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AUDITORIA CONTRA NOVAS FRAUDES EM 

FUNDOS DE APOSENTADORIA.   

Demorou, mas entrou em vigor a obrigatoriedade de 

todos os fundos de pensão fechados dos setores 

público e privado contratarem serviços de auditoria 

independentes, com profissionais certificados e 

registrados na Comissão de Valores Mobiliários 

(CVM), para fiscalizar suas contas.  

O objetivo é evitar operações irregulares, fraudes ou 

investimentos de alto risco, como vinha ocorrendo 

em fundos de empresas estatais, que tiveram um 

rombo de R$ 42 bilhões. 

Mesmo antes das novas normas, algumas entidades 

fechadas de previdência complementar já tinham 

como praxe contar com auditoria. O fato é que tais 

serviços não impediram verdadeiros escândalos 

financeiros, como ocorreu no caso notório do 

Postalis, do qual foram desviados cerca de R$ 500 

milhões. 

Quando há déficits, só há duas saídas de acordo com 

as boas normas atuariais: corte no valor das 

aposentadorias pagas (Postalis), ou o aumento das 

contribuições da patrocinadora e dos associados ainda 

na ativa, caso da Petrobrás. 

(Fonte Agência Estado) 

 

 

 

FRAUDES NOS FUNDOS DE PENSÃO 

Desnecessário lembrar que sendo a Patrocinadora 

uma empresa estatal, metade do déficit será pago pela 

Estado brasileiro, ou seja, usando os nossos sofridos 

impostos pagos. 

Para o BANESPREV, a contratação de mais uma 

consultoria representará mais despesas, pois que já 

possui, há tempos, consultorias especializadas 

contratadas para análise de riscos. Além disso, 

existem as inspeções realizadas pelo próprio 

Patrocinador, cuja visão de controles de riscos é 

diferente do modus operandi das empresas estatais, 

onde não raro existem as malditas interferências 

políticas. 

 

 

 

Alguns sentem a chuva. Outros apenas se molham. 

(Bob Dylan) 

 

 

BANESPREV – PREOCUPAÇÕES NO AR 

Desde 2015 o Banco Santander continua insistindo 

junto a PREVIC buscando permissão para alterar o 

estatuto do Banesprev. O antigo objetivo do banco é 

deter o poder total e, unilateralmente, alterar o 

estatuto, regulamentos e benefícios.  

A PREVIC, órgão regulador e fiscalizador do setor, 

reiterou posição e afirmou que a alteração do 

estatuto, pretendida pelo Santander, deve ser 

aprovada previamente pela Assembleia dos 

Participantes, de acordo com o estabelecido no 

estatuto atual. 

E ainda, a PREVIC recomendou o caminho da 

negociação e colocou-se à disposição para mediar e 

promover a conciliação entre as partes. O Santander 

dispensou a oferta da Previc negando-se participar de 

tentativas de negociação. 

Está claro que o Santander não se conforma com o 

entendimento da Previc e seus advogados preferem 

continuar insistindo administrativa e politicamente.  

O melhor antídoto ou a melhor arma de defesa dos 

participantes é a união e a participação com efetivo 

apoio às entidades representativas e aos eleitos. 

 
 

CARTILHA DE ORIENTAÇÕES 

A AFABESP disponibilizou no seu site, no link 

Serviços - Relações Humanas, o roteiro das 

recomendações e providências necessárias em caso 

de falecimento de associado (a). 

É importante conhecer a Cartilha para facilitar a sua 

vida e a de seus familiares. 

 
 

NOTA DE FALECIMENTO 

Lamentamos informar o falecimento do nosso 

associado e colega banespiano de muitos anos, 

JOÃO BENTO NETO, ocorrido no dia 23/03/2018, 

em Londrina – PR, onde residia. 

 
 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 

O Superior Tribunal de Justiça – STJ decidiu que o 

CDC - Código de Defesa do Consumidor não se 

aplica aos planos de saúde de autogestão. O novo 

entendimento impede os participantes do plano 

Cabesp Família de reclamar judicialmente com base 

do CDC. 

Informativo Mensal 
 



ASSEMBLEIAS DO BANESPREV e CABESP 

As assembleias anuais do Banesprev e da Cabesp 

para deliberar sobre os balanços e demonstrações 

financeiras aconteceram no dia 28 de abril e 

transcorreram dentro da normalidade e tudo foi 

aprovado sem maiores questionamentos. Na verdade, 

sobraram elogios às administrações das entidades, 

especialmente à Cabesp que em breve, caso aprovado 

na assembleia do dia 30 de junho, adotará reajuste da 

contribuição de custeio. 

 

 
CANAL DIRETO CABESP 

Para minimizar o volume de reclamações a Cabesp, 

atendendo sugestão da Afabesp, criou um canal 

telefônico direto que será operado exclusivamente 

por dirigentes das Afabans.  

Este canal de comunicação terá como único objetivo 

o de auxiliar e prestar atendimento nos casos de 

processos de autorização e de reembolso 

desenquadrados do prazo ou nos casos em que se 

comprove a impossibilidade do beneficiário obter a 

solução nos Canais de Atendimento, inclusive a 

Ouvidoria. 

A CABESP informa que há um prazo mínimo 

necessário a cada processo, prazo esse informado ao 

associado, e que reiteramos abaixo: 

- Processo de Autorização: prazo médio de até 7 dias 

úteis; 

- Processo de Reembolso: prazo máximo de 30 dias 

corridos. 

A CABESP pede a colaboração de todos no intuito de 

restringir as ligações aos casos em que efetivamente 

estão fora dos prazos normais ou quando se tratar de 

tema esporádico, por sua complexidade. 

Reiteramos os canais abaixo para contato direto pelos 

beneficiários:  

 Portal Cabesp: www.cabesp.com.br 

 Fale conosco  

 Ouvidoria 

 Disque Cabesp: 0800-722-2636 

 

 

 

 

PLANOS DE SAÚDE  

A ANS (Agência Nacional de Saúde) vai definir nos 

próximos meses as regras para os planos com 

coparticipação e franquias. 

O órgão regulador quer estabelecer quais serão as 

condições e os critérios para novos contratos. 

Franquia e coparticipação são mecanismos 

financeiros de regulação já existentes, chamados de 

fatores de moderação e, segundo a ANS, 50% dos 

usuários já possuem contrato com um desses 

mecanismos.  

A franquia funcionaria do mesmo modo do seguro de 

automóvel, ou seja, até um determinado valor das 

despesas com hospitais, clinicas e laboratórios seriam 

pagas pelo associado. 

A coparticipação existe na CABESP há mais de 20 

anos e o seu valor está congelado em R$ 125,00 

desde 1997 

Recentemente o Santander (Patrocinador) tentou 

descongelar a coparticipação propondo elevar o valor 

para R$ 270,00. Recuou por ora visto o apoio 

recebido das entidades representativas para adoção de 

reajuste do custeio de 2,5% para 6% para os 

associados e igual porcentagem para o Banco.  

A alteração será deliberada em assembleia marcada 

para o dia 30 de junho próximo. 

Cogitou-se, também, da implantação da franquia na 

Cabesp, mas o fantasma foi retirado das discussões. 

 

 

PROVA DE VIDA – BANESPREV  

O BANESPREV, anualmente, no mês que antecede o 

aniversário do participante, encaminhará a todos um 

extrato contendo as informações pessoais e de 

dependentes, que constam no cadastro da entidade. 

Você receberá a mensagem eletrônica com as 

orientações, por meio de empresa contratada, cuja 

origem será identificada da seguinte forma: 

banesprevatualizacao@mcm.net.br. Basta seguir as 

instruções  

 

 
MANTENHA-SE INFORMADO 

Visite regularmente os sites do BANESPREV e da 

CABESP e mantenha-se em dia com as informações 

e orientações do seu interesse. 

 www.banesprev.com.br 

 www.cabesp.com.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

Associado: Mantenha email, telefone e endereço 

atualizados junto a AFABAN, AFABESP, 

CABESP e BANESPREV. 
 

 

 

 

 

 

 

MAIO 

01 – Margareth Pereira L. Bakun 

02 – Celso Antonio Moreira 

07 – Ilda da Cunha Urcichi 

07 – Ikuko Hirata 

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 Skourupa 

 

 
 

 

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 
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