
 
 

Número 163 – Ano 16                          Saudade é um sentimento que quanto não cabe  

Junho - 2015                                            no coração escorre pelos olhos. (Bob Marley) 
 

 

PLEBISCITO BANESPREV - ALTERAÇÃO 

ESTATUTÁRIA - APURAÇÃO FINAL 

1. Proposta de alteração apresentada pelo 

Conselho Deliberativo do Banesprev.  

 SIM        8.591 votos;                   

 NÃO               578 votos; 

 BRANCOS/NULOS          256 votos. 

 

2. Proposta de alteração apresentada por 

5,25% dos participantes via abaixo 

assinado). 

 SIM                                  8.785 votos;                        

 NÃO                                    440 votos; 

 BRANCOS/NULOS           200 votos. 

 

A adoção do resultado do plebiscito dependerá do 

referendo (de acordo) do Banco Santander, que tem o 

poder estatutário de acolher ou não qualquer dos 

resultados. 

 

 

 

PLEBISCITO DO BANESPREV  

A decisão dos presentes na assembleia geral do 

Banesprev, realizada em 25 de abril, tomou rumo 

diferente do imaginado pelos participantes. 

Convém lembrar, que na assembleia geral os 

participantes aprovaram todas as modificações 

exigidas pela PREVIC e recusaram a alteração do 

artigo 27º contida na proposta do Conselho 

Deliberativo/Santander/Banesprev que mantinha a 

reserva da sétima vaga no Conselho para a extinta 

DIREP (diretoria de representação dos funcionários 

do extinto Banespa).  

Por outro lado, a proposta de alteração apresentada 

pelas associações estabelecia a realização de eleições 

para o preenchimento da dita sétima vaga.  

Portanto, a gritante diferença entre as propostas era 

que uma pretendia manter tudo igual, embora a 

DIREP tenha sido extinta em 2000 quando da 

privatização do Banespa, enquanto a outra, a das 

associações, pretendia devolver a vaga aos seus 

legítimos proprietários, os participantes, através de 

eleições.  

A assembleia de abril decidiu claramente quanto a 

isso: recusou a proposta do Santander e aprovou a 

proposta das associações relativamente ao artigo 27º 

que trata da composição do Conselho. 

 

 

Contudo, por insondáveis caminhos interpretativos, 

as duas propostas foram levadas ao plebiscito com a 

possibilidade de se poder votar SIM em ambas, isto 

é, o votante apoiaria a eleição do sétimo membro e, 

ao mesmo tempo, concordaria em manter tudo como 

estava, ou seja, a vaga continuaria disponível para a 

DIREP que, repita-se, não mais existe e foi 

expurgada do estatuto do Santander em 2000. 

Considerando que uma proposta não eliminaria a 

outra, podendo votar em ambas, deu no que deu: 

ambas foram vitoriosas no plebiscito, com o 

surpreendente apoio das associações representativas. 

Agora, a decisão da assembleia dos participantes e do 

plebiscito será levada para o referendum do banco 

patrocinador.  

Ganha um doce quem adivinhar qual proposta será 

homologada e qual será vetada. 

 

 

PLANO PRÉ – 75 – ELEIÇÕES 

O Banesprev convocou Assembleia Geral, que 

permanecerá aberta no período de 01 a 15.09.2015, 

para eleger 3 (três) membros efetivos e respectivos 

suplentes do Conselho Administrativo do Plano Pré 

75 do Banesprev. 

O regulamento e o formulário para inscrição estão 

disponíveis no site do BANESPREV. 

O Plano Pré 75, diferentemente dos demais planos 

administrados pelo Banesprev, possui um Conselho 

Administrativo detentor de maior poder na gestão do 

plano. 

Compete aos integrantes do Plano participar da 

eleição, acompanhar a administração e os destinos do 

plano que lhes garante a complementação das 

aposentadorias e pensões.  

 

 

PLANO II  

Em extensa e instrutiva matéria publicada no site da 

AFABESP, em 26.06.2015, os Conselheiros 

Deliberativos Efetivos do Banesprev, Srs. Yoshimi 

Onishi e Júlio Higashino questionaram matéria 

publicada no site da Afubesp, em 19.06.2015, a 

respeito do déficit do Plano II e do pleito feito de 

elevar de 85% para 100% de suas contribuições em 

caso de saque ou migração para outro fundo.  

A proposta dos eleitos foi a de que o resgate fosse de 

100% da Reserva Matemática (contribuições do 

Informativo Mensal 
 



Participante + contribuições do Patrocinador + os 

rendimentos). Logicamente, por não interessar ao 

Patrocinador, essa proposta foi recusada pelos 

indicados do Banco. 

Os Conselheiros Eleitos Efetivos voltaram a defender 

a adoção da Resolução nº 15 do Conselho Nacional 

de Previdência Complementar que permite calcular o 

equilíbrio técnico (superávit ou déficit) utilizando a 

taxa média de juros de  seus ativos. 

A questionável matéria do site da Afubesp foi 

retirada do ar. 

 

 

RESULTADO DOS PLANOS 

Os planos deficitários do Banesprev apresentaram, 

em abril, os seguintes resultados negativos: 

 Plano II Santander...............    796 milhões; 

 Plano V.............................. 2.822 milhões; 

O Conselho Deliberativo do Banesprev, de acordo 

com a Resolução nº 15 do CNPC, aprovou os estudos 

e encaminhamento de pleito à PREVIC para elevação 

da taxa real de juros para avaliação atuarial no 

balanço de 2015, como segue: 

 Plano II de 6% para 7%; 

 Plano V de 6% para 10% 

Se aprovada, a mudança reduzirá significativamente 

os déficits destes planos e aliviará a carga dos 

participantes do Plano II com contribuições extras. 

 

 

CPI CONVOCA CHEFÕES DE GRANDES 

EMPRESAS, INCLUSIVE DO SANTANDER 

A Comissão Parlamentar de Inquérito convocou 

dezenas de altos executivos das maiores empresas 

brasileiras para prestar depoimento na comissão 

parlamentar de inquérito (CPI) do Senado que 

investiga um esquema de venda de sentenças no 

Conselho Administrativo de Recursos Fiscais 

(CARF). Investigado pela Operação Zelotes, 

deflagrada em março pela Polícia Federal e pelo 

Ministério Público Federal, o CARF julga recursos de 

multas impostas a contribuintes pelo Fisco. O órgão 

está no centro de um esquema de redução e de 

cancelamento de multas por meio de pagamento de 

propina a conselheiros do órgão, que pode ter 

provocado prejuízo de pelo menos R$ 5 bilhões, mas 

cujo valor pode chegar a R$ 19 bilhões. (sites 

Afabesp e Terra Notícias). 

Até quando a população vai tolerar pagar a conta de 

corruptos e corruptores? 

  

 

FESTA DA PRIMAVERA – 2015 – COLÔNIA 

DE FÉRIAS DO GUARUJÁ 

A Afabesp informa que a festa em referência ocorrerá 

nos seguintes períodos: 

1ª Semana – 01 a 07/09/2015 – Saída 08/09/2015 

2ª Semana – 12 a 18/09/2015 – Saída 19/09/2015 

3ª Semana – 23 a 29/09/2015 – Saída 30/09/2015 

As solicitações de reservas serão atendidas através do 

impresso M. Afabesp - 02 “Pedido de Reserva” e 

efetivadas na ordem cronológica de chegada na Sede 

da entidade e até as vagas se esgotarem. 

As reservas serão de pacotes de 07 dias e os 

pagamentos poderão ser efetuados em até 08 (oito) 

parcelas. 
AFABESP DIRETORIA 

 

 

CADERNETA DE POUPANÇA É PREJUÍZO 

Veja, o rendimento da caderneta é TR mais 6% ao 

ano. A TR está próxima de zero há muitos anos. Ou 

seja, quem aplica na poupança ganha ao redor de 6% 

ao ano. A inflação tem estado acima disso há alguns 

anos e, em 2015, deve bater os 9%. 

Resumo: quem deixa dinheiro na Caderneta de 

Poupança perde dinheiro todo ano, corroído pela 

inflação. Como muita gente usa o dinheiro para o 

curto prazo, não seria mais lógico aplicar num Fundo 

DI, que rentabiliza próximo da SELIC que está 

13,75%? E, se falar que aplica na Poupança para o 

longo prazo, não seria melhor investir numa 

previdência privada, que vai render perto de 13% e 

que também não tem imposto de renda?  

Por isso, educação financeira e previdenciária deveria 

estar no currículo escolar.  

(Renato Follador, administrador de empresas, 

especialista em previdência - CBN). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENSAMENTOS 

 Amigo é aquele que sabe a seu respeito e, 

mesmo assim, ainda gosta de você. (Kim 

Hubbard) 

 Existem dois segredos para um bom 

relacionamento: Beleza e Paciência.  

Se der tudo certo, beleza! Se der tudo errado, 

paciência! 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

JULHO 

01 – Rivaiel Divardin 

03 – Osni José Schwab 

05 – Manoelina E. Ton dos Santos 

12 – Rosicléa de Oliveira Ribas 

14 – Carlos Lous 

17 – Neide Maria S. de Oliveira 

18 – José Fachim 

25 – Albino Tramontina 

25 – Aldemir Antonio Chiquetto 

27 – Iracema Galiciano Ramos 

 

 
 


