
 
 

Número 170 – Ano 17        Nunca se deve engatinhar quando se tem a possibilidade de voar. 

Fevereiro - 2016                  A vida é uma aventura ousada ou nada.                            (Helen Keller)

 
 

PLANO II – COBERTURA DO DÉFICIT 

Conforme noticiamos na edição anterior deste 

Informativo, em dezembro de 2014 a PREVIC 

determinou que o custeio (cobrança extra) deve ser 

aplicado de acordo com a Resolução CNPC 

14/2014, já a partir do exercício de 2014. E mais, 

que a taxa de custeio deve ser única e igual para 

todos. Deixava de existir a cobrança em cascata 

preconizada no Regulamento do Plano e aplicada 

desde 2013 para cobertura dos déficits dos 

exercícios de 2011 e 2012. 

Noticiamos, também, que o Conselho Deliberativo 

do Banesprev, reunido em dezembro último, 

decidiu acatar a determinação da PREVIC e adotar 

no mês de janeiro 2016 o custeio proposto pelo 

atuário do plano que prevê cobrança linear de 

10,64% para os participantes (ativos) e 7,22% para 

os assistidos (aposentados). 

Finalmente, registramos que após reunião realizada 

em Brasilia, no dia 11-01-2016, a PREVIC decidiu 

suspender a aplicação da cobrança de forma linear, 

e mandou fazer revisão mais ampla do plano de 

equacionamento de modo a demonstrar os vários 

cenários dos efeitos da Resolução 14/2014.  

Na sequência, o BANESPREV foi autorizado a 

aguardar por mais 90 dias para a adoção do novo 

método para cobertura dos déficits de 2011 e 2012. 

Os déficits dos exercícios de 2013, 2014 e 2015 

somam R$ 914 milhões, e seguirão outra norma e a 

sua cobertura deve ser iniciada no corrente ano. 

 

 

ELEIÇÃO NO BANESPREV – de 01 a 15.03.2016 

Comitê Gestor do Plano V  

Seguem, abaixo, as principais regras para a eleição. 

Atentem para o prazo e não deixem de votar. 

 A votação estará aberta no período de 

01.03.2016 a 15.03.2016.  

 Os eleitores/participantes receberão em suas 

residências o kit para votação (cédula, 

instrução e envelope carta-resposta); 

 A votação obedecerá ao sistema de cédula 

única, onde a votação poderá ser feita pelo 

Correio ou pela Internet; 

  Cada eleitor poderá votar em 8 (oito) 

candidatos ao Comitê Gestor do Plano V. 

 

 

COMITÊ GESTOR DO PLANO V 

Relacionamos a seguir os candidatos ao Comitê 

Gestor do Plano V do BANESPREV apoiados pela 

Afabesp, Sinfab e Afabans: 

1. Ademar Benedito Vanini;  

2. Álvaro de Freitas Corrêa;  

3. Djalma Emídio Botelho;  

4. Eros Antonio de Almeida;  

5. Francisco Afonso Bandiera Leite;  

6. Getúlio de Souza Coelho;  

7. Guarany Caetano de Castro;  

8. José Carlos Maciel Barbosa (Pingado). 

 
 
AÇÃO DAS GRATIFICAÇÕES 

A ação foi ajuizada em 1998 pela AFABESP, 

portanto, há 18 anos. 

A ação foi ganha em todas as instâncias da Justiça do 

Trabalho e, atualmente, encontra-se no Supremo 

Tribunal Federal – STF, para julgamento de Recurso 

Extraordinário interposto pelo Banco Santander. 

O julgamento estava marcado para o dia 15 de 

dezembro de 2015, entretanto o Ministro Luiz Fux 

pediu vista, devendo o julgamento ser retomado pela 

1ª Turma do STF, assim que esse Ministro devolver o 

processo para essa finalidade. 

 

 

AÇÃO DO IGP-DI 

A ação foi ajuizada em 2002 pela AFABESP, perante 

a Justiça Federal, postulando o bloqueio dos títulos 

federais e o reajuste, pela variação do IGP-DI, das 

complementações de aposentadoria e pensão dos 

integrantes do Plano V do Banesprev. 

A sentença de primeira instância condenou o 

Santander/Banesprev a reajustar as complementações 

pela variação do IGP-DI, nos períodos em que as 

mesmas ficaram congeladas (sem reajuste). 

Na mesma sentença, foi deferida tutela antecipada 

(liminar), determinando que o referido reajuste seja 

pago no prazo de 90 dias, isto é, até o dia 07.03.2016. 

Contudo existem outros recursos interpostos pelo 

Santander e ainda pendentes de apreciação. Mesmo 

que o Santander cumpra aquele prazo, existe decisão 

em vigor que o autoriza a pagar o reajuste das 

complementações mediante depósito à disposição do 

juiz e não diretamente aos aposentados e 

pensionistas. Estima-se que o reajuste seja de 41%. 

Informativo Mensal 
 



FUNDOS DE PENSÃO – O ROMBO 

Vem muito tarde a promessa do novo titular da 

PREVIC - Superintendência Nacional de Previdência 

Complementar - responsável pela fiscalização dos 

fundos de pensão de que o órgão passará a agir antes 

de "a porta ser arrombada".  

As portas de muitos fundos, sobretudo os vinculados 

a empresas estatais, estão arrombadas há muito tempo 

como mostram dados da própria Previc. 

Estima-se que os déficits somados dos fundos ligados 

às empresas estatais - como Previ (do Banco do 

Brasil), Petros (da Petrobrás), Funcef (da Caixa 

Econômica Federal) e Postalis (Correio), montam R$ 

44,4 bilhões (2015). 

Os rombos devem ser cobertos pelos participantes e 

pela empresa patrocinadora. O pagamento dessa 

fatura será dividido ao meio entre associados do 

Petros, Funcef, Postalis e Previ e as estatais 

patrocinadoras - ou seja, pela sociedade, porque as 

empresas são controladas pelo Tesouro Nacional. No 

Ministério da Previdência e na CPI, considera-se 

provável que os 500 mil sócios destes fundos 

atravessem as próximas duas décadas com reduções 

nos rendimentos. De até 26% no caso do Postalis. 

 (O Estado de S.Paulo) 

 

FUNDOS – INGERÊNCIA POLÍTICA 

Não se pode ignorar, porém, que alguns dos maiores 

fundos em operação tiveram seus cargos de direção 

preenchidos de acordo com critérios político-

partidários e foram forçados pelo governo a aplicar 

em empresas cujo crescimento interessava à 

administração petista. Esses fundos aplicaram em 

empresas problemáticas, entre as quais algumas 

envolvidas nas investigações da Operação Lava Jato. 

Houve também casos de fraudes e corrupção que 

estão sendo investigados pela polícia  e por uma CPI 

na Câmara e outra engatilhada no Senado. (O Estado 

de S.Paulo-09.02) 

 

O BANESPREV SEM ROMBO 

Cuidemos da saúde financeira e administrativa do 

Banesprev, acompanhando nos informativos e no site 

e, principalmente, elegendo dirigentes sem vínculos 

políticos partidários, estudiosos e interessados na 

defesa da causa comum dos banespianos. 

 

CONSELHO FISCAL DO BANESPREV 

A recente alteração estatutária do BANESPREV 

unificou os mandatos dos membros eleitos para o 

Conselho Fiscal e Conselho Deliberativo. 

Ocorre que os atuais membros do Conselho 

Deliberativo têm mandato até 12.04.2017, e o 

mandato dos membros do Conselho Fiscal vencem 

em 04.04.2016. 

Dessa forma, para atender o novo estatuto, o 

Conselho Deliberativo do Banesprev, deliberou no 

sentido de prorrogar o mandato dos atuais membros 

do Conselho Fiscal até 12.04.2017, buscando com 

isso, unificar as eleições para esses colegiados. 

Assim, os mandatos do Conselheiro Fiscal titular 

eleito, Claudanir Reggiani, e o da suplente eleita, 

Lúcia Mathias, foram prorrogados para 12.04.2017. 

 

 

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 18 de março de 

2016, na sede social sita na Rua Marechal Deodoro, 

500 sala 72, em Curitiba, em primeira convocação às 

14h30min com a presença mínima de um quinto dos 

sócios e em segunda convocação às 15h00min com 

qualquer número, com a seguinte Ordem do Dia: 

1) Análise e deliberação sobre o Balanço Anual 

e o Relatório Anual da Diretoria referentes ao 

exercício de 2015; 

2) Destinação do déficit do exercício de 2015; 

3) Deliberação sobre o reajuste da mensalidade 

de R$ 12,00 para R$ 15,00, aprovado pela 

Diretoria em 01.09.2015, ad referendum da 

Assembleia; 

4) Deliberação sobre mudança da forma de 

reajuste da mensalidade, passando a ser pelo 

INPC – Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor, em setembro de cada ano, data 

base do reajuste dos bancários. 

 

Curitiba, 18 de fevereiro de 2016. 

A DIRETORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 Azis Mansur 

21 – Luiz Gil de Oliveira 

22 – Itacir Santos Roca 

27 – Cecilia Keiko Hasegawa 

 
 

Expediente: O Informativo Afaban é uma publicação 

mensal distribuída interna e gratuitamente aos associados. 

Supervisão: Claudanir Reggiani  

Rua Mal. Deodoro, 500 conj 72 – Curitiba - CEP. 80010-

911 Fone/fax: 41-3322-6761 - afabancuritiba@gmail.com 

www.afabancuritiba.org.br 

 


