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ELEIÇÕES BANESPREV 

Candidatos Apoiados pela AFABESP, AFABAN 

CURITIBA, AFABANS, SINFAB e ABESPREV 

 

No período de 01 a 15 de fevereiro de 2014 serão 

realizadas as eleições para cargos de Diretor 

Administrativo, Diretor Financeiro e membros do 

Comitê de Investimentos do Banesprev. 

Todos os participantes aposentados, pensionistas e 

da ativa, receberão pelo correio todo o material 

para votar. 

Vamos eleger:  

 SÉRGIO HIRATA para Diretor 

Administrativo;  

 LUIZ KITAMURA para Diretor 

Financeiro; 

 ADRIANO TAKAKI e DORIVAL 

FAUSTINO para o Comitê de 

Investimentos do BANESPREV 
 

 

ELEIÇÕES BANESPREV 

Prezados associados: Não deixem de votar. O voto 

poderá ser feito, também, pela internet. Importante 

é votar nos candidatos acima que não tem 

compromissos políticos partidários. 

Vamos manter o BANESPREV em boas mãos. 

 
 

 

PLANO V – CORREÇÃO IGP-DI 

No dia 15.01.2014, o Ministério Público Federal – 

MPF emitiu parecer em que opina pela total 

rejeição do Agravo de Instrumento interposto pelo 

Banco, que pretende cassar a liminar concedida 

pelo juiz da 15ª Vara Federal de São Paulo, cuja 

liminar determinou o imediato reajuste da 

complementação de aposentadoria e pensão dos 

participantes do Plano V do Banesprev, pelo IGP-

DI-FGV. 

Segundo o Ministério Público, o Agravo de 

Instrumento interposto pelo Banco é intempestivo 

(foi interposto fora do prazo) e padece do vício da 

preclusão. Ou seja, o Banco já havia interposto 

idêntico recurso anteriormente, com o mesmo  

 

 

 

objeto, não podendo se valer dessa mesma medida 

processual novamente. 

Eis algumas citações que constam do parecer do 

MPF: 

“Neste contexto, o presente agravo de instrumento 

não deve ser sequer conhecido, por consistir em 

verdadeira burla ao ato jurídico já consumado, a 

saber, a prática da faculdade recursal pela parte.” 

“E para cobrir esses custos é que foram 

repassados os títulos pela União, quando do 

trespasse do BANESPA ao ora agravante. Certo é, 

como enfatizado no parecer encartado no agravo 

de instrumento anterior, que o Banco Santander 

Brasil S/A teria obtido um lucro de R$ 17,5 bilhões 

com os excedentes financeiros provenientes da 

negociação no mercado de títulos federais emitidos 

para o pagamento das complementações.” 

“Portanto, se dano irreparável há, este o é para os 

associados da agravada que, como já dito, são 

idosos com idade superior a 65 anos, vários 

falecidos no decorrer desta ação civil pública, e 

que, mais uma vez, tiveram frustrada a expectativa 

do tramitar do processo, pelo manejo deste agravo 

de instrumento protelatório e intempestivo.” 

Certo é que os consistentes argumentos lançados 

no parecer do Ministério Público Federal, poderão 

servir de subsídio para que os Desembargadores da 

3ª Turma do Tribunal Regional Federal de São 

Paulo rejeitem o citado recurso, o que, se ocorrer, 

resultará na obrigação do Banco de reajustar, desde 

logo, as complementações de aposentadoria e 

pensão dos integrantes do Plano V do Banesprev, 

pela variação do IGP-DI-FGV. 

AFABESP - DIRETORIA  

 

 

PLANO V – CORREÇÃO IGP-DI 

O ano novo começou com o excelente parecer 

proferido pelo Ministério Público Federal que 

reforça enormemente as teses defendidas pelos 

nossos advogados contratados pela AFABESP. 

Aguardamos para breve e com otimismo a sentença 

dos Desembargadores. 

Informativo Mensal 
 



INSS – PROVA DE VIDA  

Os beneficiários do INSS deverão comparecer na 

agência bancária onde recebem os seus benefícios 

(aposentadorias e pensões) para realizar a prova de 

vida e renovação da senha. 

O beneficiário deverá comparecer e apresentar um 

documento com foto. Se o aposentado não puder ir 

até a agência por motivo de doença ou por 

problemas de locomoção, o procedimento poderá 

ser feito por procurado cadastrado no INSS ou 

representante legal.  

O prazo terminará em 28 de fevereiro de 2014. 

 

 

FUNDOS DE PENSÃO ESTÃO NO 

VERMELHO 

O mau desempenho do mercado financeiro em 

2013 causou estragos nas contas das fundações de 

previdência fechada. O número de fundos com 

déficit - patrimônio inferior ao das obrigações 

futuras - saltou de 33 em 2012 para 98 em junho do 

ano passado. O saldo negativo somava R$ 24 

bilhões em setembro, 167% maior que o déficit 

apurado em dezembro de 2012. 

A situação não é de insolvência, mas os fundos 

pedem ao governo mais flexibilidade e tempo nas 

exigências para equacionamento do déficit. 

Além da carteira de renda fixa, os fundos de 

pensão também sentiram a queda de 15% do 

Ibovespa. Os títulos públicos também sofreram 

forte desvalorização no ano passado. 

Os planos administrados pelo BANESPREV 

também sofreram com este cenário, especialmente 

os Planos II e III cujos déficits são suportados, 

parcial ou totalmente, pelos participantes. 

Embora os déficits dos Planos I, V e Pré-75 sejam 

totalmente de responsabilidade do patrocinador 

Banco Santander, este cenário é muito preocupante 

para todos os participantes face à instabilidade que 

provoca, além da queda da lucratividade do próprio 

banco.  

 
 

 

GOVERNO DIMINUI REAJUSTE DAS 

APOSENTADORIAS/PENSÕES DO INSS 
Não bastasse a intolerância com a necessidade de 

valorização dos benefícios previdenciários, o 

governo bateu a meta de pior reajuste dos últimos 

anos e concede, em 2014, apenas 5,56% de reajuste 

para as aposentadorias e pensões acima do salário 

mínimo. 

A inflação no ano foi de 5,91%, portanto o reajuste 

de 5,56% representa um achatamento das 

aposentadorias e pensões pagas pelo INSS. 

Isso vem se repetindo nos últimos anos como 

consequência da falta de representatividade e união 

dos aposentados e idosos em geral.   

 

ELEIÇÃO AFABAN DE CURITIBA 

A AFABAN de Curitiba realizou, no dia 20-12-

2013, eleição da nova Diretoria para o período 01-

01-2014 a 31-12-2015. Foram eleitos e empossados 

os seguintes associados: 

Diretor Presidente: Claudanir Reggiani;  

Diretor Vice Presidente: José Ronaldo de Morais; 

Diretor Secretário: Régis Pedro Paixão;  

Diretor Tesoureiro: João Francisco Benini;  

Diretor Social: Pedro Eduardo Broering;  

Diretor de Comunicação: Rubes Negrão;  

Diretor de Planejamento: Djalma Emidio Botelho; 

Diretores Suplentes: Gilberto Luis Ramos de Souza 

Faria, Laurindo Fracaro, Neide Zanoni e Wilson 

Daciuk;  

Conselho Fiscal Efetivos: Adalberto Amaro dos 

Santos, Antonio Carlos Peres e Jorge Shulmeister 

Sobrinho;  

Conselho Fiscal Suplentes: Antonio Desan, Ary 

Ullmann e Salvador Martines Garcia. 

 

 

 

PLANO PRÉ 75 (FUNDÃO) 

Por ampla maioria, os participantes do Plano Pré-

75 presentes na assembleia geral realizada no dia 

21-12-2013, aprovaram a proposta apresentada 

pelo Banco Santander para cobrir, em 18 parcelas 

anuais, o déficit estrutural do plano da ordem de 

R$ 646 milhões. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 


