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ELEIÇÕES BANESPREV-Resultado Final 

 
CONSELHO DELIBERATIVO 

Efetivos / eleitos: 

Júlio Higashino 9.522 1º 

Yoshimi Onishi 9.363 2º 

Suplentes:   

Walter Oliveira 4.765 3º 

Camilo Fernandes 4.360 4º 

 

COMITÊ GESTOR DO PLANO II 

Efetivos /eleitos 

Vera Marchioni 4.269 1º 

Antonio Godinho 3.275 2º 

Eric Francisco 2.636 3º 

Suplentes:   

Djalma Carvalho 2.563 4º 

Ricardo Mitsouka 2.544 5º 

Sérgio Matheus 2.337 6º 

 

 

ANIVERSÁRIO DA AFABAN 

No próximo dia 31 de março a nossa AFABAN 

estará comemorando o 15º aniversário de fundação. 

Para marcar o evento a AFABAN está distribuindo 

aos associados um belo e útil brinde. Os associados 

residentes em Curitiba poderão retirá-lo na nossa 

sede nas terças, quartas ou quintas feiras a partir das 

14h30min. Os residentes em Ponta Grossa, Paranaguá 

e Itararé receberão através de portador que 

gentilmente se prontificou a colaborar. Aos residentes 

em outras cidades será enviado pelo correio. 

 

 

PLANOS I, III E IV 

O BANESPREV está convocando os participantes 

dos Planos I, III e IV para a eleição dos membros do 

Comitê Gestor aprovado pelo Conselho Deliberativo 

em 18.09.2014, por iniciativa dos eleitos apoiados 

pela Afabesp e Afabans.  

A eleição será realizada no período de 01 a 

15/05/2015, pelo correio e pela internet. Os 

participantes receberão o material de votação em suas 

residências. O site do Banesprev dispõe de maiores 

informações. A AFABAN de Curitiba coloca-se à 

disposição dos participantes daqueles planos para 

informações e orientações a respeito. 

 

 

AÇÃO DO IGP-DI 

O Juiz da 9ª Vara da Justiça Federal de São Paulo 

determinou ao Banco Santander e Banesprev o 

cumprimento, no prazo de 10 dias, da liminar que 

manda reajustar as complementações e pensões dos 

participantes do Plano V, associados da AFABESP 

relacionados no processo. O não cumprimento 

acarretará multa diária ao banco. 

No entanto, conforme publicado no site do TRF3 - 

Tribunal Regional Federal, São Paulo, foi aceito o 

Recurso Especial interposto do Banco Santander. Isso 

significa, apenas, que o mencionado recurso será 

encaminhado para o Superior Tribunal de Justiça – 

STJ, em Brasília, que poderá aceitar ou não o recurso 

do banco. 

 

 

AÇÃO DO IGP-DI 

A ordem judicial, dando prazo de 10 (dez) dias para 

seu cumprimento, que determinou o reajuste a partir 

de 2000 foi publicada no dia 25/03/2015. 

Isso quer dizer que o Banco Santander/Banesprev, 

tem até o dia 06 de abril próximo para reajustar as 

complementações e pagar as diferenças atrasadas, as 

quais, por ora, retroagem ao mês de abril/2013. 

Na avaliação dos advogados contratados pela 

AFABESP é muito pouco provável que o Banco 

Santander e ou Banesprev, consigam suspender 

novamente o cumprimento dessa ordem judicial, 

mesmo junto ao Superior Tribunal de Justiça – STJ, 

considerando, inclusive, as duas tentativas frustradas 

que já fizeram nesse sentido, no âmbito do Tribunal 

Regional Federal da 3ª Região – SP. 

(Site Afabesp) 

 

 

ROMBO DO POSTALIS CHEGA AOS 

EMPREGADOS  

Cada servidor dos Correios pagará 25,9% do salário 

para cobrir o déficit de R$ 5,6 bilhões. 

Funcionários dos Correios tentam evitar por meio de 

uma batalha judicial e de greves que os participantes 

do Postalis, fundo de pensão da estatal, tenham 

redução de um quarto nos seus salários a partir de 

abril de 2015 pelo período de 15 anos e meio. 

A conta é resultado de um déficit atuarial de R$ 5,6 

bilhões no Postalis, controlado pelo PT e PMDB, 

provocado por investimentos suspeitos, pouco 
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rentáveis ou que não tiveram ainda rendimento 

repassado ao fundo. 

Integrantes do fundo argumentam que o déficit 

bilionário é resultado da má administração dos 

investimentos dos últimos anos. A lista de maus 

investimentos da fundação é longa e envolve 

aplicações em títulos de bancos liquidados (Cruzeiro 

do Sul e BVA) e ações de empresas de Eike Batista, 

além de papéis atrelados à dívida da Argentina e da 

Venezuela. O nome da fundação também já figurou 

em escândalos políticos passados (mensalão e CPI 

dos Correios) e o atual Lava-Jato. (Jornal Valor) 

 

CUIDEMOS DO BANESPREV  

A situação do Postalis é o resultado da ingerência 

política e sindical na administração dos planos de 

previdência misturando incompetência, má fé e 

“malfeitos”. Há alguns anos, o BANESPREV quase 

entrou pelo cano com a BANCOOP – cooperativa 

administrada pelo sindicato dos bancários de São 

Paulo. No final, através de acordo, salvou o capital 

emprestado abrindo mão das rendas. 

 

BANESPREV – 7ª VAGA NO CONSELHO 

DELIBERATIVO DO BANESPREV 

A AFABESP sempre defendeu os direitos de seus 

associados junto ao BANESPREV e CABESP, e 

jamais apoiando iniciativas prejudiciais aos 

banespianos, como o Congelamento Salarial. 

Quanto ao preenchimento da 7ª vaga do Conselho 

Deliberativo, via eleições, os Conselheiros 

Deliberativos eleitos, Júlio Higashino e Yoshimi 

Onishi, apresentaram uma proposta nesse sentido, a 

qual foi inicialmente aceita pelos Conselheiros 

indicados pelo Banco. 

Entretanto, os Conselheiros indicados pelo Santander 

condicionaram sua aceitação também à alteração de 

outras cláusulas que não nos interessam. Atualmente, 

o banco tem a maioria no Conselho, mas não tem os 

dois terços regulamentares.  

Não houve acordo, restando a via de um abaixo 

assinado de pelo menos 2% (dois) por cento dos 

participantes requerendo a convocação de uma 

Assembleia Geral para essa finalidade. 

Em 26/03/2015 a Afabesp, Afabans, Sinfab e 

Abesprev protocolaram junto ao BANESPREV, 

abaixo assinado, contendo 853 assinaturas, 

correspondendo a mais de 3% dos Participantes do 

Banesprev, requerendo alteração do estatuto e eleição 

do 7º Diretor. 

 

PLANO II 

No encerramento do balanço de 2014 o Plano II 

Santander apresentou déficit financeiro no valor de 

R$ 687 milhões, que com o ajuste de precificação 

amparado na Resolução nº 16/2014 foi reduzido para 

R$ 588 milhões.  

Tendo em vista que o déficit ajustado apurado na 

avaliação atuarial representa menos de 10% das 

provisões matemáticas do plano pelo 2º ano não há 

obrigatoriedade de equacionamento. 

O ajuste de precificação, permitido recentemente pela 

Resolução nº 16/2014, reduziu o déficit em R$ 99 

milhões e livrou o patrocinador e os participantes de 

novo aumento das contribuições extraordinárias, por 

ora. Em 2016 retornam e agravam as preocupações. 

 

PLANO V 

Após o estorno do saldo da conta Recursos a Receber 

- Rendas Futuras, no valor de R$ 2,727 bilhões, 

determinado pela PREVIC, o Plano V apresentou 

déficit de R$ 2,878 bilhões. Este déficit foi reduzido 

para R$ 208 milhões mediante adoção do ajuste de 

precificação no valor de R$ 2,669 bilhões, de acordo 

com os termos da Resolução nº 16/2014. 

Como ocorre todo ano, o déficit de R$ 208 milhões 

deverá ser incorporado ao saldo da dívida do 

Patrocinador que, então, atingirá R$ 1,511 bilhão. 

Os números são de fato elevados e demandam 

maiores reflexões face ao montante do passivo, à 

duration do plano e ao vencimento dos títulos 

públicos em 01-01-2031, sendo que o plano vai além. 

 

PLANO PRÉ 75 

No exercício de 2014 o Plano Pré 75 apresentou 

superávit de R$ 77 milhões o qual abateu a dívida do 

Patrocinador, resultando no saldo devedor de R$ 636 

milhões amparado em contrato firmado em 2014. 

 

CONTAS DO GOVERNO 

O Governo Federal gastou R$ 123,4 bilhões para 

cobrir o déficit da previdência dos servidores 

públicos, inclusive militares. Enquanto o déficit da 

previdência dos servidores somou R$ 66,7 bilhões 

para garantir o pagamento a um milhão de 

funcionários públicos, o rombo do INSS foi de R$ 

56,7 bilhões para bancar o benefício de 26 milhões 

de trabalhadores. Os números mostram a 

discrepância entre servidores públicos e o povão. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DÉFICIT DA PREVIDÊNCIA SOCIAL  

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 

 

 

 

 
ABRIL 

01 – Maria de Fátima G. Felizardo 

06 – Marcos de Oliveira Marques 

09 – Lomar Weigner Incerti 

12 – Neife Barbieri Néia 

14 – Rubes Negrão 

19 – Djalma Emidio Botelho 

23 – Inácio José Kavales 

24 – Carmen Lúcia M. Pimentel 

25 – Maria de Fátima S. Lobo 

28 – Maria A. Bacchiega Oliveira 

 

 

 
 


