
 
  

Número 234 – Ano 22     

Outubro - 2021 
                   Venho de tantas tempestades que até tenho medo de chuva. 

                       PLANO CD: Se é bom para o Santander, não é bom para você!!! 

 

GRATIFICAÇÕES– EXECUÇÃO COMEÇOU 

A Ação Civil Pública das Gratificações Semestrais, 

iniciada pela AFABESP em fevereiro de 1998, já está 

na última fase: a da execução e recebimento dos 

valores devidos pelo Santander. Ainda poderá 

demorar um pouco pois o banco irá contestar cada 

virgula dos cálculos apresentados pela AFABESP.  

Surgiu um novo incômodo: o Santander conseguiu, 

na Justiça, que a execução seja individual ou em 

grupo de até 10 pessoas, quando poderia ser apenas 

quatro ou cinco ações, por grupos homogêneos de 

beneficiários. Dessa forma serão necessárias em 

torno de 800 ações, que serão distribuídas para 

centenas de Juízes. 

Os nossos advogados e a equipe técnica envolvida já 

superaram esse incômodo e o processo segue adiante. 

 

 

CUIDADO! É GOLPE. 

Fraudadores estão utilizando o nome do Conselho 

Nacional de Previdência Social para oferecer 

benefícios previdenciários e extorquir cidadãos.  

De um lado do telefone está o aposentado do Instituto 

Nacional do Seguro Social (INSS), do outro uma voz 

sempre simpática e cordial informa a esse segurado 

que ele tem direito a receber atrasados do INSS. Em 

tempos de crise econômica, inflação e desemprego 

em alta, um dinheiro a mais cairia bem. Está lançada 

a isca de um dos quatro golpes, que cada vez mais 

têm vitimado aposentados e pensionistas. O alerta foi 

feito pelo Ministério do Trabalho e Previdência 

Social.  

Na esteira das ligações telefônicas os aposentados 

têm enfrentado outras duas modalidades de fraude e 

assédio: a de oferta do consignado e do "cartão 

clonado". Nessa última os estelionatários, após 

confirmar dados bancários, inclusive senha, com os 

mais idosos, enviam um falso motoboy para a 

retirada do cartão. Nunca entregue o teu cartão para 

ninguém. 

 

 

 

PANDEMIA 

Cuide-se, o Covid 19 ainda não foi embora.  

Evite aglomerações. Use máscara e álcool em gel. 

 

OUTRAS VARIANTES DO GOLPE 

Os fraudadores costumam entrar em contato, por 

telefone e, sob a falsa alegação de que o cidadão teria 

direito a receber valores atrasados de benefícios 

pagos pela Previdência Social, pedem ao segurado 

que informe dados pessoais e solicitam o depósito de 

determinada quantia em uma conta bancária, para 

liberar um pagamento que não existe. Não caia nessa 

fraude. 

A Previdência reforça aos cidadãos que não solicita 

dados pessoais dos seus segurados por e-mail ou 

telefone e, também, não realiza nenhuma forma de 

cobrança. Todos os serviços do INSS são gratuitos. 

 
 
AFABAN CURITIBA – NOVA DIRETORIA 

O processo de eleição da nova Diretoria da AFABAN 

DE CURITIBA E REGIÃO encerrou-se no dia 

14/10/2021, conforme estabelecido no Edital de 

Convocação e no Estatuto da entidade. 

Os componentes da única chapa inscrita foram eleitos 

e automaticamente empossados para o mandato de 

01.01.2022 a 31.12.2023. 

A nova Diretoria está assim composta: 

Diretor Presidente: Claudanir Reggiani 

Diretor Vice-presidente: José Ronaldo de Morais  

Diretor Secretário: Régis Pedro Paixão  

Diretor Tesoureiro: João Francisco Benini  

Diretor Social: Antonio Desan 

Diretor de Comunicação: Wilson Daciuk 

Diretor de Planejamento: Djalma Emidio Botelho.  

Diretores Suplentes: Antonio Carlos Peres, Harri 

Rodrigues, Laurindo Fracaro e Maria Inez Massucato 

Abreu.  

Conselho Fiscal Efetivos: Adalberto Amaro dos 

Santos, Jorge Shulmeister Sobrinho e Luiz Gil de 

Oliveira.  

Conselho Fiscal Suplentes: Ary Ullmann, Leonor 

Munhoz Cantalejo Mazzaro e Salvador Martines 

Garcia. 

AFABAN – DIRETORIA 

 

 

Mantenha atualizado seu endereço, telefone e 

e-mail junto a Afaban, Afabesp, Banesprev e 

Cabesp. 

Informativo Mensal 
 



PLANO PRÉ 75 (FUNDÃO) 

O Banesprev anunciou que vai trocar o indexador de 

reajuste dos benefícios mudando do IGP-DI, 

contratado com os participantes quando da criação do 

Plano, para o IPCA que, tradicionalmente, é inferior. 

A mudança será adotada a partir de abril/2022. 

A Abesprev informou que vai à Justiça em nome dos 

seus associados e está convidando os colegas que 

ainda não são associados, para fazê-lo. 

Ninguém pode ficar de fora da lista que encabeçará a 

futura ação que está sendo elaborada. 

 
 

MUDANÇA DO ÍNDICE DE REAJUSTE 

A moda atual para reduzir déficits ou aumentar 

superávits dos planos de previdência complementar, é 

a de mudar o índice de reajuste dos benefícios. Este 

caminho foi facilitado pela recente mudança das 

normais da PREVIC e do Conselho Nacional 

Previdência Complementar. 

Reajustes menores significam maiores superávits ou 

menores déficits, sempre a favor dos Patrocinadores e 

dos banqueiros do setor. Lembramos que os índices 

atualmente praticados nos Planos do BANESPREV 

são resultados dos acordos coletivos e direitos 

trabalhistas que não podem ser mudados. 

Quem perde são os aposentados e pensionistas e que 

terão a lenta Justiça para reclamar. 

Para o Plano Pré 75 a maldade já foi decidida. Os 

demais planos administrados pelo Banesprev estão na 

fila da maldade para o mesmo caminho.  

 
 

INFORME-SE 

As associações e sindicatos prepararam um novo 

jornal que traz ponto a ponto os motivos para 

dizer “NÃO À MIGRAÇÃO”. 

O material impresso já está chegando às casas dos 

participantes, mas você também pode acessar pelo 

link destacado nos sites da Afabesp, Afubesp, 

Abesprev e Sindicato. 

As entidades pedem aos colegas que repassem este 

jornal para o maior número de interessados possível a 

fim de evitar que o Santander consiga o que deseja: 

tirar de suas costas as obrigações que têm com a 

aposentadorias de seus trabalhadores. 

SE VOCÊ MIGRAR, SÓ O SANTANDER VAI 

GANHAR! 

#BANESPREVNÃOAMIGRAÇÃO 

 
 

MIGRAÇÃO IMPACTA NA CABESP  

As pessoas que estão pensando em migrar devem 

levar em conta outra questão importante: seu futuro 

na Cabesp. Isso porque, a migração poderá levar a 

uma redução dos rendimentos, considerando que 

serão calculados em função da reserva individual de 

cada um, ou até mesmo à sua extinção, quando do 

esgotamento dessas reservas, podendo o assistido 

ficar apenas com o benefício do INSS. A situação 

poderá ser mais grave, caso os investimentos sofram 

perdas. Como o salário/benefício base para as 

contribuições da Cabesp não será reduzido, pelo 

contrário, será mantido e reajustado anualmente, a 

situação poderá ficar insustentável e até inviabilizar a 

continuidade no plano de saúde. 

Portanto, diga Não à Migração! 

(sites das entidades de representação) 

 
 

EMPRÉSTIMOS SUSPENSOS  

O primeiro prejuízo do Plano CD chegou, mesmo 

antes da abertura do prazo de migração: a suspensão 

dos empréstimos para os participantes e assistidos 

dos planos envolvidos no processo. Conforme o 

comunicado publicado, “novas contratações, 

repactuações e liquidações simultâneas estarão 

suspensas para que o Banesprev possa conhecer o 

público que vai aderir ao Novo Plano CD e observar 

os limites legais para operações com participantes”. 

As contratações estão suspensas até 31/12/2021. A 

Diretora Administrativa eleita, Maria Auxiliadora, e o 

Diretor Financeiro Luiz Kitamura votaram contra a 

proposta. “Não há qualquer razão para a adoção dessa 

medida, pois os saldos dessas operações estão muito 

distantes do limite fixado nos normativos de 

investimentos para os empréstimos aos participantes. 

O que parece mesmo é que há o receio das prestações 

dos atuais empréstimos não serem suportadas na 

margem consignável dos que aderirem ao Plano CD, 

pois possivelmente haverá queda do benefício”, diz a 

diretora eleita.” 

 

PLANO II – DÍVIDAS - MIGROU QUITOU 

O total da Contribuição Extraordinária, que está 

sendo paga mensalmente ao longo dos próximos 

anos, será deduzida integralmente da reserva 

matemática em caso de migração ao plano CD.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Aviso: A sede da AFABAN continua fechada em 

razão da pandemia. Necessitando contate 

diretamente qualquer dos Diretores. 

 

PANDEMIA 

 

 

 

 

NOVEMBRO 

03 – Gilberto Luis R. Souza Faria 

08 – Youco Oyama 

11 – Sueli Percemilho Schwab 

13 – José F. Fumagalli Martins 

15 – Eloi Surião 

18 – Ivone M. Grando Moreira 

21 – Marilia Sueli Resmer 

23 – Ligia A. Paschoal Tavares 

25 – Dino Antônio Meller 

 

 

 

  

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 

 


