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BANESPREV – PREOCUPAÇÕES NO AR 

Desde 2015 o Banco Santander tenta e insiste junto a 

PREVIC para alterar o estatuto do Banesprev e dos 

regulamentos dos nossos planos de previdência 

complementar. O antigo objetivo do banco é deter o 

poder total e, unilateralmente, alterar estatuto, 

regulamentos e benefícios. Eliminar a Assembleia. 

Ante o evidente risco à segurança dos nossos direitos 

e do nosso futuro, as nossas entidades representativas 

– Afabesp, Abesprev e Afubesp – e os Conselheiros 

eleitos trabalham unidos para barrar as maliciosas e 

danosas intenções do banco espanhol. 

A PREVIC, órgão regulador e fiscalizador do setor, 

que no início das discussões entendia parcialmente 

que o Conselho Deliberativo – onde o banco tem a 

maioria dos votos – é o órgão máximo da gestão das 

entidades de previdência privada, finalmente fixou 

posição firme de que a assembleia dos participantes 

pode coexistir mesmo onde a maioria do Conselho é 

do Patrocinador. E foi além, ao afirmar que a 

alteração do estatuto pretendida pelo Santander deve 

ser aprovada previamente pela Assembleia dos 

Participantes, de acordo com o estabelecido no 

estatuto atual. 

Contudo, o Santander não se conforma com esse 

entendimento e continua insistindo administrativa e 

politicamente junto a PREVIC. 

As entidades, unidas, atuam para desfazer os 

argumentos e as artimanhas do Santander/Banesprev. 

Embora as intenções do banco, por ora, tenham sido 

barradas, não se pode afirmar que o jogo está ganho. 

O risco continua e é grande face a insistência e o 

poderio do banco. 

O melhor antídoto ou a melhor arma de defesa dos 

participantes é a união e a participação de todos com 

efetivo apoio às entidades representativas e aos 

representantes eleitos. 

 

 

 

CABESP – PREOCUPAÇÕES NO AR  

As mesmas preocupações ocorrem em relação à 

CABESP. O plano do Santander de alterar o estatuto 

está adormecido enquanto se discute o aumento das 

contribuições e o equacionamento do déficit (veja 

matéria a seguir). Em breve poderá estar no centro do 

palco e das nossas preocupações.  

  

 
 

ASSEMBLEIAS: BANESPREV E CABESP 

O Banesprev e a Cabesp realizarão no próximo dia 28 

de abril, sábado, as suas assembleias anuais para 

deliberar sobre a Prestação de Contas e Balanço de 

2017, Relatório Anual, Proposta Orçamentária para 

2018, Plano de Custeio (Plano II), Demonstrações 

Financeiras e Pareceres atuariais, das auditorias 

externas e dos Conselhos Fiscais. 

Ambas acontecerão no Esporte Clube Banespa, na 

Avenida Santo Amaro, 5.355, em São Paulo – SP. 

A assembleia dos participantes do Banesprev terá 

início às 08:30 horas, e a dos associados da Cabesp às 

13:00 horas. 

 
 

ASSEMBLEIAS: BANESPREV E CABESP 

Os participantes e associados poderão fazer-se 

representar por procuração. 

Os modelos das procurações encontram-se nos sites 

das entidades para impressão e pessoalmente na sede 

da Afaban Curitiba. 

As procurações poderão ser entregues na sede da 

AFABAN ou na portaria do prédio até o dia 

20.04.2018. A Afaban providenciará o abono e o 

envio àquelas entidades. 

 
 

RECEITA FEDERAL ALERTA – GOLPE 

Em uma nova tentativa de golpe para roubo de 

informações bancárias e fiscais, uma carta falsa está 

sendo enviada aos contribuintes da Receita Federal 

intimando-os a atualizar os dados cadastrais junto ao 

fisco. 

A correspondência informa que o contribuinte está na 

malha fina por causa de inconsistências no seu 

cadastro de pessoa física e pede que a atualização 

seja feita em um endereço eletrônico falso, que não 

tem nenhuma relação com o órgão oficial. (Agora 

São Paulo). 

Fique ligado.  

 
 

CABESP INFORMA 

A Cabesp informa que, conforme previsão legal e 

baseado em estudos técnicos e atuariais, será aplicado 

reajuste de 16,1% no Plano Cabesp Família e de 

10,06% no Planos PAFE e PAP a partir de 01 de 

maio de 2018.  

Informativo Mensal 
 



CABESP – O CUSTO E O FUTURO 

Após inúmeras e exaustivas reuniões de negociação 

em que foram analisados e debatidos estudos 

atuariais, em busca de uma equação que atenda a 

necessidade de preservar a CABESP e sua 

capacidade de atendimento no curto e longo prazo, as 

Associações, Sindicatos, CABESP e Banco 

Santander chegaram a um acordo visando solucionar 

o déficit operacional que vem ocorrendo 

sistematicamente na Cabesp. 

Esse déficit, operacional, que no ano de 2016 foi de 

R$ 437,6 milhões vem sendo coberto pela 

rentabilidade das aplicações financeiras, que 

constituem o patrimônio da CABESP. 

No entanto, com a acentuada queda dos juros, essa 

rentabilidade vem diminuindo mês a mês, o que, 

aliado ao fato de que a inflação médica é sempre bem 

maior do que a inflação geral, a estabilidade 

financeira e o futuro da Cabesp vem sendo colocados 

em risco. 

O envelhecimento da massa segurada também vem 

colaborando para o aumento severo do déficit. 

O percentual de custeio da Cabesp hoje é de 2,5% da 

remuneração mensal de cada associado, cabendo ao 

patrocinador aportar valor correspondente ao 

montante arrecadado dos associados. 

Pelo acordo firmado, a contribuição será elevada de 

modo igual para os associados e para o Banco 

Santander, sendo 4% em 2018, 5% em 2019 e 6% no 

ano de 2020, ocasião em que, baseado em novos 

estudos atuariais, essa contribuição poderá ser 

alterada dentro do intervalo de 2,5% a 6%. Essas 

novas contribuições serão em valores exatamente 

iguais para os associados e para o Banco Santander, 

que assim, passa a contribuir mais para a CABESP. 

Quanto à CO-PARTICIPAÇÃO, a proposta inicial 

do Banco era a seguinte:  elevar o teto de R$ 125,00 

para R$ 270,00, cobrança individualizada dentro do 

grupo familiar e inclusão de novos procedimentos 

ligados à manutenção da saúde.  Além disso 

propunha, ainda, estabelecer a cobrança de uma 

franquia nos casos de internação. Após as 

negociações houve consenso que não haverá 

alteração na CO-PARTICIPAÇÃO neste momento. 

Após 12 meses da implementação desse acordo 

haverá um novo estudo atuarial, quando serão 

avaliados os impactos dessa nova contribuição, 

ocasião em que serão novamente discutidos os 

assuntos relacionados à CO-PARTICIPAÇÃO e 

qualquer alteração será deliberada pelos associados 

em Assembleia Geral Extraordinária. 

Outra importante deliberação foi que, para a validade 

desse acordo, tudo deverá ser   aprovado em 

Assembleia Geral Extraordinária, convocada 

especificamente para esse fim, já que serão 

necessárias alterações no Estatuto da CABESP. O 

Estatuto estabelece que, não havendo quórum na 

AGE, a deliberação será encaminhada para plebiscito. 

Ainda, segundo o acordo, haverá um prazo de 60 dias 

antes da realização da Assembleia, destinado a 

esclarecer e tirar dúvidas dos associados com relação 

à necessidade do aumento da contribuição. 

Vale ressaltar a valorização do processo negocial e a 

transparência adotada, condições fundamentais para 

chegarmos a esse acordo a ser deliberado pelos 

associados. 

Lembramos a todos que o resultado dessa negociação 

só foi possível graças à unidade das Associações e 

Sindicatos, bem como a atuação da direção da 

Cabesp que deu total transparência ao processo, 

expondo todos os números e estudos solicitados. 

As Associações e Sindicatos promoverão uma 

campanha de esclarecimentos com os associados com 

a finalidade de esclarecer todo o processo negocial e 

fazer a defesa desse acordo que foi norteado pela 

perenidade da Cabesp e a manutenção dos nossos 

benefícios. 

Considerando a importância da CABESP para todos, 

sua participação na assembleia que irá deliberar sobre 

o tema é fundamental. 

SP, 21/03/2018 

AFABESP            ABESPREV            AFUBESP      

        SINDICATOS 

 

 

 

IMPOSTO DE RENDA 

O prazo final para a entrega da Declaração Anual de 

Ajuste do Imposto de Renda é 30 de abril de 2018. 

Não esqueça e não deixe para os últimos dias. 

O Leão não é manso e sempre está com fome. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

Associado: Mantenha email, telefone e endereço 

atualizados junto a AFABAN, AFABESP, CABESP 

e BANESPREV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABRIL 

01 – Maria de Fátima G. Felizardo 

06 – Marcos de Oliveira Marques 

09 – Lomar Weigert Incerti 

12 – Neife Barbieri Neia 

19 – Djalma Emidio Botelho 

23 – Inácio José Kavales 

23 – Carmen Lúcia M. Pimentel 

25 – Maria de Fátima S. Lobo 

28 – Maria A. Bachiega Oliveira 

 

 

 

 
 

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 

 




