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ELEIÇÕES NO BANESPREV 

Entre os dias 06 e 20/02/2017 serão realizadas 

eleições para renovação dos Órgãos Diretivos do 

Banesprev.  

Serão eleitos: 02 Diretores, 03 Conselheiros e 02 

membros do Comitê de Investimentos e suplentes. 

A participação de todos no processo eleitoral é 

importante para a boa governança do Banesprev. 

 

ELEIÇÕES NO BANESPREV  

Candidatos apoiados pela AFABESP, AFABANS, 

SINFAB e ABESPREV: 

 Para a Diretoria Financeira: Luiz Antonio 

Tadashi Kitamura. 

 Para a Diretoria Administrativa: Sérgio 

Kiyoshi Hirata. 
 Para o Conselho Deliberativo: Claudanir 

Reggiani e Ricardo Mitsouka. 

 Para o Conselho Fiscal: Júlio Higashino. 

 

PLANO II – COBERTURA DO DÉFICIT 

Como já noticiamos anteriormente, a PREVIC 

aprovou a revisão do prazo de 11 anos para 17 anos 

para equacionamento dos déficits de 2011 e 2012, o 

que implicou na redução das contribuições aos 

participantes e assistidos do Plano II das 

patrocinadoras: Banco Santander/Isban/Produban.  

Os ajustes foram implementados na folha de 

pagamento de dezembro, retroativos a abril/2016. 

 

PLANO II – NOVOS ESTUDOS 

Os representantes eleitos dos Conselhos Fiscal e 

Deliberativo, membros do Comitê Gestor do Plano II 

e sindicalistas reuniram-se no dia 22 de dezembro na 

sede do Banesprev, juntamente com o atuário do 

Plano, para a apresentação e discussão dos estudos 

sobre a eventual adoção de contribuição 

extraordinária vitalícia para a cobertura dos déficits 

do plano. Os estudos foram solicitados na assembleia 

geral do início do 2016 e visava encontrar uma 

formula mais suave para a cobertura dos déficits. Na 

época o cálculo seguia as mesmas porcentagens das 

contribuições normais de custeio, resultando em 

mensalidades muito baixas para muitos e muito altas 

para outros, atingindo, em muitos casos, mais de 30% 

dos proventos.  

Posteriormente, a PREVIC autorizou individualizar o 

cálculo, mas limitou o prazo de cobertura em 11,8  

 

 

anos, que é a duração média do plano. Na sequência 

aumentou o prazo para 18 anos, reduzindo ainda mais 

as contribuições extraordinárias. 

Face às várias alterações do método de cálculo, que 

resultou no sistema atual de custo mais equilibrado e 

justo, o método vitalício perdeu força e a sua eventual 

adoção foi postergada e aguarda respostas às 

inúmeras incertezas surgidas nos debates. 

 

PLANO II – DÉFICIT DE 2015 

A parte do déficit de R$ 804,7 milhões, que deverá 

ser coberta, tem a seguinte proporção: 

 Patrocinador Santander: R$ 185,6 milhões ou 

54,16%; 

 Participantes: R$ 157,0 milhões ou 45,84%; 

 Total a ser coberto: R$ 342,6 milhões; 

 Prazo máximo de equacionamento: 18 anos; 

 Cálculos pelo benefício projetado/definido; 

 Porcentual do salário ou do benefício:  

 Ativos: média 1% e máximo 1,6%; 

 Assistidos: média 3% máximo 5,4%.  

A cobrança será a partir de fevereiro e constará nos 

holerites como “Plano de Equacionamento 2”. 

 

ASSEMBLEIAS IMPORTANTES 

No dia 28 de janeiro de 2017 o BANESPREV 

realizará duas importantes assembleias gerais 

extraordinárias.  

A primeira, com início às 8:30 horas, decidirá sobre o 

equacionamento do déficit do exercício de 2015 do 

Plano II, patrocinadores Santander, Isban, Produban.  

A segunda reunião será iniciada às 10:00 horas e 

deliberará sobre a proposta de reforma do estatuto do 

BANESPREV.  

Os eventos acontecerão no Esporte Clube Banespa, 

em São Paulo. Os participantes poderão fazer-se 

representar por procuração, cujo modelo está 

disponível na internet nos sites do Banesprev e das 

associações Afabesp, Afubesp, Abesprev e Afaban. 

Todo o material informativo das duas assembleias 

encontra-se disponível no site do BANESPREV.  

As procurações poderão ser entregues na AFABAN 

até o dia 24 de janeiro no período da manhã. 

 

DUAS ASSEMBLEIAS IMPORTANTES 

Na questão da contribuição extraordinária do plano 

II, para cobrir o déficit de 2015, houve unanimidade 

na Diretoria Executiva e no Conselho Deliberativo. 
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Quanto à reforma estatutária o ‘bicho pegou’ e todos 

os representantes eleitos na Diretoria Executiva e no 

Conselho Deliberativo votaram contra a proposta de 

reforma apresentada pelo Banco Santander. 

 
 

ALTERAÇÃO DO ESTATUTO - BANESPREV 

Desde meados de 2015, após inspeção de rotina, a 

PREVIC determinou algumas alterações no estatuto 

do BANESPREV. Muitas visavam atualizar o texto e 

adequá-lo às novas normas. Outras eram sugestões do 

órgão fiscalizador e discutíveis sob o ponto de vista 

de preservação dos direitos dos participantes. 

O Santander, porém, avançou e pretendeu mandar e 

desmandar sozinho nos colegiados que dirigem o 

nosso fundo de pensão. 

De início tentou e propôs a extinção da eleição dos 

diretores Financeiro e Administrativo; extinção da 7ª 

vaga no Conselho Deliberativo destinada ao Diretor 

de Representação dos participantes; esvaziamento 

dos poderes da assembleia dos participantes e a 

transformação do Conselho Deliberativo em órgão 

máximo de administração do BANESPREV e, de 

quebra, o poder de extinguir os Comitês Gestores. 

Ante o enorme risco, as entidades de representação 

reagiram. A PREVIC suspendeu todas as mudanças 

polêmicas e o Santander recuou, permitindo a eleição 

dos dois diretores e a composição dos atuais Comitês. 

Contudo, encaminhou para a assembleia do dia 28 de 

janeiro próximo, a proposta do jeito que ele deseja.  

O risco é muito grande para a segurança do futuro do 

nosso fundo de pensão. As associações estão unidas a 

fim de evitar a implantação desse nefasto projeto do 

Banco Santander e irá a todas as instâncias para 

resguardar os nossos direitos e a nossa segurança. 

Colegas! Todos à Assembleia do dia 28 de janeiro. 

 
 

NOTA DE FALECIMENTO 

Lamentamos informar os falecimentos dos seguintes 

associados e colegas banespianos: 

 ANDRÈ MARQUES GARCIA, ocorrido no 

dia 09/12/2016, em Curitiba – PR; 

 CARLOS GOMES ANDRADE, ocorrido no 

dia 22/12/2016, em Paranaguá – PR. 

 
 

JANTAR DE NATAL 

Mais de 120 pessoas compareceram no tradicional 

Jantar de Natal promovido pela AFABAN no dia 08 

de dezembro último. 

A alegria contagiante pelo reencontro de velhos 

amigos e colegas de trabalho foi marcante. 

Banespianos aposentados, alguns da ativa, 

pensionistas, familiares e convidados brindaram à 

festa magna da cristandade e saudaram o novo ano 

que chega: 2017. 

Compareceram associados de Paranaguá, Ponta 

Grossa e de cidades adjacentes, todos irmanados no 

fraterno espírito da família banespiana. 

 
 

JANTAR DE NATAL   

Durante o Jantar de Natal foram homenageados os 

seguintes colegas, que em 2016 completaram 50 anos 

de admissão no BANESPA: 

 Edson Pedro da Veiga 

 Guido de Pauli 

 Harri Rodrigues 

 Josué Cherchiglia 

 Luiz Shiger Katsunugi 

 Mário Indrele 

Sob aplausos, todos receberam um certificado que 

marca a passagem do Jubileu de Ouro de trabalho e 

convivência na família banespiana. 

 

SANTANDER MOSTRA DESPREZO 

Mais uma vez o Banco Santander mostra todo o seu 

desprezo por funcionários e aposentados. Em carta 

dirigida às Associações o Santander nega-se a 

pagar aos aposentados o abono de R$ 3.500,00 

previsto na convenção coletiva desse ano e a 

reconhecer sua responsabilidade quanto ao serviço 

passado do Plano II. 

Essa correspondência do Santander se dá em resposta 

às cobranças feitas pelas Associações e na Audiência 

Pública convocada pelo Senador Paulo Paim no dia 

17/11, no Senado Federal. A negociação que se 

seguiu em nada resultou devido à proverbial ganância 

e intransigência do Santander. 

O próximo passo, com o apoio do Senador Paim, será 

enviar o assunto ao Ministério Público do Trabalho 

para análise e providências, face ao descumprimento 

da Convenção Coletiva de Trabalho quanto ao 

pagamento do abono. A AFABESP estuda ajuizar 

mais uma ação na Justiça, para obrigar o Santander a 

pagar o abono aos aposentados. (site Afabesp) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

JANEIRO 
06 – Guido de Pauli 

07 – Sérgio de Oliveira Barbosa 

10 – Luiz Shiger Katsunugi 

11 – Nilton Leyser 

12 – Anibal Malho 

12 – Antonio de Moura Borba 

14 – Arthur Carlos Frohlich 

15 – Júlio Recco 

15 – Adalberto Amaro dos Santos 

18 – Paulo Roberto Biglia 

20 – Ildefonso Debur 

20 – Claudanir Reggiani 

20 – Maria Helena Pareja Wolf 

28 – Therezinha Soares 

28 – Waldir Cordeiro Trindade 

28 – Celso de Mattos II 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 

 


