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ELEIÇÕES BANESPREV - RESULTADOS 

Apurados os votos, em 26-02-2014, foi confirmada 

mais uma espetacular e indiscutível vitória de todos 

os candidatos apoiados pela AFABESP, SINFAB e 

AFABANS. 

Vejam os resultados finais: 

 

Diretor Administrativo 

Sérgio K. Hirata   9.226 57,6% 

Shisuka Sameshima   5.907 36,9% 

João B. Silva (Cipó)     423   2,6% 

Jorge L. Beck     313   1,9% 

Brancos e nulos     145   0,9% 

Total 16.014  100% 

Diretor Financeiro 

Luiz Antonio Kitamura   8.851 55,3% 

Walter Oliveira   6.291 39,3% 

Benedita Ribeiro (Bene)     723  4,5% 

Brancos e nulos     145  0,9% 

Total 16.010 100% 

Comitê de Investimentos 

Adriano Ithya Takaki   8.734 27,3% 

Dorival Faustino   7.564 23,7% 

Marcia Campos   6.688 20,9% 

Ana Stela Lima   5.855 18,3% 

Aderaldo Fandinho Carmona   1.272   4,0% 

Brancos e nulos   1.849   5,8% 

Total 31.962 100% 

 

 

HOMENAGEM NO DIA DO APOSENTADO 

O nosso colega YOSHIMI ONISHI, Presidente da 

Afabesp, por presidir uma Associação com maior 

número de Aposentados e Pensionistas, foi 

homenageado, no dia 23 de janeiro, pela ABRAPP 

- Associação Brasileira das Entidades Fechadas de 

Previdência Complementar e pelo SINDAPP - 

Sindicato Nacional das Entidades Fechadas de 

Previdência Complementar, que realizaram uma 

solenidade especial para comemorar o Dia do 

Aposentado, em São Paulo. 

Representando a entidade BANESPREV o Sr. 

Yoshimi recebeu o Diploma das mãos do Dr. 

Jarbas Antônio de Biagi, Diretor Presidente do 

BANESPREV e patrono da indicação. 

 

 
INSS – PROVA DE VIDA  
O prazo para os beneficiários do INSS realizarem a 

prova de vida e renovação da senha, junto aos 

bancos onde recebem suas aposentadorias e 

pensões, foi prorrogado para 31-12-2014. 

 
 

AÇÃO DAS GRATIFICAÇÕES 

Desde 12 de novembro o processo está parado no 

STF aguardando o voto de desempate, que será 

dado por um Ministro da outra turma do STF, 

sobre o sobrestamento ou não da ação. A ação 

completou, em fevereiro, 16 anos de andanças. 

Quem nasceu nos idos de 1998 já pode votar. 

 
 

AÇÃO DO IGP-DI – PLANO V 
Como já amplamente divulgado pela AFABESP, 

está pendente de julgamento no Tribunal Regional 

Federal de São Paulo, o recurso  interposto pelo 

Banco Santander, tentando a cassação de liminar 

concedida em primeira instância pelo Juiz da 15ª 

Vara Federal de São Paulo, que determinou o 

reajuste das complementações dos participantes do 

Plano V do Banesprev, pelo IGPDI. 

Paralelamente a isso, o processo está tendo o seu 

curso normal em primeira instância. 

No dia 23 de janeiro o Juiz Federal, concedeu à 

AFABESP o prazo de dez dias para manifestação 

sobre as contestações apresentadas pelas partes que 

são réus no processo, a saber: Banco Santander, 

Banesprev, União Federal e Banco Central do 

Brasil. 

Os advogados da AFABESP já entregaram a 

manifestação requerida na primeira instância. 

O Ministério Público Federal também já foi ouvido 

tendo se manifestado totalmente a favor das teses 

da AFABESP. 

Aguarda-se a sentença do Juiz da 15ª Vara e do 

Tribunal Regional Federal. 

 

 

LEMBRETE 

Associado, mantenha o teu endereço, telefone e e-

mail atualizados junto a AFABAN, AFABESP, 

CABESP e BANESPREV. 

Informativo Mensal 
 



ALÍVIO PARA OS PLANOS DEFICITÁRIOS 

Pressionado, o Conselho Nacional de Previdência 

Complementar (CNPC) decidiu elevar de 10% para 

15% o limite de tolerância ao déficit dos planos de 

previdência. O aumento para 15% é para evitar que 

planos solventes, equilibrados e voltados para o 

longo prazo sejam obrigados a adotar medidas de 

equacionamento em razão de momentos de 

volatilidade. 

Em boa hora, entendeu o CNPC que o déficit 

apresentado, em 2013, pela maioria dos planos de 

previdência, são conjunturais e não estruturais. 

Portanto, não seria prudente obrigar planos 

solventes no longo prazo a adotar medidas para 

corrigir dificuldades passageiras. Mormente 

sabendo-se que tais medidas seriam a redução de 

benefícios, cobrança de aportes extraordinários e 

imposição de dificuldades aos participantes e 

patrocinadores. Contudo, a tolerância vale apenas 

para o resultado apresentado no balanço de 2013. 

O novo limite é um alívio, especialmente para os 

participantes do Plano II do Banesprev, os quais, 

nos dois últimos anos estão arcando com 

contribuições extras para cobrir os déficits. 

 

CORREÇÃO DO FGTS 

A Justiça concedeu a primeira decisão favorável 

aos trabalhadores na ação civil pública da DPU 

(Defensoria Pública da União) que pretende 

obrigar a Caixa Econômica Federal a corrigir o 

FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) 

pelo índice da inflação. 

No despacho, o juiz da 4ª Vara Federal de Porto 

Alegre, atendeu ao pedido da defensoria para que a 

ação protocolada no Rio Grande do Sul tenha 

validade em todos os Estados. 

Atualmente a correção dos saldos do FGTS é feita 

pela TR mais 3% aa, muito abaixo do índice da 

inflação de 5,91% (INPC) que é a reivindicação. 

Pela metodologia atual a TR (Taxa Referencial) 

tem sido de 0% (zero por cento). 

O processo deverá seguir até o STF – Supremo 

Tribunal Federal, que dará a palavra final. 

A decisão poderá beneficiar a todos, inclusive os 

que já sacaram o saldo e os aposentados, e será 

retroativa a 1999. 

 

 

CORREÇÃO DO FGTS II 

A imprensa informou que o governo federal 

montou uma força-tarefa para impedir que as ações 

pedindo a correção do valor do FGTS cheguem ao 

Supremo Tribunal Federal. A estratégia é recorrer 

das sentenças já expedidas. 

 

 

CORREÇÃO DO FGTS III 

Será uma longa discussão, assim como foram as da 

correção da poupança face aos diversos planos 

econômicos, o compulsório do combustível e 

tantos outros em que o contribuinte, ao final, 

acabou lesado. Aguardemos. 

 

 

 

IMPOSTO DE RENDA 

A temporada de entrega das declarações do 

Imposto de Renda 2014 começa depois do 

Carnaval, no dia 6 de março. O prazo para envio 

das declarações termina no dia 30 de abril. Quem 

se atrasar paga multa que pode variar de 1% a 20% 

do imposto devido, com mínimo de R$ 165,74. 

A dica é se organizar e juntar a papelada o quanto 

antes. Não deixe a tarefa para a última hora, pois 

além de evitar contratempos e enganos pode 

adiantar o recebimento da restituição. 

 

 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

Assembleia Geral Ordinária 

Por este Edital e de acordo com disposições 

estatutárias ficam os associados da AFABAN de 

Curitiba e Região convocados para a Assembleia 

Geral Ordinária a ser instalada no dia 20 de março 

de 2014, na sede social sita na Rua Marechal 

Deodoro, 500 sala 32, em Curitiba, em primeira 

convocação às 14:30 hs. com a presença mínima de 

um quinto dos sócios e em segunda convocação às 

15:00 horas com qualquer número, com a seguinte 

Ordem do Dia: 

1) Análise e deliberação sobre o Balanço 

Anual e o Relatório da Diretoria referente 

ao exercício de 2013; 

2) Destinação do superávit do exercício de 

2013; 

Curitiba, 20 de fevereiro de 2014. 
A DIRETORIA 

 
 

 

PALESTRAS E SEMINÁRIOS 

Os Conselheiros eleitos Claudanir Reggiani e 

Djalma Botelho, visando aperfeiçoar e atualizar os 

conhecimentos sobre previdência complementar 

participaram dos seguintes eventos, em Curitiba: 

 Em 24-01-2014: Seminário sobre 

Procedimentos e Controles na Elaboração 

das Demonstrações Contábeis no 

Encerramento de 2013 das EFPCs. 

  Em 14-02-2014: Encontro Anual 

AssPreviSite Previdência com o tema: 2014 

Mudanças, Oportunidades e Desafios. 
 

 



ÍNDICE DE REAJUSTE DOS BANESPIANOS 

Período 2000 a janeiro 2014 

Planos / INSS / Fenaban Forma de 

reajuste 

Acumu

lado 

Banesprev – Plano I  INPC 156,1% 

Banesprev – Plano II  INPC 156,1% 

Banesprev – Plano III INPC 136,0% 

Banesprev – Plano V - G.I INPC   79,3% 

Banesprev – Plano V – G.II  Reaj.ativa   97,6% 

Plano Pré 75 IGP-DI 205,9% 

Reajuste do INSS INSS 172,2% 

Acordo bancários Fenaban 168,1% 

Notas: 

Planos I, II e V – reajuste em setembro. 

Planos III e Pré 75 – reajuste em janeiro. 

Os acordos coletivos Sindicato/Fenaban de 2008 e 

2010 aplicaram reajuste por faixa salarial. 

(site Abesprev) 

 

 

ÍNDICE DE REAJUSTE DOS BANESPIANOS 

No quadro acima, é importante ressaltar, que os 

banespianos participantes do Plano V foram 

prejudicados pelo escandaloso congelamento das 

aposentadorias e pensões por 5 longos anos, fruto do 

vergonhoso acordo assinado entre Sindicato SP e o 

Santander. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELATÓRIO ANUAL DA DIRETORIA 

EXECUTIVA – EXERCÍCIO 2013 

 

Para a análise dos nossos associados apresentamos 

o balanço financeiro e o relatório das atividades 

desenvolvidas durante o ano de 2013. 

 

1- Informações e contatos com os 

associados. 

Mantida a circulação mensal do nosso 

jornal interno Informativo Afaban o qual 

também está sendo enviado para todas as 

Afabans, Afabesp e entidades afins. O site 

na internet (www.afabancuritiba.org.br) 

continua ativo e atualizado. Os contatos 

urgentes são feitos através de telefonemas e 

da internet.  

  

2- Encontros festivos. 

Foram mantidos os tradicionais encontros 

mensais de confraternização, sempre nos 

dias do crédito das nossas aposentadorias e 

pensões e o jantar festivo de Natal. 

 

3- Participações em encontros, reuniões e 

outras atividades desenvolvidas. 

Visando resguardar e atender aos interesses 

dos colegas aposentados e pensionistas, 

relacionamos a seguir as atividades, 

encontros e reuniões ocorridos em 2013, 

com a participação de diretores da 

AFABAN. 

 Reuniões promovidas pela Afabesp, 

em São Paulo, com as Afabans, 

Sinfab e outras; 

 Os Diretores Reggiani e Djalma 

compareceram a todas as reuniões 

mensais ou bimensais do Conselho 

Fiscal e Comitê Gestor do Plano V 

do Banesprev e do Conselho 

Deliberativo da Afabesp. 

 Voluntária e extraoficialmente 

fornecemos impressos e orientações 

gerais sobre a Cabesp, Banesprev, 

planos de saúde conveniados 

Unimed, Funbep-Pass (Itaú) e 

Assefaz (Secretaria da Fazenda). 

 

4-Participações em entidades representativas 

O nosso Diretor Djalma Emidio Botelho 

integra o Comitê Gestor do Plano V do 

Banesprev com mandato até o final de 

2015. Nos quatro anos anteriores exerceu 

dois mandatos eletivos no Conselho 

Deliberativo da entidade. O colega 

Reggiani foi reeleito para um segundo 

mandato no Conselho Fiscal do Banesprev 

com duração até o final de 2015.  Ambos 

integram o Conselho Deliberativo da 

Afabesp e a Diretoria da Unapar – União 

das Associações dos Aposentados e 

Pensionistas do Estado do Paraná. 

 

5 – Associados 
     Contamos atualmente com 145 sócios 

residentes em Curitiba e região 

metropolitana, Paranaguá, Ponta Grossa e 

 

 

 

 

MARÇO 

02 – Harri Rodrigues 

06 – Sirlei Nogoceke 

07 – Glaci Terezinha N. Dorta 

08 – André Marques Garcia 

15 – Wilson Fracaro 

15 – Edelair Torres Nascimento 

17 – Keiko Ueno 

17 – Marilza Silva Batista 

19 – Emir Aziz Mansur 

21 – Luiz Gil de Oliveira 

22 – Itacir Santos Roca 

27 – Cecilia Keiko Hasegawa 

 

 

 
 

http://www.afabancuritiba.org.br/


cidades de Santa Catarina, interior de São 

Paulo e Mato Grosso do Sul. 

 

6 - Situação Financeira 
     Administrando tão somente as verbas 

enviadas pela AFABESP e as mensalidades 

de R$. 12,00 cobradas dos sócios, e com a 

atuação dedicada e harmônica de todos os 

Diretores e colaboradores, conseguimos 

modestamente atingir os nossos objetivos.  

 

No final do exercício verificou-se superávit de R$ 

339,84. Relatamos a seguir as principais contas: 

 As despesas totalizaram R$ 

34.859,47, verificando-se aumento 

de 7,8% em relação ao exercício 

anterior. As receitas somaram R$ 

35.199,31 com aumento de 3,3%. 

 As mensalidades dos sócios 

corresponderam a 58,9% do total 

das receitas e os repasses da 

Afabesp a 34,9%, em linha com os 

números verificados no ano 

anterior; 

 A aplicação dos nossos recursos 

rendeu R$ 2.178,03 ou 6,2% das 

receitas totais. Comparando-se com 

as rendas financeiras do exercício 

anterior observa-se queda de 13,4%, 

fruto da redução das taxas 

praticadas pelo mercado.  

 Alugueis, condomínio e energia 

elétrica representaram 41,2% do 

total das despesas, verificando-se 

aumento de 8,0% em relação ao ano 

anterior; 

 As despesas com telefonemas e 

internet totalizaram R$ 2.013,93 

com aumento de 24,8% em relação 

ao ano anterior; 

 As despesas com jantares, café, 

lanche mensal somaram R$ 

7.533,34 com aumento de 22% em 

relação ao ano anterior; 

 O item Viagens e Vale Transporte 

dos plantonistas totalizou R$ 

2.136,79 com aumento de 0,8% em 

relação ao ano anterior. As despesas 

com as viagens para São Paulo e 

Brasília foram pagas pela Afabesp 

ou Sinfab quando exclusivamente 

do interesse daquelas entidades. 

Finalizando, convém salientar que os resultados 

alcançados só foram possíveis com o apoio e a 

colaboração dos associados a quem Diretoria 

agradece e espera contar sempre. 

A DIRETORIA 

AFABAN - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

Balanço Patrimonial em 31.12.2013  

A t i v o  

- Santander – conta corrente      2.471,62 

- Santander – Fundo Investimento       2.419,29 

- Santander – CDB    37.698,30 

- Móveis e Utensílios      8.099,45 

- Depreciação acumulada imobilizado          -2.385,32 

                       T o t a l    48.303,34 

P a s s i v o  

- Fundo Patrimonial                                      47.489,92 

- Imposto a pagar                                                     473,58 

- Superávit do exercício 2013                                  339,84   

                       T o t a l    48.303,34 

 

Claudanir Reggiani         Ary Ullmann 

Diretor Presidente                           Diretor Financeiro 

Demonstrativo do Resultado  

D e s p e s a s  

- Alugueis, Condomínio e Luz    14.373,40 

- Jornais e Informativos         390,00 

- Jantares, Café, Lanches      7.533,34 

- Correio      1.835,65 

- Material de Escritório e xerox                              424,91 

- Honorários Contábeis                                     1.117,00 

- Comunicações – Telefone – Internet               2.013,93 

- Viagens, Vale Transporte e Estadias               2.136,79 

- Materiais e Serviços de Limpeza                     1.791,15 

- Brindes e Homenagens                                    1.219,35 

- Diversas      1.126,51 

- Depreciação do imobilizado                                  897,44 

- Superávit do exercício         339,84 

                      T o t a l    35.199,31 

R e c e i t a s  

- Mensalidades dos Sócios    20.724,00 

- Repasses da Afabesp    12.297,28 

- Rendas Financeiras      2.178,03 

                      T o t a l    35.199,31 

 

Claudanir Reggiani         Ary Ullmann 

Diretor Presidente                           Diretor Financeiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 


