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ENTENDENDO A GESTÃO DOS FUNDOS DE 

PENSÃO COMPLEMENTAR E DOS PLANOS 

DE BENEFÍCIOS 

De acordo com as normas específicas, as políticas de 

investimento, as premissas e hipóteses atuariais 

estabelecidas para períodos determinados devem ser 

divulgadas aos patrocinadores, empregados da EFPC 

e aos participantes ativos e assistidos dos planos de 

benefícios. Sempre que solicitado pelo interessado, 

também é fornecida a situação individual perante o 

plano de benefícios de que participam. 

O orçamento da EFPC, segregado por plano, deve ser 

disponibilizado a todos. 

A informação deve ser em linguagem clara, acessível 

e abranger a saúde financeira e atuária do plano, os 

custos referentes à gestão de carteiras, custódia, 

corretagens pagas, acompanhamento da política de 

investimentos, consultorias, honorários advocatícios, 

auditorias, avaliações atuariais e outras despesas. 

Enfim, as informações estão disponíveis. Procure 

saber e acompanhar. Visite www.banesprev.com.br 

 

 

 

ELEIÇÃO AFABESP 

A AFABESP está convocando os seus associados 

para a eleição para o Quadro de Conselheiros do 

Conselho Deliberativo, gestão 2014-2017. 

Serão eleitos 150 Conselheiros Titulares e 50 

Suplentes. A cédula e o envelope carta-resposta serão 

enviados ao endereço do associado. O período para 

retorno dos envelopes com os votos será a partir do 

dia 04 de novembro e durante 15 dias. 

Os nossos Diretores Reggiani e Djalma concorrem à 

reeleição pela Chapa AZUL. 

 

 

ELEIÇÕES CABESP 

A CABESP está convocando os seus associados para 

a eleição estatutária aos cargos de Diretor 

Administrativo, Diretor Financeiro e 02 (dois) 

Conselheiros Fiscais. 

A cédula e o envelope carta-resposta serão enviados 

ao endereço do associado. O voto deverá ser postado 

pelo correio ou enviado pelo malote do banco, no 

máximo até o dia 21/11/2013. 

Vote nos candidatos indicados pela Afabesp e 

Afabans. A CABESP é muito importante. 

 

 

ELEIÇÕES CABESP – Candidatos apoiados pela 

AFABESP, SINFAB e AFABANS 
Para Diretor Administrativo: 

RICARDO MITSOUKA - atual Diretor 

Administrativo eleito do Banesprev durante dois 

mandatos seguidos. 

Para Diretor Financeiro: 

GETÚLIO DE SOUZA COELHO – atual 

Diretor Financeiro da CABESP e que conta com o 

nosso total apoio para a reeleição. 

Para Conselheiro Fiscal: 

ADERALDO FANDINHO CARMONA – 

atual Diretor Financeiro do Banesprev, eleito, cujo 

mandato se encerra no final do ano. 

 ANTONIO SÉRGIO DE SOUZA, atual 

conselheiro fiscal e concorre à reeleição. 

 

Prestigiem os candidatos acima com os seus votos. 

Todos eles foram eleitos e reeleitos com o nosso 

apoio para os importantes cargos no Banesprev e na 

Cabesp e se mostraram altamente competentes. 

Vamos prestigiar quem merece. 

 

 

 

ELEIÇÕES CABESP 

Fique ligado. Vote. Pois do outro lado estão os 

candidatos apoiados pelo Sindicado São Paulo e 

aquele mesmo pessoal que nos enfiou goela abaixo os 

05 longos anos de congelamento das aposentadorias. 

Vote nos candidatos acima em prol da segurança do 

nosso plano de saúde. 

 

 

JANTAR DE NATAL – Anote na agenda 

Convidamos os nossos associados e familiares para o 

jantar de Natal a ser realizado conforme abaixo: 

Data: 06-12-2013 – sexta feira – 20:00 hs. 

 Local: Porta Romana Eventos 

 Endereço: Avenida Manoel Ribas, 4330 

 Bairro: Santa Felicidade 

Preços: Associados: R$ 20,00  

            Convidados: R$ 45,00 refrigerantes, 

vinhos, espumantes, aperitivos e sobremesa 

incluídos).  

Cardápio especial – Sorteios  

Compareça e traga a sua família.  

Pedimos observar o horário. 

Informativo Mensal 
 

http://www.banesprev.com.br/


AÇÃO DAS GRATIFICAÇÕES 

Após ter sido retirada da pauta dos dias 06 de agosto 

e 08 de outubro, finalmente no dia 22 de outubro a 

ação das gratificações foi para julgamento dos 

agravos impetrados pelo banco e pela AFABESP.  

O Ministro Fux, entende que a legitimidade da 

AFABESP deve ser analisada pelo pleno do STJ, pois 

haveria Repercussão Geral, isto é, a sentença 

influenciaria outras ações em que se discute a 

legitimidade de associações pleiteantes. Com esse 

entendimento, propôs a suspensão do julgamento, no 

que foi acompanhado pelos Ministros Marco Aurélio 

e Barroso. A intenção do Min. Fux é aguardar o 

julgamento de uma ação semelhante, oriunda do 

Estado de Santa Catarina, e que tramita na justiça há 

anos. Por outro lado, o Relator, Ministro Dias Tófoli, 

entende que não há repercussão geral e já votou 

contra os agravos das duas partes e deseja o 

julgamento final. Mas diante da clara intenção dos 

demais de suspender o julgamento da ação por tempo 

indeterminado, pediu vistas do processo. Assim, as 

partes terão tempo maior para apresentar novos 

argumentos. O Santander deve estar adorando, pois 

ganha tempo e vai empurrando...empurrando....  

 

 

RECLAMAÇÕES – BB EM PRIMEIRO 
De acordo com o Banco Central, em setembro o 

Banco do Brasil assumiu o primeiro lugar no ranking 

de reclamações contra as instituições financeiras. Em 

segundo lugar aparece o Santander, que esteve no 

topo da lista por oito meses consecutivos. 

 

 

 

SUSPENSA A LIMINAR QUE CONCEDEU O 

REAJUSTE PELO IGP-DI 

No dia 02-10-2013, o Desembargador Federal Márcio 

Moraes suspendeu, provisoriamente, a liminar 

concedida pelo Juiz da 15ª Vara Federal de São 

Paulo, que determinou o reajuste imediato das 

complementações de aposentadoria e pensão dos 

participantes do Plano V do Banesprev pela variação 

do IGP-DI-FGV desde o ano 2000. Entendeu o 

Desembargador que é mais prudente aguardar o 

julgamento dos Agravos já interpostos pelo Banco 

Santander e pelo Banesprev, que postulam a cassação 

da liminar deferida em primeira instância.  

Os advogados contratados pela AFABESP já 

entregaram petição fundamentada, dirigida ao 

Desembargador, solicitando reconsideração do 

despacho que suspendeu a liminar. 

Caso o despacho seja mantido, nossos advogados 

continuarão acompanhando diuturnamente esse 

processo até as ultimas instâncias, como vêm fazendo 

desde o ano de 2002, visando a recuperação dos 

reajustes das complementações e pensões, que foram 

congeladas por longos anos. 

AFABESP – DIRETORIA 

 

 

REAJUSTE DOS BANCÁRIOS 

Após 22 dias de greve os banqueiros e os bancários 

chegaram a um acordo: o reajuste dos salários, a 

partir de setembro último, será de 8%. 

Este será o reajuste das complementações de 

aposentadorias e pensões dos banespianos do Grupo 

II do Plano V do Banesprev. O reajuste do pessoal 

Grupo I foi de 6,07% correspondente ao INPC. 

Os atrasados referentes a setembro e outubro serão 

creditados em novembro. 

 

 

 

NÚMEROS DO BANESPREV 

Planos Ativos Assistidos Pensão 

I 103 584 285 

II 2.156 8.862 296 

III 472 248  

IV 538 2 1 

V 4 12.628 2.374 

Pré 75 1 810 54 

 3.274 23.134 3.012 

A população total abrangida pelo Banesprev, 

incluídos os dependentes, é de 49.647 pessoas. Ali 

estão os banespianos remanescentes. O Banesprev 

abriga, ainda, 954 não empregados/ex-empregados, 

assim denominados os autopatrocinados, os optantes 

pelo BPD e aqueles no prazo de opção. 

Com R$ 10,8 bilhões de ativos o Banesprev é o 10º 

fundo de pensão do Brasil e ocupa a 24ª posição em 

quantidade de participantes ativos e assistidos. 

A folha de pagamento mensal de benefícios pagos 

aos assistidos e pensionistas é de R$ 91 milhões. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

NOVEMBRO 

03 – Gilberto Luis Ramos S. Faria 

08 – Youco Oyama 

15 – Eloi Surião 

16 – Vitor Constancio 

18 – Ivone Maria Grando Moreira 

21 – Marilia Sueli Resmer 

24 – Antonio Trojan 

25 – Dino Antônio Meller 

26 – José Clemente de Abreu 

 

 

 
 

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 

 


