
 
 

Número 161 – Ano 16      AVISO: Em breve teremos plebiscito para alteração do estatuto do Banesprev. 

Abril - 2015                        É importante. Teremos mais uma vaga no Conselho Deliberativo. Vote!

 

 

AFABAN DE CURITIBA – 15 ANOS 

No dia 31 de março último a nossa Afaban de 

Curitiba e Região completou 15 anos de existência. 

Fundada em 31-03-2000 por um grupo de 

banespianos preocupados com o futuro do Banespa 

que naquele momento, já federalizado, caminhava 

para a privatização, o que finalmente ocorreu em 

novembro daquele ano.  

Eram tempos difíceis onde a política e a politicagem 

tomavam conta das mentes dos banespianos. Grupos 

mais organizados politicamente usavam o terror da 

privatização como arma para combater o governo 

central. E vice versa. A maioria do nosso pessoal não 

teve a calma e o discernimento necessário para ver 

com clareza a realidade do presente e do futuro do 

Banespa e dos nossos empregos. Era difícil separar o 

que era fato, o que era boato, o que era armadilha e, 

principalmente, identificar a honestidade e a ética nos 

discursos dos líderes de então. Muitos de nós fomos 

inocentes úteis e até hoje pagamos o preço do 

congelamento. Muitos dos que pareciam heróis se 

tornaram bandidos menos de um ano após a entrega 

do Banespa aos espanhóis. 

O Santander, de braços dados com a direita e com a 

esquerda, obteve lucros bilionários nestes 15 anos. O 

maior lucro teve e tem origem no congelamento dos 

salários do pessoal da ativa e das aposentadorias e 

pensões. Consta que os 5 anos de congelamento 

(2001-2006) renderam em torno de R$ 17 bilhões ao 

grupo espanhol. Desamparados, entre 12 e 15 mil 

banespianos perderam o emprego. Triste período na 

história do sindicalismo brasileiro.  

Os objetivos da luta iniciada em 2000 continuam. 

Congregar a família banespiana, fortalecer a união, 

defender os nossos direitos e recuperar os prejuízos.  

A AFABAN de Curitiba e Região orgulha-se de ter 

participado de todos os momentos importantes nestes 

últimos 15 anos e continuará a fazê-lo enquanto a 

chama do espírito de solidariedade e justiça do 

banespiano estiver acessa. 

 

 

ELEIÇÕES BANESPREV –  

Comitê Gestor dos Planos I, III e IV 

A votação será no período de 01 a 15/05/2015 pelo 

correio ou pela internet. Os participantes dos Planos 

I, III e IV receberão em suas residências as instruções 

e todo o material para votação. Vote. É importante. 

 

 

AFABAN DE CURITIBA – 15 ANOS 

A Diretoria agradece o apoio e a confiança que 

sempre teve do seu quadro de associados ao longo 

destes 15 anos. Muitos colegas já se foram, mas 

deixaram marcas indeléveis de amizade e dedicação 

ao BANESPA, aos banespianos e aos objetivos da 

AFABAN. 

Agradecemos, também, sem nenhuma dúvida, o 

indispensável apoio e suporte dado pela AFABESP 

que lidera e estimula todas as iniciativas para 

preservar nossos direitos e recuperar os prejuízos 

impostos pelo Santander e fortalecer a união de todos 

os banespianos. 

A todos os nossos agradecimentos e votos de 

prosperidade, saúde, união e vida longa. 

DIRETORIA 

 

 

 

BANESPREV - ASSEMBLEIA APROVA 

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

No dia 25 de abril, em São Paulo, a assembleia 

convocada pelo Banesprev aprovou o balanço e as 

demonstrações financeiras do exercício de 2014 com 

as ressalvas feitas pelos Conselheiros Deliberativos 

Titulares eleitos, Yoshimi Onishi e Julio Higashino e 

pelo Conselheiro Fiscal eleito, Claudanir 

Reggiani, com a finalidade de preservar direitos dos 

participantes, inclusive do Plano II, referentes ao 

serviço passado, já objeto de reclamações na justiça. 

A Previsão Orçamentária para 2015, a Política de 

Investimentos e o Plano de Custeio Normal do Plano 

II foram aprovadas sem ressalvas. 

Aproximadamente 1.500 votos foram computados, 

sendo 1.100 através de procurações outorgadas a 

procuradores indicados pela AFABESP e 

AFABANS. Três dirigentes da Afaban Curitiba 

estiveram presentes. 

 

 

ESTATUTO BANESPREV - ASSEMBLEIA 

REJEITA PROPOSTA DO SANTANDER 

No mesmo dia 25, após debates, a assembleia 

aprovou todas as modificações exigidas pela PREVIC 

e rejeitou as propostas do Santander/ Banesprev para 

alteração dos artigos 27 e 34 que tratam da formação 

do Conselho Deliberativo e da Diretoria Executiva da 

entidade. 

Informativo Mensal 
 



Segundo os participantes da Assembleia a rejeição à 

alteração dos artigos 27 e 34 se deu em virtude das 

propostas apresentadas pelo Santander/ Banesprev 

conterem riscos para a boa gestão dos recursos 

administrados pelo Banesprev.  

Os participantes presentes entenderam que a alteração 

do artigo 34 do estatuto facultaria ao Santander a 

nomeação para os cargos da Diretoria do Banesprev 

de pessoas não participantes de nenhum plano. 

Para a rejeição dessa proposta pesou o fato de que 

executivos recrutados no mercado e  totalmente 

alheios e sem compromissos com o Banesprev  ou 

com a massa de colegas na ativa ou já aposentados 

ficassem responsáveis pela administração de quase 

R$ 12 bilhões em recursos  

Com abstenção da  Presidência da Assembleia e do 

Diretor de Seguridade, a proposta apresentada pelas 

Associações, representando 5,25%  dos participantes, 

com a orientação da AFABESP e das AFABANS, foi 

aprovada PELA UNANIMIDADE DOS 

PRESENTES, INCLUSIVE COM OS VOTOS DAS 

PROCURAÇÕES. 

Como não foi alcançado o quórum mínimo exigido 

para alteração do estatuto, as  modificações 

aprovadas pela assembleia serão submetidas a 

Plebiscito, quando todos os participantes poderão 

exercer o seu direito do voto, com esclarecimentos da 

AFABESP/AFABANS /SINFAB. 

No que diz respeito à alteração do artigo 34 (que 

possibilitava ao Santander nomear pessoas estranhas 

ao Banesprev para a Diretoria) essa proposta não será 

levada a Plebiscito por ter sido rejeitada pela 

assembleia. 

Ambas as  assembleias, presididas pelo Presidente do 

Banesprev, Jarbas de Biaggi,  transcorreram em clima 

tranquilo, democrático e de respeito aos oradores que 

ocuparam os microfones. 

Ficou clara a união demonstrada pelos colegas 

presentes à assembleia, a disposição e o interesse de 

todos em envolverem-se cada vez mais nos assuntos 

de nossos interesses. 

É essa disposição para a luta em defesa dos nossos 

direitos e a participação de centenas de colegas, 

inclusive aqueles vindos de longe, mobilizados pelas 

Afabans, que tem mantida acesa a chama que nos 

anima a todos a continuar lutando pelos direitos que 

nos foram espoliados pelo Santander. 

(Site Afabesp) 

 

 

 

AÇÃO IGP-DI 

Nossa ação do IGP-DI está atualmente tramitando em 

duas instâncias da Justiça Federal em São Paulo. 

1 – Na primeira instância, 9ª Vara da Justiça Federal, 

o processo não só aguarda o cumprimento da liminar 

que mandou reajustar as complementações a partir de 

2.000 com pagamento das diferenças a partir abril de 

2013, mas também, o julgamento da ação. 

Por não terem cumprido a liminar, o Santander e o 

Banesprev já estão incorrendo na multa diária de R$ 

5.000,00 para cada um deles. 

Os advogados da Afabesp, formalmente contratados, 

mantiveram contato com o Juiz Federal de primeira 

instância, que deferiu a liminar, para informá-lo do 

não cumprimento da ordem judicial pelos réus, 

Santander e Banesprev. 

2 – Na segunda instância, TRF 3, o Banco e o 

Banesprev continuam tentando obter efeito 

suspensivo da liminar, de modo a se isentarem do 

pagamento imediato das verbas referentes à decisão 

do Juiz de primeira instância. 

Na tentativa de não cumprir a referida ordem judicial 

o Santander interpôs dois recursos de Agravo de 

Instrumento junto ao Tribunal Regional Federal da 3ª 

Região – São Paulo. 

Esses recursos foram distribuídos ao Desembargador 

Nery Júnior, que ainda não apreciou os pedidos de 

efeito suspensivo formulados pelo Banco. 

Por ora, o Desembargador determinou a intimação da 

AFABESP para se manifestar sobre ambos os 

recursos e somente depois disso é que dará a sua 

decisão, se suspende ou não o cumprimento da 

liminar. 

A disponibilização da decisão foi feita em 

30/04/2015 e a manifestação da AFABESP, através 

de seus advogados formalmente constituídos, será 

feita dentro do prazo legal. 

AFABESP – DIRETORIA 

 

 

COMUNICADO 

O expediente da AFABAN é as terças, quartas e 

quintas feiras das 14:00 às 16:30 horas. Em outros 

dias e horário telefone antes para verificar a 

presença de algum dirigente. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 

 

 

 

 

MAIO 

01 - Margareth Pereira L. Bakun 

02 – Celso Antonio Moreira 

07 – Ilda da Cunha Urcichi 

07 – Ikuko Irata 

09 – Vera Lúcia Verga Chamiço 

11 – Josevaldo Martins da Costa 

17 – Eni dos Santos Fussek 

20 – Antônio Bakun Filho 

21 – Otilia Caron 

26 – João Francisco Benini 

28 – Susana Skorupa 

 

 

 
 


