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CABESP: POSSE DOS ELEITOS 
Tomaram posse, no dia 02 de janeiro, os colegas eleitos 

para os cargos diretivos da CABESP para o próximo 

biênio. 

A CABESP vem passando por momentos conturbados, 
devido às ações implementadas pelos novos diretores 

indicados pelo Santander, que vem preocupando todos 

os que tem sua saúde assegurada pela CABESP, 

gerando inúmeras reclamações de associados que 

tiveram dificuldades em acessar os serviços médicos. 

A AFABESP não aceita algumas medidas que a nova 

Diretoria, de confiança do Santander, tem tentado 

colocar em prática, por serem prejudiciais aos 

associados. 

Entre as medidas propostas pelos Diretores indicados 

pelo Santander, destacam-se o aumento do valor 

mínimo da coparticipação de R$ 125,00 para R$ 

270,00, a incidência dessa coparticipação sobre cada 
membro do grupo familiar e a cobrança desse encargo 

sobre todos os procedimentos médicos com exceção das 

internações. 

Deixamos claro que qualquer alteração estatutária 
proposta pela Diretoria da CABESP deverá ser 

amplamente discutida com todos os associados que, em 

última análise, são os que decidirão pela sua aprovação 

ou não, em assembleia convocada para esse fim. 

Nós, da AFABESP, já deixamos claro que um aumento 
da coparticipação, que venha piorar ainda mais a 

situação de milhares de colegas, será combatida e não 

passará nas Assembleias naquilo que depender de 

aprovação para alteração do Estatuto. 

Nossos colegas empossados estarão trabalhando, 

fiscalizando e defendendo os interesses de todos aqueles 

que têm sua saúde assegurada pela CABESP. 

São eles: 

Diretor Financeiro: Julio Higashino 
Diretor Administrativo: José Valente Neto 

Conselheiro Fiscal Efetivo: Claudanir Reggiani 

Conselheiro Fiscal Efetivo: José Roberto Cardoso 
Conselheiro Fiscal Suplente: Seiji Simono 

Conselheiro Fiscal Suplente: Adir Pereira da Silva 
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CABESP – PREOCUPAÇÕES NO AR 

É certo que nos últimos 20 anos o plano CABESP 

Direta apresentou contínuos e significativos déficits 

operacionais. As contribuições pagas pelos 

associados e pelo banco, mais as receitas da 

Coparticipação são insuficientes para cobrir as 

despesas com o atendimento médico de todos. A 

diferença (déficit) é coberta com parte das receitas 

financeiras oriundas das aplicações no mercado 

financeiro do enorme patrimônio de R$ 8 bilhões que 

a CABESP possui. 

Esse patrimônio foi acumulado ao longo dos anos 

pelas contribuições, pelo esforço e pela vigilância de 

todos. É um lastro para amparar a nossa saúde na 

velhice. Apenas banespianos e dependentes legais 

participam do plano Cabesp Direta, que está fechado 

para novos ingressos. Oficialmente é um plano em 

extinção. 

Medidas precisam ser tomadas para que o patrimônio 

não acabe antes do último banespiano. Identificar, 

com a necessária antecedência, quando isso vai 

acontecer é tarefa para os atuários – especialistas em 

projeções estatísticas e cálculos matemáticos. 

Contudo, ninguém tem a fórmula exata e definitiva 

para tais previsões. Assim, recomenda-se toda cautela 

e prudência na aplicação de qualquer medida visando 

amenizar, no devido tempo, os potenciais efeitos do 

déficit operacional. 

O déficit operacional da CABESP Direta envolve, 

também, outros fatores, tais como: a instabilidade das 

taxas de juros no instável sistema político do país, a 

insegurança nos rumos da economia, a inflação dos 

serviços médicos muito acima da inflação geral e 

outros. 

A Diretoria da CABESP vem se reunindo com as 

associações Afabesp, Abesprev e Afubesp, além dos 

representantes eleitos, discutindo o assunto e visando 

encontrar um caminho menos oneroso para todos. 
O Santander, também mantenedor da CABESP, e 

detentor da maioria de votos na Diretoria, é a maior 

personagem na decisão final, ao lado da assembleia dos 
associados. O banco, entretanto, sinaliza com 

exigências de mudanças tanto na estrutura do custeio 

(coparticipação, contribuições, benefícios) bem como 
quanto ao modelo de Governança. 

Aos associados compete manterem-se informados e 

cientes das responsabilidades para a tomada de decisão 

na futura assembleia geral que necessariamente deverá 
ser convocada para esse fim específico. 
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AÇÃO DO IGP-DI 

O Tribunal Regional Federal da 3ª Região – São Paulo, 

iniciou o julgamento dos recursos interpostos no nosso 
processo relativo à correção das complementações de 

aposentadoria/pensão dos assistidos do Plano V do 

Banesprev, associados da AFABESP, pela variação do 
IGP-DI. 

O Desembargador Relator aceitou os argumentos do 

recurso interposto pela União Federal, para excluir do 

processo a União e o Banco Central, que também fazem 
parte da ação na condição de Réus. 

A prevalecer esse voto, ficará definida a incompetência 

da Justiça Federal para processar e julgar o processo, 
que seria então encaminhado para a Justiça Comum 

Estadual. 

Todavia, o segundo Desembargador pediu vista do 
processo, o que motivou a suspensão do julgamento, 

que deverá ser retomado após o recesso do Poder 

Judiciário, no final de janeiro 2018.  

Os advogados da AFABESP estão atentos ao desenrolar 
dos acontecimentos.  
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AÇÃO DO IGP-DI 

Esta ação poderá representar a recuperação de 41% da 
complementação perdida com o absurdo congelamento 

imposto pelo Santander com o apoio do Sindicato, no 

período de 2001 a 2005. 

 

NOVA ASSOCIADA 
Bem-vinda. 

Sueli Percemilho Schwab 

 

AÇÃO COLETIVA PARA MANTER MENOS IR 
A Anapar – Associação Nacional dos Participantes de 

Fundos de Pensão entrará com ação coletiva para 

assegurar que as contribuições extraordinárias, como as 

cobradas em planos de equacionamento, continuem a 
ser deduzidas na declaração do Imposto de Renda, com 

isso diminuindo o prejuízo do participante. 

Isto interessa diretamente aos participantes do Plano II 
do Banesprev. 

O equacionamento tem impactado na remuneração 

líquida dos participantes e nos benefícios dos assistidos. 

Além disso, a postura da Receita Federal de tributar as 
contribuições destinadas ao equacionamento, e de impor 

o limite de 12 % de dedução no ajuste anual, acrescenta 

um peso maior no resultado final. 
O objetivo da ação coletiva é assegurar aos associados o 

direito que está ameaçado pela Coordenação Geral de 

Tributação da Receita Federal que, a partir de uma 
consulta recebida emitiu o posicionamento de que 

apenas as contribuições normais às entidades fechadas 

de previdência complementar podem ser abatidas do 

Imposto de Renda. Alterou, assim, o entendimento 
vigente até então, prejudicando sobremaneira os 

participantes que já vêm sofrendo com o pagamento das 

contribuições extraordinárias para cobertura dos 
déficits. (Boletim Anapar) 

 

NOTA DE FALECIMENTO 

Lamentamos informar o falecimento do associado e 

Diretor da Afaban, Sr. RUBES NEGRÃO, ocorrido no 
dia 20/12/2017, vítima de AVC. 

O colega Rubes Negrão era sócio fundador, Diretor da 

Afaban Curitiba desde a fundação e plantonista sempre 
presente e batalhador pelas causas dos banespianos. 

Grande número de colegas e amigos compareceram no 

velório e no sepultamento. 

 

 
AÇÃO DAS GRATIFICAÇÕES 

Continuamos aguardando a marcação da data para a 

reunião do STF Supremo Tribunal Federal, que irá 
julgar se existe ou não repercussão geral na nossa ação 

das gratificações, que em fevereiro do próximo ano 

completará 20 (VINTE) anos de andanças pelos 

corredores da justiça do nosso país. 
 

 
PLANO II – NEGOCIAÇÃO 

A Afabesp e a Afubesp veem mantendo um canal de 
conversação com o Banco Santander, intermediado pela 

PREVIC, visando estabelecer Procedimento de 

Mediação, Conciliação e Arbitragem para negociar o 

denominado Serviço Passado e, de alguma forma, 
eliminar o déficit atual, as contribuições extraordinárias 

e dar maior proteção futura ao Plano II.  

Uma reunião por vídeo conferência com todas as partes 
envolvidas já foi realizada. A segunda reunião, marcada 

para o final de dezembro foi adiada para janeiro e 

novamente adiada por problemas técnicos perfeitamente 
compreensíveis. 

O assunto continua na agenda e esperamos que evolua 

com resultado que satisfaça a todos. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

Associado: Mantenha email, telefone e endereço 

atualizados junto a AFABAN, AFABESP, CABESP 

e BANESPREV. 

 

 

 

 

 

FEVEREIRO 

03 – José Ronaldo de Morais 

03 – Nivaldo Rodrigues de Lima 

07 – Conceição A. Santos Daciuk 

11 – Ione Ferreira Ribas 

12 – Nedete Rolim Lous 

12 – Nana de Noá Ramalho 

12 – Jussara Saba de Souza 

16 – Maria Inez Massucato Abreu 

20 – Wilson Daciuk 

 

  
 

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 

 


