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ELEIÇÕES BANESPREV-Resultado Final 

 

CONSELHO DELIBERATIVO 

Efetivos / eleitos: 

Júlio Higashino 8.069 1º 

Yoshimi Onishi 7.923 2º 

Suplentes:   

Rita Berlofa 6.023 3º 

José Reinaldo Martins 4.743 4º 

Marcos Aurélio Pinto 1.044 5º 

Nilo Bazzarelli 815 6º 

Vera Regina Saponara 766 7º 

 

CONSELHO FISCAL 

Efetivo /eleito 

Claudanir Reggiani 7.104 1º 

Suplentes:   

Lúcia Mathias 6.365 2º 

Francisco Silveira Mello 1.303 3º 

 

COMITÊ GESTOR DO PLANO V 

Efetivos / eleitos: 

José Carlos Barbosa (Pingado) 5.794 1º 

Getúlio de Souza Coelho 5.710 2º 

Djalma Emidio Botelho 5.511 3º 

José Manoel Leite 5.464 4º 

Álvaro de Freitas Correa 5.290 5º 

Guarany Caetano de Castro 5.237 6º 

José Valente Neto 5.153 7º 

Roberto André Borges 4.887 8º 

Brancos e nulos 2.684  

Suplentes:   

Oliver Simioni 2.423 9º 

Sérgio Roberto Zancopé 2.369 10º 

Herbert Moniz Júnior 2.349 11º 

Salime Maria Couto 1.950 12º 

Alfredo Rossi 1.802 13º 

Ademar Antonio Lorenzi 1.652 14º 

Darci Aparecida P. Ruano 1.574 15º 

José Nazareth Ragazzini 1.495 16º 

Alfredo Vaz Neto 1.161 17º 

Viriato José C. Correia 645 18º 

Alécio Pinheiro da Silva 603 19º 

João Alves Ladeira 537 20º 

José Luiz Bedolo 521 21º 

Rogério Bucceroni 321 22º 

 

  
 

ELEIÇÕES BANESPREV  

Concluída a votação e apurados os votos, os 

números apontaram à indiscutível e esmagadora 

vitória dos candidatos apoiados pela AFABESP, 

AFABANS e SINFAB. 

Os números finais e os nomes dos eleitos constam 

na tabela ao lado. Em negrito destacam-se os 

nomes dos titulares eleitos que representarão, nos 

próximos anos, todos os participantes, de todos os 

planos do BANESPREV. 

Mais uma vez, a exemplo do que ocorreu em 2010, 

todos os cargos disputados foram ocupados pelos 

candidatos apoiados pela AFABESP e AFABANS. 

O resultado da eleição representa a união dos 

aposentados, pensionistas e pessoal da ativa que 

repudiam o uso político partidário das nossas 

entidades representativas. Sabiamente, e isentos de 

paixões e preconceitos, buscam colocar nos cargos 

diretivos e de fiscalização, pessoas capazes e 

voltadas a cuidar exclusivamente dos interesses dos 

participantes do nosso fundo de pensão. 

Desejamos a todos os eleitos a mais profícua e 

proveitosa gestão. 

 

 

ELEIÇÕES BANESPREV – A CAMPANHA 

Infelizmente, no período das eleições, algumas 

pessoas, a mando ou não de alguma entidade, 

baixaram o nível da campanha para confundir os 

eleitores. O oportunismo e a distorção dos fatos 

foram usados maliciosamente. Contudo, mais uma 

vez, os banespianos demonstraram bom senso e 

sabedoria em não misturar o “blá blá blá” 

inconsequente com a seriedade que é a escolha de 

quem vai cuidar da segurança futura de cada um. 

 

 

 

ELEIÇÕES BANESPREV- A LEMBRANÇA 

É provável que para muitos a lembrança do 

congelamento das aposentadorias e salários tenha 

pesado na hora de escolher os candidatos. Com 

efeito, o prejuízo daquele que foi o pior acordo 

coletivo trabalhista de todos os tempos no 

sindicalismo brasileiro, ainda é dolorosamente 

suportado pelos banespianos. 

Informativo Mensal 
 



 

ELEIÇÕES BANESPREV – A NOVIDADE 

Embora com histórico e objetivos idênticos, desta 

vez a Abesprev não aceitou indicar e apoiar 

candidatos em parceria com a Afabesp, preferindo 

lançar candidatos próprios. Os resultados não 

foram dos melhores. Os seus candidatos aparecem 

nos últimos lugares. Contudo, a divisão não 

comprometeu o resultado final que seria o de evitar 

a entrega dos importantes postos àqueles que, um 

dia, ao lado do Banco Santander, impuseram o 

maldito congelamento dos salários, aposentadorias 

e pensões por cinco longos anos.  

Apesar disso, a participação da Abesprev nas 

eleições engrandeceu a democracia e ampliou as 

possibilidades de escolha para os votantes. 

Ademais, a entidade se dedica e objetiva, agora 

mais claramente, a defender os participantes de 

todos os planos e assim, apagar a imagem de que a 

preocupação era restrita aos integrantes do Plano 

Pré-75. 

 

 

 

ELEIÇÕES BANESPREV – O FUTURO 

Passada a eleição é hora de todos e de cada uma 

das lideranças e das entidades procurarem a união 

de propósitos, a colaboração e o trabalho em 

conjunto visando o melhor para a defesa dos 

interesses de todos os banespianos aposentados, da 

ativa e pensionistas. 

A administração do BANESPREV, o oitavo maior 

fundo de pensão do país, com mais de dez bilhões 

em ativos, é bastante complexa e exige gestores 

altamente capazes.  

Os conselheiros eleitos, embora em inferioridade 

numérica nos órgãos de gestão, tem a possibilidade 

efetiva, legal e o dever de participar, propor, 

questionar, cobrar e fiscalizar todos os atos e fatos 

da gestão. 

O empenho e atenção dos representantes eleitos, 

dos suplentes e das associações que congregam os 

banespianos, ao lado do excelente quadro de 

dirigentes e funcionários do BANESPREV, 

certamente conduzirão o nosso fundo de pensão 

com segurança e sucesso. 

 
Visite: www.afabancuritiba.org.br 
 

Mantenha o teu endereço atualizado na Afaban, 

Cabesp, Banesprev e Afabesp. 

 

 
[Digite uma citação do documento ou o resumo de uma 

questão interessante. Você pode posicionar a caixa de texto 

em qualquer lugar do documento. Use a guia Ferramentas de 

Caixa de Texto para alterar a formatação da caixa de texto da 

citação.] 

 

 

 

BANESPREV – OS NOSSOS PLANOS 

Nestes primeiros meses do ano novo é tempo das 

demonstrações financeiras, balanços, estudos e 

planejamento para 2013, 2014, 2015, 2020...2040.. 

pois, previdência complementar trabalha a longo 

prazo. É tempo de muita reflexão sobre o que 

precisa ser feito para que os participantes recebam 

a complementação com segurança. 

Em abril, teremos a assembleia dos participantes. 

Antes disso, os dirigentes do Banesprev, os eleitos 

e inúmeros técnicos e assessores contratados se 

debruçarão sobre as demonstrações financeiras, o 

cenário econômico de curto, médio e longo prazo, 

as premissas e as hipóteses. Os rumos serão 

traçados e as estratégias adotadas. 

Em 2012, o pessoal do Plano II e o banco iniciaram 

os pagamentos das contribuições extraordinárias 

para cobrir o persistente déficit de mais de R$ 700 

milhões. O que nos reservam os anos vindouros? 

É certo que a tábua de sobrevivência deverá ser 

atualizada; a taxa atuarial deverá ser reduzida aos 

níveis recentemente determinados; as taxas de 

reajuste e de elegibilidade deverão ser adequadas. 

Tudo isso implicará nos resultados. 

Quanto ao Plano V é preciso recrudescer a luta 

visando impedir que o Santander continue se 

apropriando dos resultados superavitários do plano 

e que seja formada a Reserva de Contingência. 

Lutamos para que a dívida do Santander junto ao 

Plano V, hoje próxima de R$ 1 bilhão, seja paga de 

imediato usando-se os bilhões entregues pelo 

Governo para garantir as nossas complementações. 

Quanto ao Plano Pré-75 (Fundão) todo empenho 

visa obrigar o Santander a cobrir o déficit estrutural 

na ordem de R$ 600 milhões.  

E mais, doravante todos os planos, em maior ou 

menor intensidade, sofrerão as consequências da 

redução das taxas atuariais ditadas pelo governo 

recentemente. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEVEREIRO 

03 – José Ronaldo de Morais 

03 – Nivaldo Rodrigues de Lima 

07 – Conceição Aparecida Daciuk 

09 – Lucilene M.Borges Assunção 

11 – Ione Ferreira Ribas 

11 – Naicyr B. Rohn da Costa 

12 – Nedete Rolim Lous 

12 – Nana de Noá Ramalho 

12 – Jussara Saba de Souza 

16 – Maria Inez Massucato Abreu 

20 – Wilson Daciuk 

 

 

 

 

 
 

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 

 


