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JANTAR DE NATAL  

Repetindo os anos anteriores, o Jantar de Natal, 

realizado no dia 05/12/2014 no salão exclusivo do 

Porta Romana Eventos, agradou a todos e foi um 

sucesso na opinião dos 161 associados, familiares e 

convidados presentes. 

Foram momentos de reencontros emocionados de 

antigos colegas banespianos.  

Abraços, alegrias, confraternização e um só desejo: 

Muita saúde e alegrias no Natal que se aproxima e 

que 2015 seja o melhor de todos os anos. 

 

 

ALGUMAS PRESENÇAS 

Para a nossa satisfação, registramos a presença de 

alguns colegas banespianos que vieram de longe 

para o nosso jantar de confraternização: 

De Paranaguá veio o Emir Mansur e mais dois 

acompanhantes. De Ponta Grossa veio o Borba. De 

Itajai-SC vieram o Eduardo Barroso e esposa e de 

Caconde-SP vieram o José Eduardo (ex Gerente 

Geral do Banespa Curitiba) e sua esposa. 

 

 

BANESPREV – ELEIÇÕES 

O Banesprev convocou Assembleia Geral, que 

permanecerá aberta no período de 01 a 15/03/2015, 

para eleger: 

 02 vagas para o Conselho Deliberativo; e 

 03 vagas para o Comitê Gestor do Plano II. 

O regulamento das eleições está disponível no site 

do Banesprev. 

Lembramos aos nossos associados para que não 

deixem de votar e que prestigiem os candidatos 

indicados pelas Afabans e Afabesp os quais são 

capazes e não têm ligação com partidos políticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELEIÇÕES BANESPREV - INFORMAÇÕES 

O material para a votação será encaminhado pelo 

Correio a todos os participantes nos respectivos 

endereços de acordo com o cadastro do Banesprev. 

A votação obedecerá ao sistema de cédula única e 

poderá ser feita pelo Correio ou pela internet. 

Cada eleitor poderá votar em até 2(dois) candidatos 

para o Conselho Deliberativo e em até 3(três) 

candidatos para o Comitê Gestor do Plano II. 

 

 

NOSSOS CANDIDATOS  

A AFABESP, AFABANS e SINFAB indicam e 

apoiam os seguintes candidatos para as eleições do 

Banesprev: 

 Para o Conselho Deliberativo: 

 Júlio Higashino; 

 Yoshimi Onishi. 

 

 Para o Comitê Gestor do Plano II: 

 Dijalma Alves de Carvalho; 

 Ricardo Mitsouka; 

 Sérgio Ricardo Matheus. 

 

 

FUNDOS – FUNCIONÁRIOS CRIAM 

CHAPAS DE OPOSIÇÃO 

A imprensa tem noticiado, com certa frequência, os 

problemas de má gestão e prejuízos nos fundos de 

pensão das empresas estatais. "Precisamos barrar o 

aparelhamento e a ação de sindicalistas. É a nossa 

aposentadoria que está em jogo", disse Maria Inês 

Capelli, Presidente da Adcap. 

Para barrar a ingerência política nos fundos de 

pensão das empresas estatais, funcionários 

formaram chapas para eleger conselheiros que 
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F E L I Z  N A T A L  –  F E L I Z  2 0 1 5  
No limiar de mais um novo ano a AFABAN de Curitiba e Região expressa os mais profundos votos de que 

2015 seja pleno de felicidades e alegrias, com muita saúde e paz. Que todos os sonhos e desejos se 

concretizem. 

Que não percamos nunca a esperança de dias cada vez melhores para nós e toda a humanidade. 

 



fiscalizem a aplicação dos recursos. O movimento 

começou este ano nos três maiores fundos do país: 

PREVI (Banco do Brasil), PETROS (Petrobrás) e 

FUNCEF (Caixa Econômica Federal) que, juntos, 

gerem cerca de R$ 300 bilhões. A insatisfação com 

a ingerência política nos fundos de pensão e com 

os casos frequentes de investimentos malsucedidos 

levou funcionários das estatais a formar chapas 

para ocupar cadeiras nos conselhos deliberativos 

dessas entidades. O objetivo é tentar aumentar o 

poder de fiscalização sobre os gestores de seus 

patrimônios bilionários. 

(O Globo) 

 
 

INGERÊNCIA POLÍTICA NOS FUNDOS  

A imprensa tem noticiado vários casos de má 

administração dos recursos do Fundo Postalis, dos 

funcionários dos Correios. O montante do prejuízo 

atinge R$ 2,2 bilhões e os funcionários da ativa e 

aposentados poderão ser chamados para cobrir 

rombo. 

O nosso BANESPREV vai bem, obrigado. Mas 

isso só aconteceu com transparência desde que os 

participantes aposentados e ativos, com o apoio da 

Afabesp, Sinfab e das Afabans, se uniram e através 

das eleições se apresentaram e passaram a ocupar 

os cargos administrativos, de gestão e fiscalização 

dos nossos planos de previdência. 

O caso do empréstimo à BANCOOP - Cooperativa 

dos Bancários, que gerou perda de rentabilidade, já 

é passado e esperamos que não nunca mais ocorra. 

 

 
MUDANÇA NA GESTÃO DOS FUNDOS 

No último dia 19 de novembro, o Conselho 

Nacional de Previdência Complementar (CNPC) 

aprovou uma Resolução de vital importância para 

que os participantes não sejam obrigados a cobrir 

déficits de planos de previdência de maneira 

indevida e antecipadamente. 

A nova Resolução CNPC 15 revogou a redução 

automática da taxa máxima de juros atuarial, em 

0,25% ao ano, que passaria para 4,50% em 2018 e 

poderia provocar déficit imediato em alguns planos 

de previdência complementar, exigindo a sua 

cobertura por parte de participantes, assistidos e 

patrocinadores. 

O novo critério estabelece a chamada "taxa de 

juros parâmetro", que será definida anualmente 

pela PREVIC com base na remuneração dos títulos 

públicos de longo prazo indexados ao IPCA, as 

NTN-B. 

O plano de benefícios poderá adotar taxa atuarial 

diversa (fora do parâmetro) desde que a entidade 

de previdência comprove a sua viabilidade e 

sustentabilidade por meio de estudos técnicos. 

 

Em resumo, a nova fórmula vincula a meta atuarial 

à rentabilidade das aplicações de longo prazo e 

poderá, em alguns planos, eliminar a necessidade  

de cobertura imediata de déficit por parte dos 

participantes e patrocinadores.  

 

 

MUDANÇA NA GESTÃO DOS FUNDOS 

Na verdade, as mudanças trazidas pelas recentes 

Resoluções 15 e 16 do CNPC quanto à taxa de juro 

atuarial a ser usada para o cálculo dos ativos e dos 

passivos e consequente equilíbrio dos planos de 

previdência, se constituem em profunda mudança 

nos conceitos e pensamentos dos ‘experts’ do 

sistema previdenciário adotados havia mais de 35 

anos. Desde 1977 a taxa atuarial era fixa 

independentemente da rentabilidade dos ativos, do 

tempo de duração e outras condições específicas do 

plano. Doravante, atendidos os limites legais, cada 

plano terá a sua individualidade e será tratado de 

acordo com as suas características. 

Em razão dessas profundas mudanças os membros 

eleitos apoiados pela Afabesp nos Conselhos 

Fiscal, Deliberativo e no Comitê Gestor dos planos 

V e II, participaram de seminários e encontros  

para melhor entendimento das alterações como, 

aliás, deve ser o comportamento de quem se dispõe 

a ocupar aqueles cargos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

JANEIRO  

06 – Guido de Pauli 

07 – Sérgio de Oliveira Barbosa 

10 – Luiz Shiger Katsunugi 

11 – Nilton Leyser 

12 – Anibal Malho 

12 – Antonio de Moura Borba 

14 – Arthur Carlos Frohlich 

15 – Júlio Recco 

15 – Adalberto Amaro dos Santos 

18 – Paulo Roberto Biglia 

20 – Ildefonso Debur 

20 – Claudanir Reggiani 

20 – Maria Helena Pareja Wolf 

28 – Therezinha Soares 

28 – Waldir Cordeiro Trindade 

28 – Celso de Mattos II 
 

 
 


