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ELEIÇÕES NO BANESPREV 

Atenção! Fique atento e não deixe de votar. 

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

eleições para renovação dos Órgãos Diretivos do 

Banesprev. Nos próximos dias os participantes 

receberão, em suas residências, o kit de votação, 

contendo as instruções, cédula e o material para 

votar. A votação será feita pelo correio, utilizando o 

envelope de retorno já com porte pago, ou pela 

internet. Se optar votar pelo correio, não deixe para o 

último dia. 

 

 

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. (vote nos 

dois nomes). 

 Para o Conselho Fiscal: Júlio Higashino. 

 Para o Comitê de Investimentos: Adriano 

Ithya Takaki e Dorival Jesuíno Faustino. 

(vote nos dois nomes). 

 

 

ASSEMBLEIAS DO BANESPREV 

Foram realizadas em São Paulo, em 28 de janeiro, as 

duas assembleias convocadas pelo Banesprev. 

Na primeira foi aprovada a proposta de cobertura do 

déficit de 2015 do Plano II, das patrocinadoras 

Santander, Produban e Isban mediante novas 

contribuições extras dos participantes calculadas 

sobre o salário ou o benefício.  

Foram computados 2.487 votos favoráveis e nenhum 

contra. 

Assim, a partir de fevereiro próximo constarão nos 

holerites os seguintes porcentuais de cobrança: 

 Ativos: média 1% e máximo 1,6%; 

 Assistidos: média 3% máximo 5,4%. 

Na segunda assembleia os 1.616 participantes 

presentes, representando 6.514 votos não aprovaram 

a proposta de alteração do estatuto do Banesprev 

pretendida pelo Banco Santander, patrocinador dos 

planos. 

 

 

BANESPREV - ENCONTRO COM EMOÇÃO 

A maciça presença e a empolgante participação 

foram uma clara demonstração de que os banespianos 

não perderam a chama de lutar pela defesa dos seus 

direitos. Muitos vieram de longe, inclusive de outros 

estados, e irmanados na mesma alegria pelo 

reencontro com os velhos amigos e antigos colegas 

de trabalho, esqueceram-se do cansaço e do peso da 

idade e reafirmaram o propósito de defender e buscar 

a segurança dos seus direitos e dos planos de 

previdência ora ameaçados pelo Santander. 

Mais uma vez o banespiano levantou a cabeça e disse 

não à insidiosa tentativa dos espanhóis do Santander 

de usurpar o que lhe pertence.  

Cabeças ornadas por cabelos brancos, ralos em 

muitas delas, mas altivas e orgulhosa do dever 

cumprido ao longo de toda uma vida. Foram estas 

pessoas, e muitas outras, em seguidas gerações, que 

criaram e engrandeceram o Banespa, braço forte do 

Estado de São Paulo, locomotiva econômica, política 

e cultural do nosso país. 

Que essa inequívoca demonstração de união e de fé 

sensibilize os dirigentes do Santander e os induza a 

agir com mais humanidade e respeito ao próximo. 

Que o mesmo efeito, esperamos todos, atinja também 

os dirigentes da Previc, para onde o processo, ao 

final, poderá desaguar. 

 

 

EM DEFESA DO BANESPREV 

Nossa tranquilidade e dignidade dependem da boa 

administração do Banesprev. 

Estamos vivendo uma fase difícil com o Santander 

tentando insistentemente retirar os poucos direitos 

que nos restam, inclusive acabando com os poderes 

das Assembleias Gerais do Banesprev, tomando para 

si o direito de vida e morte do nosso fundo de Pensão. 

Caso o Santander consiga isso, seus poderes serão 

ilimitados, podendo alterar benefícios e 

regulamentos, instituir contribuições, extinguir 

Comitês Gestores ou até mesmo extinguir o 

Banesprev. 

Por essa e outras razões a Afabesp, Afabans, 

Abesprev e Sinfab estão apoiando colegas 

comprometidos com a perenidade e segurança do 

BANESPREV nas eleições que acontecerão nos 

próximos dias. 

Veja os nomes indicados neste Informativo. 

Informativo Mensal 
 



SANTANDER SURPREENDE 

No dia 28 de dezembro o Santander surpreendeu 

todos os participantes ativos e assistidos dos planos 

de previdência complementar administrados pelo 

Banesprev. Sem nenhum aviso e sem obrigatoriedade 

antecipou o pagamento de diversas parcelas a vencer 

dos contratos da dívida assumidas junto aos seguintes 

planos, no total de R$ 1,5 bilhão. 

 Plano II Santander: R$ 250 milhões 

 Plano V: R$ 700 milhões 

 Plano Pré-75: R$ 370 milhões 

 Plano Caciban: R$ 65 milhões 

 Plano DAB: R$ 56 milhões 

 Plano DCA: R$ 59 milhões 

A liberalidade do patrocinador resultou em redução 

considerável do seu compromisso contratual junto 

aos planos. Os quesitos de segurança dos planos 

foram fortalecidos pela menor exposição ao risco 

patrocinador e ao de mercado, que são inerentes aos 

planos previdenciários. No Plano V, por exemplo, a 

dívida de R$ 1,6 bilhão passou a ser de R$ 900 

milhões.  

Contudo, em uma análise mais acurada percebe-se 

que a generosidade foi o fator menos importante na 

decisão do Patrocinador. De fato, aproveitando do 

momento econômico reinante no país, operou-se um 

corriqueiro negócio financeiro: o banco possui muito 

dinheiro em caixa; a procura por empréstimo é muito 

reduzida; as taxas de juros estão declinantes a médio 

prazo; nas aplicações obtêm-se taxas de juros em 

torno de 5,6% mais IPCA; por outro lado, o 

Santander paga juros de 6% nas dívidas contratadas 

junto aos planos. Logo, antecipar o pagamento de 

uma dívida com jurtos 6% é melhor do que aplicar o 

excesso de liquidez à taxa de 5,6%. Além disso 

existem as vantagens fiscais resultantes da redução 

do passivo e do lucro anual do banco. 

Os participantes dos planos agradecem, pois, afinal, é 

mais importante ter o dinheiro no caixa dos planos do 

que contar com uma dívida a receber a longo prazo e 

sujeita às intempéries da economia e da política. 

 

 

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 20 de março de 

2017, 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 2016; 

2) Destinação do superávit do exercício de 

2016; 

Curitiba, 10 de fevereiro de 2017. 

A DIRETORIA 

NOVOS PLANOS NO BANESPREV 

O Banesprev administra diversos planos de 

benefícios patrocinados pelo Banco Santander do 

Brasil, sendo que no ano de 2016 a folha total de 

benefícios superou o valor de R$ 1,6 bilhões 

O patrimônio da entidade é de cerca de R$ 14 bi e a 

população de participantes (ativos e assistidos) em 

torno de 27.000. 

É o 9º maior fundo de previdência complementar do 

Brasil. E está crescendo. 

No dia 02/01/2017 o Banesprev recebeu três novos 

plano de benefícios de empresas do Grupo Santander, 

oriundos do SANPREV, com população em torno de 

3.700 participantes (ativos e assistidos). 

Os participantes do Banesprev oriundos do Grupo 

Banespa se juntam aos dirigentes e funcionários do 

Banesprev para saudar e dar as boas-vindas aos 

participantes do SANPREV.  

Sejam bem-vindos, e juntem-se a nós no 

fortalecimento do Banesprev e na defesa dos direitos 

e da segurança dos nossos planos de previdência. 

 

 

BANESPREV – REAJUSTE DOS BENEFÍCIOS 

A partir de janeiro de 2017 os benefícios dos 

participantes do Plano III do Banesprev foi de 6,58%. 

O dos participantes do Plano Pré-75 foi de 7,15%. 

O benefício da Previdência (INSS), para quem recebe 

acima do salário mínimo, teve reajuste de 6,58%. A 

inflação de 2016 foi de 6,58%. 

 

 

AÇÕES DAS GRATIFICAÇÕES E DO IGP-DI 

A primeira rola devagar devagarinho nos gabinetes 

da Justiça há 19 anos! Atualmente está dormindo 

numa das gavetas do Ministro Fux. A outra anda 

pelo mesmo caminho. Triste sistema de Justiça...... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

FEVEREIRO 

03 – José Ronaldo de Morais 

03 – Nivaldo Rodrigues de Lima 

07 – Conceição A. Santos Daciuk 

09 – Lucilene M.Borges Assunção 

11 – Ione Ferreira Ribas 

12 – Nedete Rolim Lous 

12 – Nana de Noá Ramalho 

12 – Jussara Saba de Souza 

16 – Maria Inez Massucato Abreu 

20 – Wilson Daciuk 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 

 


