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BANESPREV – REFORMA ESTATUTÁRIA 
Na última eleição do Banesprev, os participantes 
questionaram o processo eleitoral entendendo que o 
mesmo carece de modernização. As principais críticas, 
como se recorda, foram em relação ao impedimento do 
voto em trânsito e aos direitos dos mais idosos que 
tiveram de enfrentar longos deslocamentos a fim de 
poderem votar e escolher os seus representantes. 
A própria participação do Santander, responsável pelo 
trânsito dos malotes contendo as urnas, material de 
votação, constituição das mesas receptoras dos votos e 
identificadoras dos votantes, deixou muito a desejar.  
Tão logo concluída as eleições de janeiro último, o 
Banesprev constituiu uma comissão de reforma da qual 
participa o colega Eros de Almeida, representando a 
Afabesp. Esta Comissão compilou as primeiras 
sugestões. No dia 26 de maio foi realizada a primeira 
audiência pública para a qual foram convidadas todas as 
entidades representativas dos banespianos da ativa e 
aposentados.   Diretores desta Afaban, da Afabesp e 
Abesprev estiveram presentes e durante mais de três 
horas apresentaram e debateram inúmeras propostas 
visando o aperfeiçoamento do estatuto do Banesprev. 
Convém ressaltar que desde o início desta discussão, os 
aposentados defendem que a votação seja realizada 
através dos correios e que não haja impedimentos à 
participação dos aposentados em todos os colegiados de 
representação.  
Foram apresentadas várias outras propostas visando a 
plena democracia e a igualdade de condições para todos 
os interessados, além do fortalecimento institucional do 
nosso fundo de pensão. 
Outras audiências públicas poderão ser realizadas em 
breve visando construir uma proposta de reforma que 
seja viável e aceita pela maioria dos participantes. Em 
seguida será convocada a assembléia geral específica 
para reforma do estatuto e, se necessário, um plebiscito. 
Os aposentados, pensionistas e pessoal da ativa estão 
atentos aos acontecimentos e confiantes em seus 
representantes na busca efetiva do fortalecimento da 
entidade e dos direitos de todos.  
  
 
BANESPREV – OUTRAS PROPOSTAS 

Os representantes das entidades presentes na audiência 
pública do Banesprev apresentaram também, as 
seguintes propostas: 

• Criação de Conselho Deliberativo para os 
Planos I, II, III e V, a exemplo do Plano Pré-75; 

• Criação de Comitê Gestor para os Planos I, II, 
III e IV. 

 
 

BANESPREV - EMPRÉSTIMOS 

A partir do dia 01/06/09, o Banesprev abriu uma linha 
de empréstimos para os participantes do Plano V. 
O Diretor eleito, Aderaldo Carmona, adiantou que essa 
linha de crédito deverá atender parte significativa da 
demanda por empréstimos dos participantes do Plano V 
que, como toda a comunidade banespiana, tinha perdido 
a possibilidade de recorrer aos empréstimos da Cabesp, 
face à proibição da ANS – Agência Nacional de Saúde. 
Os juros a serem cobrados serão de 1,12% a.m. tendo 
como valor mínimo e máximo R$ 3.000,00 e R$ 
15.000,00, respectivamente. 
As demais normas para o pedido de empréstimo serão 
divulgadas no site do Banesprev.  
 
 
 
CABESP – PLANOS PAP E PAFE 

A partir do dia primeiro de junho as mensalidades dos 
planos de Assistência aos Pais (PAP) e de Assistência 
aos Filhos e Equiparados (PAFE) serão reajustados em 
21,55% e 47,53%, respectivamente. 
Os inscritos nestes planos estão recebendo uma carta 
explicativa detalhando as necessidades dos reajustes os 
quais basicamente, devem-se ao déficit operacional 
ocorrido em 2008 e acumulados nos anos recentes, a 
partir de 2004. 
Como é do conhecimento de todos, tratam-se de planos 
autossustentáveis, portanto, custeados integralmente 
pelos seus participantes. 
Os reajustes, segundo os balancetes apresentados pela 
CABESP, são necessários para recompor o equilíbrio 
entre a receita e as despesas e recuperar os Fundos de 
Reserva de cada plano. 
 
 

ENCONTRO DAS MENINAS 
Mais de duas dezenas de colegas aposentadas, 
pensionistas e esposas de banespianos reuniram-se 
festivamente, no dia 06 de maio, na sede da nossa 
Afaban para alegres momentos de congraçamento e de 
amizade. 
Farta mesa de doces e salgados animou o encontro que 
serviu também, para comemorar o Dia das Mães. 
Outros encontros acontecerão em breve, sempre visando 
promover o encontro de pessoas que têm em comum a 
fraterna amizade banespiana. 
Meninos e meninas, vovôs e vovós continuam se 
encontrando mensalmente nos dias 20 ou no dia do 
crédito das aposentadorias. 
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BANESPREV – PLANO V 

Para que o participante do Plano possa entender melhor 
o que ocorre na defesa pelas entidades representativas 
dos aposentados, é preciso lembrar da sua criação. 
Quando o Santander criou o Plano em 01.01.2007, 
através de um contrato entre o Banesprev e o Santander, 
o Banco ficou de aportar 250 prestações mensais de R$ 
5.000.000,00 para cobrir um valor de reserva a 
constituir em longo prazo. Essa forma de cobertura de 
reserva a constituir é permitida pela legislação vigente. 
Ao término de cada exercício financeiro, o atuário 
realiza seus estudos para verificar se o montante das 
reservas matemáticas é suficiente, apura se o fundo tem 
deficit ou superavit. Ao invés do patrocinador formar as 
reservas de contingência e especial, ele está deduzindo 
do valor da reserva o superavit apurado e em 
consequencia diminuindo o valor mensal das 
prestações. Pela legislação vigente deveria ser criada, 
toda vez que der superavit, a reserva de contingência e 
especial e uma vez ela formada e esgotada todo o 
trâmite legal de devolução, aí sim o atuário poderia 
sugerir que se reverta as sobras para a patrocinadora. 
(fonte: Abesprev.com.br) 
 
 

 

PATRIMÔNIO DO BANESPREV 

O Banesprev em dezembro de 1995 contava com 
28.820 participantes ativos. Em dezembro de 2008, ou 
seja, 13 anos depois, conta com apenas 7.235 
participantes ativos. 
Desse total, 6.054 encontram-se trabalhando para o 
Santander; 768 são autopatrocinados; 362 optaram pelo 
Benefício Proporcional Diferido e 51 participantes estão 
aguardando o prazo de opção. 
Para o ano de 2009 há uma previsão de 
aproximadamente 1.000 aposentadorias. 
O Banesprev possui 21.064 assistidos, sendo que 
19.083 recebem o benefício de complementação de 
aposentadoria e 2.521 o benefício de pensão.  
O patrimônio do Banesprev é de, aproximadamente, 9 
bilhões de reais. Encontra-se no 8º lugar no ranking dos 
Fundos de Previdência no Brasil. Gere os Planos I, II, 
III, IV, V e Pré-75, sendo que os Planos que contam 
com maior número de participantes são: 

• Plano II: 7.099 assistidos e 4.857 ativos; 
• Plano V: 10.779 assistidos; 259 invalidez; 

1.944 pensionistas e 19 ativos. 
(fonte: www.abesprev.com.br) 
 
 
MANTENHA ATUALIZADO O TEU ENDEREÇO, 

TELEFONE E E-MAIL JUNTO A AFABAN, 

AFABESP, CABESP E BANESPREV. 
 
 

 
Expediente: O Informativo Afaban é uma publicação mensal 
distribuída interna e gratuitamente aos associados. 
Supervisão / Redação: Claudanir Reggiani  
Rua Mal. Deodoro, 500 conj 87 – Curitiba - CEP. 80010-911 
Fone/fax: 41-3322-6761  afaban.curitiba@terra.com.br 
www.afabancuritiba.org.br 

 
 
 

CABESP – SUBSÍDIO FINANCEIRO 

O auxílio financeiro é um benefício oferecido nas áreas 
médica e odontológica para auxiliar os beneficiários da 
Assistência Direta em procedimentos não cobertos pela 
Cabesp. O subsídio pode ser extensivo aos planos PAP, 
PAFE e Cabesp Família somente quando houver 
prescrição de medicamentos quimioterápicos de alto 
custo. 
Na área médica o percentual do subsídio poderá ser de 
50% a 90% do valor aprovado pela Cabesp. Os serviços 
incluídos são: 

• Medicamentos para doenças crônicas e 
degenerativas; 

• Quimioterápicos de alto custo para tratamento 
de câncer com indicação aprovada pela Anvisa; 

• Órteses e próteses prescritas e especificadas por 
profissionais especializados. É possível o 
parcelamento em até 24 vezes, sem qualquer 
atualização monetária na participação 
financeira do associado. 

Na área odontológica, o porcentual poderá ser de até 
90% do valor aprovado pela Cabesp. Estão incluídos: 

• Próteses totais e parciais removíveis e fixas 
básicas e respectivas próteses provisórias; 

• Implantes e próteses sobre implantes; 
• Ortodontia, inclusive manutenção semestral. 

Para requerer o subsídio, o titular deverá preencher e 
assinar formulário específico (MC1139 para subsídio 
médico e MC1140 para subsídio odontológico), 
anexando os documentos comprobatórios e recibo/nota 
fiscal previstos em regulamento e encaminhá-los à 
Cabesp: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Junho: 

01 – Ary Ullmann 
03 – Josué Cherchiglia 
08 – Joaquim Ribeiro Júnior 
09 – Edu Amoedo dos Santos 
10 – Estanislau Kaniak 
13 0 Floriano Pfutzenreuter 
15 – Elisonete H. Climaco Julião 
18 – Rogério Florisval M. Souza 
19 – Eloise Helena Vieira Luz 
23 – Jorge Schulmeister Sobrinho 
29 – Edson Pedro da Veiga 
29 – Maria Regina Ivaskiu Salmoria 
30 – Eduardo Victor B. Barroso 
Julho: 
01 – Rivaiel Divardin 
05 – Manoelina E. Ton dos Santos 
12 – Rosicléa de Oliveira Ribas 
14 – Carlos Lous 
17 – Neide Maria S. de Oliveira 
18 – José Fachin 
25 – Albino Tramontina 
27 – Aldemir Antonio Chiquetto 
27 – Iracema Galiciano Ramos 
 

 


