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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. 

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, SINFAB e ABESPREV 

indicam e apoiam os seguintes candidatos para as 

eleições do Banesprev: 

 Para o Conselho Deliberativo: 

(vote nos dois candidatos abaixo) 

 Júlio Higashino; 

 Yoshimi Onishi. 

 

 Para o Comitê Gestor do Plano II: 

(vote nos três candidatos abaixo) 

 Dijalma Alves de Carvalho; 

 Ricardo Mitsouka; 

 Sérgio Ricardo Matheus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÇÃO IGP-DI 

O Ministério Público Federal emitiu o parecer e em 

28 de janeiro o processo retornou para a 9ª Vara 

Federal, em São Paulo, e encontra-se com o Juiz 

para deliberar sobre o assunto. 

O parecer do MPF é no sentido de que a liminar 

concedida em abril/2013, determinando o reajuste 

imediato das complementações de aposentadoria e 

pensão pela variação do IGPDI, desde o ano de 

2000, deve ser cumprida para todos os 

beneficiários da ação da ação, inclusive para 

aqueles que optaram pela Cláusula 44ª do Acordo 

Coletivo 2004/2006.  

Por outro lado, em 10-02-2015, o Desembargador 

Márcio Morais, do Tribunal Regional Federal – SP, 

recusou mais um recurso impetrado em 29.01.2015 

pelo Banesprev. 

 

 

FESTA DO APOSENTADO – COLÔNIA DE 

FÉRIAS DO GUARUJÁ 

A Afabesp informa que a festa em referência 

ocorrerá nos seguintes períodos: 

1ª Semana – 02/05 a 08/05/2015 – saída dia 09; 

2ª Semana – 12/05 a 18/05/2015 – saída dia 19; 

3ª Semana – 23/05 a 29/05/2015 – saída dia 30; 

As solicitações serão atendidas através do “Pedido 

de Reserva” impresso M.Afabesp-02 e efetivadas 

na ordem cronológica de chegada nesta Sede, até as 

vagas se esgotarem. 

O tema será “FESTA COUNTRY” e para maior 

brilhantismo do jantar de abertura sugerimos que 

os participantes usem trajes alusivos ao tema. 

As reservas serão de pacotes de 07 dias e os 

pagamentos poderão ser efetuados em até 08 (oito) 

parcelas, desde que não sejam inferiores a 

R$300,00. Mencionar no pedido, o tamanho da 

camiseta a ser utilizada, para evitar trocas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informativo Mensal 
 

A IMPORTÂNCIA DO BANESPREV: Os recursos administrados pelo Banesprev somam mais de R$ 11 

bilhões de reais e são destinados exclusivamente para garantir as nossas aposentadorias e pensões.  A 

administração destes recursos deve ser feita por pessoas competentes, sérias e voltadas unicamente à 

defesa dos interesses de todos os banespianos, de todos os planos.  Não confie em quem coloca os interesses 

políticos partidários em primeiro lugar; em quem apoiou 6 anos de congelamento. Vote por um Banesprev 

forte e independente. Vote em JÚLIO HIGASHINO e YOSHIMI ONISHI para o Conselho Deliberativo e 

Sérgio Matheus, Ricardo Mitsouka e Dijalma Alves Carvalho pera o Comitê Gestor do Plano II. 
 



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 2015, 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 2014; 

2) Destinação do déficit do exercício de 2014; 

Curitiba, 20 de fevereiro de 2015. 
A DIRETORIA 

 

 

 

PLANO PRÉ 75 – TAXA ATUARIAL 

A PREVIC atendeu ao pleito do Banesprev, reviu a 

sua decisão anterior e autorizou o aumento da taxa 

atuarial do Plano Pré 75 de 5,75% para 6%. Esta 

nova taxa será usada para o fechamento do balanço 

de 2014 e reduzirá dívida do Santander junto ao 

plano.   

 

 

 
COAF APONTA OPERAÇÃO SUSPEITA DE 

VACCARI NETO 

O jornal “O Estado de São Paulo”, do dia 

15/01/2015, notíciou movimentação financeira 

envolvendo  o Sindicato dos Bancários de São 

Paulo, a BANCOOP e uma corretora de valores. 

Essa movimentação é considerada suspeita pelo 

órgão de Inteligência do Ministério da Fazenda – 

COAF – Controle de Atividades Financeiras. 

João Vaccari  foi o presidente do Sindicato que, ao 

lado de outros sindicalistas e apoiado por uma 

Associação de banespianos, lutou para que o 

Acordo Coletivo que congelou salários, 

complementações de aposentadorias e pensões por 

seis longos anos, a partir do ano de 2000, fosse 

aprovado. 

Esse acordo, considerado o pior da história do 

sindicalismo brasileiro, proporcionou lucros 

bilionários indevidos, estimados  em R$ 17 bilhões, 

à família Bottin, dona do Banco Santander na 

Espanha. 

Naquela época a Diretoria do Banesprev, inclusive 

com apoio dos diretores eleitos, emprestou mais de 

R$ 4,5 milhões de reais à Bancoop, que agora 

responde na Justiça por um rombo de R$ 100 

milhões, segundo o Ministério Público Estadual. 
(Site Afabesp) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
AFABAN - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

Balanço Patrimonial em 31.12.2014  

A t i v o  

- Santander – Conta Corrente/Caixa       2.170,08 

- Santander – CDB    39.905,58 

- Móveis e Utensílios      8.021,45 

- Depreciação acumulada imobilizado          -3.226,76 

- Déficit – Resultado do Exercício      1.878,13 

                       T o t a l    48.748,48 

P a s s i v o  

- Fundo Patrimonial                                      47.829,76 

- Imposto a pagar                                                     918,72 

                       T o t a l    48.748,48 

  

Demonstrativo do Resultado  

D e s p e s a s  

- Alugueis      8.703,71 

- Brindes e Homenagens                                    1.521,72 

- Jantares, Café, Lanches      9.824,70 

- Condomínio      7.119,48 

- Correio      2.016,30 

- Honorários Contábeis                                                       1.309,00 

- Materiais e Serviços de Limpeza                     1.975,60 

- Comunicações – Telefone – Internet               1.916,24 

- Vale Transporte e Estacionamento               1.596,80 

- Diversas      2.414,25 

- Depreciação do imobilizado                                  919,44 

                      T o t a l    39.317,24 

R e c e i t a s  

- Mensalidades dos Sócios    20.964,00 

- Repasses da Afabesp    13.173,65 

- Rendas Financeiras      3.301,46 

- Prejuízo do Exercício      1.878,13 

                      T o t a l    39.317,24 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

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 

 

 

 
 


