos Santos 

12 – Rosiclea de Oliveira Ribas 

14 – Carlos Lous 

17 – Neide Maria S. de Oliveira 

18 – José Fachim 

25 – Albino Tramontina 

25 – Aldemir Antonio Chiquetto 

27 – Iracema Galiciano Ramos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 

 


