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BANESPREV – VITÓRIA ESMAGADORA 

 Os candidatos às eleições do BANESPREV, 

apoiados pela AFABESP, AFABANS, ABESPREV e 

SINFAB foram amplamente vitoriosos nas eleições 

para o preenchimento dos cargos diretivos do 

BANESPREV. 

Os resultados apurados apontaram a vitória daqueles 

que mereceram a confiança dos participantes dos 

diversos Planos de aposentadoria do Banesprev. Essa 

demonstração de confiança foi tanta que alguns dos 

nossos candidatos vitoriosos chegaram a obter mais 

de 70% dos votos, tendo um deles atingido 74,66% 

desses votos. 

Essa vitória, indubitavelmente, reflete a credibilidade 

das nossas propostas para a administração do 

BANESPREV, principalmente no momento em que 

diversos fundos de estatais apresentam ROMBOS 

BILIONÁRIOS, que deverão ser cobertos com 

contribuições extraordinárias dos aposentados e 

funcionários da ativa. 

Mas essa VITÓRIA INQUESTIONÁVEL não seria 

possível sem o árduo trabalho das AFABANS, que 

não mediram esforços para que nossos colegas 

votassem com segurança e consciência. Peça 

importante que também merece destaque foi 

o excelente trabalho realizado por colegas 

voluntários, no call center instalado na AFABESP, 

com a realização de milhares de telefonemas, 

mobilizando aposentados e da ativa para que 

participassem dessas eleições. 

Agradecemos a participação de todos aqueles 

que direta ou indiretamente participaram do processo 

eleitoral que nos levou a presenciar mais uma 

demonstração da UNIÃO cada vez mais forte que 

existe entre nós e que deve ser preservada.  

(site da Afabesp) 

 

 

COLEGAS ELEITOS 

Foram eleitos os seguintes colegas, cujas posses 

ocorreram no final do mês de março e início de abril. 

Luiz Kitamura – Diretoria Financeira 

Sérgio Hirata – Diretoria Administrativa 

Ricardo Mitsouka – Conselho Deliberativo 

Claudanir Reggiani – Conselho Deliberativo 

Júlio Higashino – Conselho Fiscal 

Adriano Takaki – Comitê de Investimentos 

Dorival Faustino – Comitê de Investimentos 

 
 

BANESPREV E CABESP 

ASSEMBLEIAS GERAIS 

O BANESPREV e a CABESP estão convocando os 

seus Participantes e Associados para assembleias 

gerais que serão realizadas no dia 29 de abril, no 

Esporte Clube Banespa, em São Paulo. 

A assembleia do Banesprev terá início às 08:30 horas 

e a da Cabesp às 13:00 horas, no mesmo local. 

O objetivo de ambas será para deliberar sobre o 

balanço patrimonial, demonstrações financeiras do 

exercício de 2016, Proposta Orçamentária, Política de 

Investimentos para 2017 e assuntos gerais.  

Na pauta do Banesprev consta, também, deliberar 

sobre a proposta de custeio do Plano II Santander. 

Toda documentação está disponível na sede e na 

internet nos sites das respectivas entidades. 

Os participantes poderão fazer-se representar por 

procuração. As procurações poderão ser entregues na 

AFABAN até o dia 20 de abril. A Afaban fornecerá 

os formulários e providenciará os abonos das 

assinaturas. 

 

 

RESULTADO DOS PLANOS 

No encerramento do exercício de 2016 os principais 

planos de previdência complementar administrados 

pelo Banesprev apresentaram os seguintes números: 

 Plano I Santander 

Superávit de R$ 46 milhões. O Santander é o 

responsável pelo custeio do plano. Não há 

provisões a constituir. O plano conta com 170 

participantes ativos e 578 aposentados. 

 Plano II Santander 
Déficit de R$ 235 milhões. Provisões a 

constituir por conta do Patrocinador R$ 652 

milhões e por conta dos participantes ativos e 

assistidos R$ 534 milhões. O plano conta 

com 1.403 participantes ativos e 9.849 

aposentados. 

 Plano III Santander 
Superávit de R$ 35 milhões. Não há 

provisões a constituir. O plano conta com 692 

participantes ativos e 332 aposentados. 

 Plano V 
Déficit de R$ 110 milhões. Provisões a 

constituir por conta do Patrocinador R$ 899 

milhões. O plano conta com 4 participantes 

ativos e 12.273 aposentados. 
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 Plano Pré 75 
Superávit de R$ 22 milhões. Provisões a 

constituir por conta do Patrocinador R$ 369 

milhões. O plano conta com 1 participante 

ativo e 805 aposentados. 

 Caixinhas: Planos DAB/DCA/CACIBAN 
Superávit de R$ 15 milhões. Provisões a 

constituir por conta do Patrocinador R$ 89 

milhões. Os planos contam com 875 

participantes aposentados e nenhum ativo.  

Os planos administrados pelo Banesprev totalizam 

2.678 participantes ativos e 24.713 assistidos. 

 

 

BANESPREV – ALTERAÇÃO DO ESTATUTO 

Os participantes aguardam com contida ansiedade o 

posicionamento da PREVIC sobre o pedido do 

Banesprev e do Santander para a alteração do estatuto 

do Fundo. Como se recorda, os representantes eleitos 

e as entidades representativas posicionaram-se contra 

a proposta do banco de ter o controle total das ações, 

inclusive o poder de alterar regulamentos dos planos. 

Do mesmo modo, milhares de participantes votaram 

contra a proposta em assembleia geral. 

 
 

POSSE NA AFABESP 

Em cerimônia realizada no dia 03 de abril foram 

empossados os Conselheiros Deliberativos eleitos na 

Assembleia Geral realizada no período de 03/11 a 

01/12/2016, para o mandato até 31/03/2020.  

Em seguida, os Conselheiros empossados elegeram 

os integrantes da Mesa Diretora do Conselho que 

ficou assim constituída:  

Presidente: Sérgio Neubauer 

Vice-Presidente: Sílvio Genaro 

Secretário: Apparício Sofner 

Também foram eleitos e empossados os membros da 

Diretoria Executiva, como segue: 

Presidente: Orlando Fort. 

1º Vice-Presidente: Francisco Bandiera Leite. 

2º Vice-Presidente: Getúlio de Souza Coelho. 

Diretora de Comunicação: Maria C. Basile Badejo. 

Diretor Financeiro: José Roberto Lopes da Silva. 

Diretor Social: José Carlos M. Barbosa (Pingado). 

Diretor da Colônia de Férias do Guarujá: José 

Roberto Cardoso. 

Diretor do Recanto de Vinhedo: Francisco A. 

Bandiera Leite. 

 

 

REAJUSTE NÃO PAGO PELO SANTANDER 

A AFABESP comunica aos seus associados 

integrantes do Plano V do BANESPREV, que 

ajuizará Ação Civil Pública para cobrar do Banco 

Santander, em benefício desses associados, o Abono 

Único no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos 

reais), previsto na Convenção Coletiva dos Bancários 

2016/2018. Para essa finalidade, em breve estará 

sendo convocada Assembleia Geral Extraordinária 

dos associados.  

A votação será pelo correio. Não deixe de votar. 

AÇÃO DAS GRATIFICAÇÕES 

Conforme já informado, após quase dois anos e de 

dois pedidos de vistas, o Ministro Luiz Fux, do STF, 

devolveu o processo das gratificações ao Relator, 

Ministro Marco Aurélio de Mello. O novo 

julgamento estava marcado para o dia sete de março 

no STF e decidiria sobre os dois Recursos 

Extraordinários interpostos pelo Santander. 

O Ministro Marco Aurélio já havia indeferido o 

processamento do segundo desses recursos. 

No julgamento do dia 7 de março, o Ministro Luiz 

Fux proferiu voto contrário ao do Ministro Marco 

Aurélio. Por seu turno, o terceiro Ministro presente 

ao julgamento, o Dr. Luís Roberto Barroso, acabou 

pedindo vista do processo. 

Agora, aguarda-se que o Dr. Barroso não demore 

muito para devolver o processo que, aliás, tramita nos 

gabinetes da justiça do trabalho há 19 anos, 

completados em fevereiro último. 

Por outro lado, deve compor essa 1ª Turma do STF o 

recém nomeado Ministro Alexandre de Moraes, cuja 

posse ocorreu no final do mês de março, havendo 

possibilidade, assim, de que esse novo Ministro 

participe da próxima sessão de julgamento da nossa 

encalacrada ação das gratificações. 

 

 

AÇÃO DAS GRATIFICAÇÕES – O CALVÁRIO 

Talvez, recém-chegado, o novo Ministro peça vista 

do processo. O prazo para devolver é elástico. 

Assim, là nave và. E o tempo passa, para a alegria do 

Santander e desencanto dos velhinhos e velhinhas 

aposentados do Banespa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ATUALIZE O TEU ENDEREÇO, E-MAIL 

E TELEFONE JUNTO A AFABAN. 
 

 

 

 

ABRIL 

01 – Maria de Fátima G.Felizardo 

06 – Marcos de Oliveira Marques 

09 – Lomar Weigner Incerti 

12 – Neife Barbieri Neia  

14 – Rubes Negrão 

19 – Djalma Emidio Botelho 

23 – Inácio José Kavales 

23 – Carmem Lúcia M. Pimentel 

25 – Maria de Fátima S. Lobo 

28 – Maria A. Bacchiega Oliveira 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 

 


