
 
 

Número 196 – Ano 19           O patrimônio da Cabesp foi formado com as contribuições dos associados e do       
Junho - 2018                           banco, em partes iguais. Somos, portanto, igualmente donos. Cuidemos da Cabesp.             

 

 
AÇÃO DAS GRATIFICAÇÕES 

No dia 05/06/2018, o Supremo Tribunal Federal, por 

unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração 

opostos pelo Banco Santander, no Recurso 

Extraordinário do próprio Banco. 

Agora, caberá ao Ministro Alexandre de Moraes 

apresentar ao Plenário Virtual do STF, a sua 

manifestação sobre a existência, ou não de 

“repercussão geral”. 

Caberá aos demais Ministros deliberar, também 

eletronicamente, se concordam ou não com as 

ponderações que lhes foram apresentadas. Se o 

resultado for pela existência de repercussão geral, o 

que não se acredita, o Recurso do Banco ainda será 

julgado pelo STF. Se o resultado final for pela 

inexistência de repercussão geral, hipótese mais 

provável, o Recurso do Banco estará rejeitado. E 

nesse caso, depois que tal decisão se tornar definitiva, 

o que significará a nossa vitória, o processo retornará 

à 1ª Instância, em São Paulo, para início da fase de 

execução do processo, visando a apuração dos 

valores das gratificações semestrais devidas aos 

associados da AFABESP relacionados na ação.  

Enfim, foi dado mais um passo importante para o 

sucesso definitivo da demanda proposta pela 

AFABESP – em 1998 - em prol dos seus associados. 

AFABESP – DIRETORIA 

 
BRASIL DESIGUAL 

Matéria do jornal Valor Econômico (04 de junho), 

despertou a atenção de todos ao publicar que os 

aposentados do setor público ganham até 95% a mais 

do que os do setor privado.  
No Judiciário, por exemplo, a média salarial dos 

servidores na ativa é de R$ 9.968,76, enquanto que os 

aposentados chegam a receber R$ 18.065,40 cada. No 

Legislativo, os funcionários da ativa recebem 

rendimentos médios de R$ 18.605,20, enquanto que 

os aposentados recebem em média R$ 26.823,48. Já 

no Ministério Público, enquanto os servidores ativos 

recebem R$ 11.821,33 em média, os inativos ganham 

R$ 14.656,32. 

Tamanha diferença fez com que o déficit atuarial da 

previdência dos servidores públicos chegasse a R$ 

1,199 trilhão.  
Em nota, o Sindicato Nacional dos Aposentados 

criticou a manutenção dos privilégios aos  

 

 

aposentados do setor público por parte do governo 

federal e defendeu uma Reforma da Previdência, que 

acabe com os privilégios, instaurando o teto do INSS 

para todos os segmentos.  

 
CABESP – ASSEMBLEIA GERAL 

A Cabesp realizou no dia 30/06/2018, uma 

Assembleia Geral Extraordinária para decidir sobre 

proposta de aumento da taxa de contribuição paga 

pelos associados e pelo Banco Santander, de 2,5% 

para 6%, escalonados nos três primeiros anos. 

Para qualquer decisão seriam necessários 50% + 1 

dos votos dos associados, ou seja, deveriam 

comparecer ou enviar procuração no mínimo 10.131 

associados. Compareceram ou se fizeram representar 

por procuração apenas 2.255 associados. 

Assim sendo, a assembleia não foi instalada e a 

proposta para aumentar as contribuições será decidida 

através de plebiscito. 

 
CABESP – O PLEBISCITO 

A votação no plebiscito foi iniciada na tarde do 

mesmo dia 30 e permanecerá aberta até as 23:59 

horas do dia 10 de julho. 

A votação será exclusivamente pela internet no portal 

da CABESP ou pelo telefone 0800-772-2020. 

Para poder votar os associados receberão uma senha 

– via mensagem no SMS ou e-mail. A senha não será 

enviada pelo correio. 

A votação pela internet ou telefone será devidamente 

orientada nestes canais. 

 
CABESP - AUMENTO DA CONTRIBUIÇÃO 

Todas as informações, orientações e a documentação 

sobre a proposta de reajuste das contribuições dos 

associados e do banco estão disponíveis no portal da 

CABESP e das entidades representativas na internet. 

 
CABESP - ENTIDADES REPRESENTATIVAS 

As entidades representativas Afabesp, Abesprev e 

Afubesp e o Sindicato dos Bancários de São Paulo, 

após várias reuniões com a Diretoria da CABESP, ao 

longo dos últimos dez meses, se posicionaram a 

totalmente a favor da proposta para aumentar a taxa 

de custeio dos atuais 2,5% para 6%. 
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Na assembleia do dia 30 de junho, em São Paulo, os 

dirigentes dessas entidades de representação 

defenderam unânimes e enfaticamente a proposta e 

pediram o voto pelo SIM no plebiscito.  

Algumas vozes contrárias também se manifestaram 

com críticas à proposta, porém com pouca 

repercussão. 

 
AUMENTO NA CABESP – TODOS A FAVOR 

O peso político e o poder de influenciar das entidades 

de representação sempre foi e será decisivo nestas 

situações. A falta de quórum para a realização da 

assembleia - que poderia negar ou modificar a 

proposta de aumento – certamente pode ser atribuída 

ao desinteresse de todos e das próprias entidades. Do 

mesmo modo, o aumento da contribuição será 

aprovado tranquilamente no plebiscito, pois bastará 

apenas a maioria simples dos votantes e a 

movimentação dos contrários é mínima. 

 
CABESP – MOTIVOS PARA O AUMENTO 

É certo que a Cabesp é deficitária, e isso ocorre há 

uns 20 anos.  O que se arrecada com as nossas 

contribuições mensais e com a coparticipação, 

somadas à contribuição do Banco, não é suficiente 

para pagar todas as despesas para cuidar da saúde dos 

associados e seus dependentes. Parte das despesas é 

coberta com as rendas financeiras. Vários fatores 

contribuem para os constantes déficits, dentre eles: 

 O valor da contribuição é pequeno se 

comparado a outros planos de saúde; 

 O grupo de associados é composto 

principalmente de idosos, o que exige 

maiores gastos e desequilibra a carteira; 

 O congelamento dos salários e proventos de 

aposentadoria por cinco anos também 

congelou as contribuições nossas e do banco 

para a Cabesp; 

 A retirada, quando da privatização, da 

comissão dos seguros de vida que o Banespa 

permitia fosse revertida em favor da Cabesp; 

 A inflação do setor médico/hospitalar sempre 

muito maior da inflação oficial, em razão do 

surgimento de novas tecnologias, novos 

medicamentos e equipamentos de uso médico 

de última geração e caríssimos. 

Alguma coisa precisa ser feita para que todos nós 

tenhamos uma CABESP financeiramente forte e 

perene em nossas vidas. 

 
BANESPREV - COMUNICADO IMPORTANTE  
A pedido do BANESPREV comunicamos: 

Lembramos a todos os associados que o 

BANESPREV está realizando o recadastramento de 

seus participantes, assistidos e pensionistas que 

aniversariaram nos meses de janeiro, fevereiro, 

março, abril, maio e junho/2018. 

Fique atento, encaminhe no prazo estipulado para o 

BANESPREV, pois o não recadastramento implicará 

na suspensão dos pagamentos dos benefícios. 

Evite a suspensão de seu benefício. Entre em 

contato com o Banesprev ou envie os formulários 

de recadastramento o mais breve possível. 

 
VIVER MAIS  

Os brasileiros vivem cada vez mais. Quem nasceu em 

1940 tinha expectativa de viver em média 45,5 anos. 

Entre os que vieram ao mundo em 2016, a média será 

de 75,8 anos. Se tiverem a sorte de nascer em Santa 

Catarina, a expectativa aumenta para 79,1; no azar do 

Maranhão, cai para 70,6. 

O aumento na duração da vida ocorreu 

principalmente graças ao saneamento básico, à 

melhora da nutrição, às vacinas e aos antibióticos, 

avanços que reduziram as mortes por doenças. 

Futuros aumentos da longevidade exigirão 

intervenções complexas para reduzir a mortalidade 

por ataques cardíacos, derrames cerebrais, diabetes, 

câncer e infecções por bactérias resistentes, 

sedentarismo, obesidade, o fumo e as demências da 

velhice. 

Os custos para a assistência médica à população que 

envelhece —e envelhece mal— serão cada vez 

maiores. 

A nossa CABESP está nesse contexto. 

 
VIVER AINDA MAIS 

Vivem mais as pessoas classificadas na categoria de 

baixo risco, que: nunca fumaram; obesidade baixa; 

praticam pelo menos 30 min/dia de exercícios de 

intensidade moderada ou vigorosa (andar rápido ou 

correr); bebiam/bebem álcool com moderação e uma 

dieta com ênfase em vegetais.  

Portanto, prezado leitor, adotando um estilo de vida 

de baixo risco você viverá em média até os 87 anos. 

E você, querida leitora, poderá chegar aos 93. Não 

está bom? 

Drauzio Varella (Folha SP) 

 

O corpo envelhece sem a sua permissão. 

Mas a alma só se você permitir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

JULHO 

01 – Rivaiel Divardim 

02 – Manoelina E. Ton dos Santos 

12 – Rosicléa de Oliveira Ribas 

14 – Carlos Lous 

17 – Neide Maria S. 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 

 


