
 
 
   Número 113 – Ano 11            ELEIÇÕES DO BANESPREV – NÃO FALTE NESTE COMPROMISSO. 
   Janeiro -  2011               Vote no período de 01 a 15 de fevereiro – pelo correio ou pela internet. 
  
 
 
ELEIÇÕES NO BANESPREV  
A partir do dia 20 de janeiro os participantes do 
BANESPREV da ativa, aposentados e pensionistas, 
receberão o material para votação nas eleições aos 
diversos cargos no nosso fundo de pensão.  
O material conterá as instruções para votar pelo 
correio ou pela internet, cédula e envelope de retorno. 
Leia atentamente as instruções e vote no período de 
01 a 15/02/2011. Somente serão válidos os votos 
postados nesse período. 
Em caso de dúvidas ou não recebimento do kit para 
votação, entre em contato com a AFABAN ou o 
BANESPREV. 
Não deixe de votar.  
 
 
ELEIÇÕES NO BANESPREV 
Relacionamos abaixo os nossos candidatos que estão 
sendo apoiados pela AFABESP, AFABANS, 
SINFAB e ABESPREV: 

Conselho Deliberativo (Administração):  
� Djalma Emidio Botelho 
� Alésio Pinheiro da Silva 

Comitê de Investimentos:  
� Flávio Roberto Pelisson 
� Nivaldo Tonella 

Diretoria Administrativa: 
� Ricardo Mitsuoka 

Diretoria Financeira: 
� Aderaldo Fandinho Carmona 

 
NOSSOS CANDIDATOS 
Os colegas Djalma  Emídio Botelho, Nivaldo 
Tonella, Ricardo Mitsuoka e Aderaldo Fandinho 
Carmona concorrem à reeleição. Com o apoio das 
entidades e amparados em excelentes currículos, 
experiência e capacidade venceram por larga margem 
de votos a eleição realizada há dois anos. 
No exercício das funções demonstraram-se altamente 
competentes, dedicados e atuantes no fortalecimento  
do BANESPREV e na defesa dos interesses de todos 
os participantes. Destacaram-se pela independência 
em relação ao Patrocinador, pela transparência e pela 
determinação em todos os momentos.   
Os colegas Alésio Pinheiro e Flávio Pelisson foram 
indicados e contam com o apoio das entidades em 
razão das suas capacidades e experiências. 
 

 
 
MODELO DA CÉDULA DE VOTAÇÃO  
 

BANESPREV - Eleições 2011 

DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
(vote em 1 candidato) 

Ricardo Mitsuoka 
nononononono 
 
DIRETORIA FINANCEIRA 
(vote em 1 candidato) 

Aderaldo Fandinho Carmona 
nononononono 
 
COMITÊ DE INVESTIMENTOS 
(vote em 2 candidatos) 

Flávio Roberto Pelisson 
nononononono 
Nivaldo Tonella 
nononononono 
 
CONSELHO DELIBERATIVO  
(vote em 2 candidatos) 

Djalma Emídio Botelho 
nononononono 
nononononono 
Alécio Pinheiro da Silva 
nononononono 
 
 
ELEIÇÕES NO BANESPREV  
Vote nos candidatos realmente empenhados na defesa 
dos nossos interesses e não naqueles que estiveram ao 
lado do Santander quando da aprovação dos malditos 
acordos de 2001 e 2004 que congelaram as nossas 
aposentadorias e salários por cinco longos anos. 
É fácil identificá-los, pois são os mesmos que por 
diversas vezes, via judicial e por pressão política 
junto ao Santander, tentaram impedir a participação 
dos aposentados nos órgãos de direção do 
BANESPREV  e da CABESP. São aqueles que se 
utilizam dos cargos em nossas entidades – 
BANESPREV e CABESP - com objetivos de 
embalar carreiras políticas partidária. 

Informativo Mensal 

 



PLANO PRÉ 75 (Fundão) – REAJUSTE  
A complementação de aposentadorias e pensões dos 
participantes do Plano Pré 75 do BANESPREV, 
serão reajustadas a partir de janeiro de 2011 em 
11,32%. Este é o índice do IGPM-DI acumulado no 
ano de 2010. 
Recorde-se que no ano anterior os participantes desse 
plano não tiveram reajuste nos proventos visto que o 
IGPM-DI foi negativo em -1,45%. 
 
 
 
PLANO II – Santander afronta Assembléia 
A Assembléia de participantes realizada em abril de 
2010 não aprovou a proposta de custeio apresentada 
pela empresa responsável pelos cálculos atuariais do 
Plano. Assim, a taxa de custeio do Plano II 
patrocinado pelo Santander deveria permanecer 
inalterada, tendo em vista que o Plano apresentava 
déficit significativo por dois anos seguidos. 
Contudo, contrariando a decisão da Assembléia, o 
Santander adotou no que se refere à sua cota, a taxa 
de custeio proposta pela Towers Watson que é 
inferior àquela praticada há anos. 
Os nossos representantes eleitos para o Conselho 
Deliberativo e Fiscal questionaram a Presidência do 
Banesprev sobre a decisão isolada do Santander que 
afrontou a Assembléia.  
Novos desdobramentos surgirão, pois o assunto 
envolve o poder das Assembléias, do Patrocinador, 
interpretações dos regulamentos do Plano e do 
próprio Banesprev. 
 
 
GRATIFICAÇÕES SEMESTRAIS  
O TST - Tribunal Superior do Trabalho encontra-se 
em recesso forense até o dia 06 de janeiro e em férias 
dos Ministros até o final do mês. Assim, esperamos 
que a nossa ação das gratificações retorne à pauta de 
julgamentos em fevereiro ou março. 
Como se recorda, no dia 16/12/2010 o julgamento do 
processo foi suspenso em virtude de pedido de vista 
formulado por um dos Ministros do Tribunal, 
pretendendo analisar melhor algumas questões.  
Até o momento da suspensão já haviam sido julgados 
três quesitos do recurso do Santander. Todos foram 
julgados favoráveis aos associados da AFABESP. 
Os três quesitos julgados são: o cabimento de ação 
civil pública para a defesa de interesses individuais 
coletivos; a legitimidade da AFABESP para ajuizar 
esse tipo de ação e a validade da sentença do TRT – 
SP que o Santander pretendia anular. 
Outros quesitos deverão ser ainda julgados, inclusive 
quanto ao valor e a abrangência dos beneficiários. 
Continuamos pacientes,  resignados e impotentes ante 
o lento caminhar da Justiça.  
Confiamos no nosso sistema judiciário, contudo 
existem preocupações face ao forte loby  e influência 
que o Santander mostra nas altas esferas do poder. 
 
 

NOSSO INFORMATIVO 
Este Informativo está sendo enviado via correio e 
pela internet para aqueles que optaram apenas por 
este meio. 
Todos os nossos Informativos, desde o primeiro 
número, encontram-se disponíveis na internet no 
nosso site: www.afabancuritiba@org.br 
 
 
CABESP – NOVO CREDENCIADO - CURITIBA 

� Saúde Batel Clínica de Recuperação 
Física e Mental (fisioterapia) – Rua 
Angelo Sampaio, 2006 -F.3222-2575. 

Lembramos que os beneficiários da CABESP no 
estado do Paraná podem utilizar, além da rede de 
credenciados da própria Cabesp, a rede do Plano de 
Saúde ASSEFAZ e do Plano de Saúde Itau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
BANCOOP NUNCA MAIS 
A BANCOOP Cooperativa Habitacional dos 
Bancários,  vinculada ao sindicato dos bancários SP, 
liquidou no final de 2009, o empréstimo (FIDC) feito 
junto ao BANESPREV em 2004.  
A liquidação ocorreu através de exaustivo acordo 
feito com diversos fundos de previdência, todos 
credores da BANCOOP. O BANESPREV não teve 
prejuízo nominal, contudo não recebeu o total das 
rendas inicialmente contratadas. 
Como amplamente noticiado, a Bancoop provocou 
prejuízos a milhares de cooperados, encontra-se em 
processo de liquidação e seus dirigentes com os bens 
bloqueados.  
Escolha bem os candidatos e proteja o BANESPREV.  
 
 

Expediente: O Informativo Afaban é uma publicação mensal 
distribuída interna e gratuitamente aos associados. 
Supervisão: Claudanir Reggiani  
Rua Mal. Deodoro, 500 conj 32 – Curitiba - CEP. 80010-911 
Fone/fax: 41-3322-6761  afabancuritiba@gmail.com 
www.afabancuritiba.org.br 

 
 

 
 
 
FEVEREIRO 
03 – José Ronaldo de Morais 
07 – Conceição A. S. Daciuk  
09 – Lucilene M. B. Assunção 
11 – Ione Ferreira Ribas 
11 – Naicyr Beatriz R. Costa 
12 – Nedete Rolim Lous 
12 – Nana de Noá Ramalho 
12 – Jussara Saba de Souza 
16 – Maria Inez M. Abreu 
20 – Wilson Daciuk 
27 – Yone Ferreira 
 


