
 
 

Número 158 – Ano 16                   Esta é a verdade: A vida começa quando a gente sabe que 

Janeiro - 2015                                    ela não dura muito.  (Millor Fernandes)

 

PREJUÍZOS NOS FUNDOS DAS ESTATAIS 

Pelo menos 50% do déficit de todos os fundos de 

pensão brasileiros vem dos planos de previdência 

de empresas estatais. Ou seja, parte da conta pode 

sobrar para os cofres públicos justamente no 

momento em que o governo precisa conter gastos. 

Os fundos de pensão que estão no negativo tinham 

um déficit de R$ 27,6 bilhões em junho, últimos 

dados da Previc. As fundações dos funcionários da 

Caixa (Funcef), Petrobras (Petros), BNDES 

(Fapes) e Correios (Postalis) têm déficits que 

totalizavam R$ 14,6 bilhões em setembro, segundo 

levantamento do jornal Valor Econômico. 

A ingerência política na gestão dos fundos tem sido 

apontada como a principal causa dessa situação, 

onde quem perde são os participantes e os 

contribuintes que pagam impostos. 

 

 

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. 

 
 

IMPOSTO DE RENDA A MAIOR 

O governo federal vetou o texto aprovado pelo 

Congresso que corrigia em 6,5% a tabela do 

Imposto de Renda 2015. Nos próximos dias será 

publicada medida provisória corrigindo a tabela em 

4,5%, abaixo da inflação que foi de 6,41%. 

A medida significa mais imposto para todos. 

 

 

NOVA ASSOCIADA – Bem vinda 

Ligia Aparecida Paschoal Tavares 

 
Não devemos resistir às tentações: Elas podem não 

voltar. (Millor Fernandes) 

 
REAJUSTE DOS APOSENTADOS 

Aposentados, pensionistas e segurados do INSS 

que ganham acima do salário mínimo (788,00) vão 

amargar mais um ano sem aumento real. A partir 

de janeiro o reajuste aprovado pelo governo é de 

6,23%, enquanto a inflação foi de 6,41%, segundo 

o IBGE. Já os segurados vinculados ao piso terão 

reajuste de 8,8%. 

O problema é menor para os banespianos, pois 

aquilo que o INSS subtrai será pago pelo 

Banesprev através de complementação.  

Cuidemos do Banesprev. Que continue bem 

administrado e longe das influências políticas. 
 

 

BANESPREV: SEM O HOLERITE MENSAL 

A partir de 20 de fevereiro, o BANESPREV inicia 

o Programa Demonstrativo sem Papel e deixará de 

enviar aos participantes a versão impressa dos 

holerites (demonstração de pagamento mensal). 

No portal da entidade está disponível para consulta 

e impressão a versão on-line dos holerites dos 

últimos cinco anos. 

Para continuar a receber o holerite em papel, você 

tem até o dia 7 de fevereiro para fazer a opção. 

Para mais informações fale com a Central de 

Atendimento do Banesprev. (fone (11)3249-1001). 

Esta medida visa economia, segurança e cuidados 

com o meio ambiente. A impressão e postagem de 

demonstrativos representa um dos maiores custos 

da entidade. 

A AFABAN de Curitiba disponibiliza computador 

e impressora para uso dos associados. 

Atentem para o horário de expediente. 
 

 

DIREITO DOS TRABALHADORES 

A partir de março, visando reduzir despesas, o 

governo restringiu o acesso ao seguro-desemprego, 

ampliando o período aquisitivo de seis para 18 

meses na primeira vez em que o trabalhador 

recorrer ao auxílio. O abono salarial (PIS), que 

hoje corresponde a um salário mínimo para quem 

tem renda de até dois salários, não será mais 

integral. As medidas vão atingir também os 

empregadores, que terão de arcar com os primeiros 

30 dias de afastamento do trabalhador, em lugar 

dos 15 de hoje. (Valor Econômico) 

Informativo Mensal 
 



JUROS ATUARIAIS DOS PLANOS 

Por unanimidade os Conselhos Deliberativo, Fiscal 

e o Comitê Gestor do Plano II aprovaram proposta 

da Diretoria Executiva para encaminhamento à 

PREVIC de pedido para adoção de juros reais de 

6,88%. A mudança, se aprovada pela PREVIC, 

reduzirá enormemente, talvez eliminando, o déficit 

de 2014-15 de cerca de R$ 650 milhões, e parte dos 

déficits dos anos anteriores sobre os quais incidem 

contribuições extraordinárias. 

O Conselheiro eleito Júlio Igashino foi o pioneiro 

em apresentar e defender a proposta vista com 

ceticismo e críticas por algumas lideranças. 

A mudança, se aprovada pela PREVIC, irá 

beneficiar os participantes do Plano II que hoje 

pagam pesadas contribuições extraordinárias. 

Quanto ao Plano V, por se tratar de um plano 

atípico, fechado e saldado, com regulamento feito 

sob medida para nunca sobrar dinheiro (reservas 

nem pensar), onde o Santander é responsável por 

tudo, a medida no mesmo sentido foi aprovada por 

maioria de votos, tendo alguns dos eleitos preferido 

a cautela, aguardar a publicação da normatização 

das Res. 15 e 16 e estudos mais aprofundados. Ao 

final foi aprovado o pleito da taxa de 10,43%, 

também defendida pelo Júlio e que, se aprovada, 

provocará significativa redução do déficit e da 

dívida do Santander junto ao Plano V.  

 

 

DIREITOS DOS TRABALHADORES 

Para reduzir despesas e fazer caixa, o governo 

adotou várias medidas que atingem os direitos dos 

trabalhadores. Entre as medidas de maior impacto 

está a alteração no cálculo do valor da pensão da 

viúva ou do viúvo, que cairá pela metade, sendo 

acrescida de 10% por filhos dependentes, até o 

limite de 100%. Além disso, assim que os filhos 

forem completando a maioridade, as quotas 

relativas a eles serão suspensas, sem reverter para o 

pensionista. 

Com a mudança, acaba a pensão vitalícia para 

cônjuges considerados jovens (até 35 anos). A 

partir desta idade, a duração do auxílio dependerá 

da expectativa de sobrevida: entre 39 e 43 anos, 

por exemplo, o prazo será de 15 anos; entre 33 e 38 

anos, de 12. Somente receberá a pensão vitalícia 

quem ficar viúvo a partir dos 44. O objetivo é 

evitar que jovens se casem com idosos de olho na 

pensão. As novas normas entrarão em vigor a partir 

de março 2015. Quem já recebe o pagamento não 

será afetado. (Folha SP) 

 

 
AÇÕES DAS GRATIFICAÇÕES E DO IGP-DI 

Nenhuma novidade. O Judiciário encontra-se em 

recesso. A Justiça que tarda é falha e injusta. 
 

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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FILOSOFIA 

O cara só é sinceramente ateu quando está bem de 

saúde. (Millor Fernandes) 

A verdadeira amizade é aquela que nos permite 

falar, ao amigo, de todos os seus defeitos e de todas 

as nossas qualidades. (Millor Fernandes) 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

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 

 

 
 


