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ANIVERSÁRIO DA AFABAN – 20 ANOS! 

A nossa Afaban completará 20 anos de existência 

no próximo dia 31.03.2020. 

Em razão de crise de saúde provocada pelo 

alastramento do coronavirus (Covid 19), o almoço 

comemorativo do aniversário, que a Diretoria havia 

programado para o dia 28.03.2020, foi adiado para 

data ainda incerta. 

 

PRESENTE AOS ASSOCIADOS (AS) 

Apenas havíamos iniciado o envio e entrega dos 

brindes representativos do aniversário aos nossos 

associados(as), e tivemos que interromper os 

trabalhos em cumprimento às ordens de isolamento 

emitidas pelas autoridades. 

Tão logo a situação retorne à normalidade 

reiniciaremos o envio pelo correio ou a entrega em 

nossa sede dos relógios de parede personalizados.  
 

 

ELEIÇÃO DO BANESPREV 

Relação dos eleitos 

Diretoria Financeira 

Adriano Takaki       11154 votos 
 

Diretoria Administrativa 

Maria Auxiliadora Alves da Silva           9663 votos 
 

Conselho Deliberativo 

Júlio Higashino                 10876 votos 

Claudanir Reggiani                                 9760 votos 
 

Conselho Fiscal    

Aldo Rossini         8998 votos 
 

Comitê de Investimentos 

Dijalma Alves de Camargo        9940 votos 

Sergio Augusto Sobrinho                        9050 votos 

 

 

ELEIÇÕES BANESPREV 

Mesmo com resultado positivo, a abstenção foi 

muito alta e isso é muito preocupante. O número de 

votantes vem caindo a cada eleição. Em 2017, por 

exemplo, foram registrados votos de 14.700 

participantes, este ano o comparecimento foi de 

12.500. “É necessário que não se renuncie ao  

 

 

direito de votar. A participação maciça dos colegas 

fortalece o futuro do nosso fundo de pensão”, este 

é o pensamento unânime dos dirigentes das nossas 

entidades de representação (Afaban, Afabesp, 

Afubesp e Abesprev) 

 

 

SANTANDER TENTA SE APROVEITAR DA 

CRISE DO CORONAVIRUS 

No dia 19 de março, em plena crise do coronavírus 

(Covid 19), o Banco Santander, em mais uma 

demonstração de total desprezo e insensibilidade 

com seus funcionários e aposentados, vem propor a 

alteração dos nossos planos de previdência.  

No momento de tantas dificuldades, principalmente 

para os idosos, sem discussão, sem transparência e 

com pressa exagerada para os dias que estamos 

vivenciando no mundo, tenta se aproveitar das 

dificuldades que todos enfrentamos para realização 

de reuniões e encontros para esclarecimentos de 

um assunto de tamanha relevância, que mexe com 

a vida de todos. 

(Veja matéria completa nos sites das entidades). 

 

 

ENTIDADES UNIDAS 

A firme oposição das entidades (Afabesp, Afubesp, 

Abesprev e Sindicatos) fez o Banco Santander 

recuar e retirar da pauta da reunião do Conselho 

Deliberativo, a “proposta” para a criação de um 

Plano na modalidade CD, bem como, alterações 

nos nossos planos já existentes. A reunião seria 

realizada no dia 26.03.2020, em plena crise do 

coronavirus e confinamento de todos, em casa. 

 

 

PLANO CD – O QUE E O PORQUE. 

O Plano CD que o Santander irá criar com a sua 

maioria de votos no Conselho Deliberativo destina-

se a acolher, através de processo “voluntário” de 

migração, os participantes dos Planos I, II, V, Pré-

75, Sanprev I e Caixinhas do antigo Banco 

Meridional, DAB, DCA e CACIBAN). Todos estes 

planos são da modalidade BDs, isto é, de Benefício 

Definido, cuja principal característica é a 
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responsabilidade do banco como patrocinador até a 

morte do participante e do pensionista. 

Por outro lado, no Plano CD o Patrocinador 

Santander cai fora. A Reserva Matemática de cada 

participante, ou seja, o montante calculado pelo 

atuário e necessário para pagar a complementação 

até o final da vida estará sujeito às oscilações do 

mercado financeiro, das crises econômicas e 

políticas e dos riscos próprios dessa atividade.  

Na realidade o recado é: “o seu direito adquirido no 

momento de sua aposentadoria, estará sendo 

alterado. O benefício de complementação salarial 

que lhe era garantido até o ultimo dia de sua vida e 

de seu pensionista, pode acabar se você viver mais 
tempo que o cálculo atuarial prevê”. 

FIQUE ATENTO 

A criação do Plano CD e a migração “voluntária” 

voltará em breve a ocupar o centro das nossas 

preocupações. Procure informar-se. Acompanhe as 

discussões, pois, no final, a decisão de optar ou não 

será exclusivamente sua. 

 

SANTANDER – PREPARATIVOS DO MAL 

Há um ano o Santander impôs a alteração do 

Estatuto do Banesprev o que permitiu mexer nos 

regulamentos dos planos. Em dezembro 2019, com 

voto contrário dos Conselheiros eleitos, o 

Santander determinou a mudança do método de 

contabilização dos ativos dos nossos planos de 

previdência. No balanço de 2019 os nossos planos 

apresentam-se líquidos e com superávits. A 

alteração contábil foi feita contrariando a 

legislação pela ausência de uma exposição de 

motivos, com um único argumento de que “esta é 

uma janela de oportunidades”. 

Os superávits são apenas contábeis e a partir de 

agora os nossos planos de complementação de 

aposentadoria estarão expostos aos altos e baixos 

do mercado financeiro. 

 

 

NOVOS DIRIGENTES DA AFABESP 

Face o momento crítico que aflige a saúde 

pública mundial e de nossa comunidade, o 

Conselho Deliberativo da AFABESP suspendeu a 

posse dos Conselheiros Vitalícios e dos eleitos para 

o período 2020 a 2023, assim como a eleição dos 

membros do Conselho Fiscal e da Diretoria 

Executiva para o mesmo período. 

Os atuais Conselheiros e Diretores permanecerão 

no exercício de suas funções até que novo cenário 

se apresente e permita o retorno aos preceitos 

estatutários e regimentais vigentes. 

 
 

Mantenha atualizado seu endereço, telefone e 

e-mail junto a Afaban, Cabesp e Banesprev. 

HOLERITE DO BANESPREV 

O BANESPREV informou que a partir do mês de 

março os demonstrativos de pagamento também 

estarão disponíveis nos terminais de Auto 

atendimento e no Internet Banking do Banco 

Santander. 

Em caso de dúvidas, contatar a Central de 

Atendimento, pelos telefones 3004-1001 (regiões 

metropolitanas) ou 0800-7051001 (demais 

localidades), das 9 às 18 horas. 

 
 

AÇÃO DAS GRATIFICAÇÕES 

O julgamento da Ação Rescisória ingressada pelo 

Santander no Tribunal Superior do Trabalho, 

pretendendo “melar” a sentença final que nos deu 

ganho de causa na ação das gratificações, foi 

suspenso pela Ministra Presidente do TST e adiado 

para data ainda incerta.  

O motivo foi a crise corona vírus (Covid 19). 
 

 

CABESP – ASSEMBLEIA – BALANÇO 2019 

A assembleia geral convocada pela CABESP para 

o dia 25.03.2020, em São Paulo, foi adiada e será 

remarcada oportunamente para quando a crise 

sanitária provocada pelo coronavirus permitir. 

O adiamento ocorreu após intensa pressão das 

entidades representativas (Afabesp, Abesprev e 

Afubesp), junto à diretoria da CABESP. 

Esta assembleia é muito importante, pois irá 

deliberar sobre o Balanço e a Prestação de Contas 

do exercício de 2019, Pareceres, Orçamento e 

Estudo Atuarial. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  
 

 

 

ABRIL 

01 – Maria de Fátima G. Felizardo 

06 – Marcos de Oliveira Marques 

09 – Lomar Weigert Incerti 

12 – Neife Barbieri Neia 

19 – Djalma Emidio Botelho 

20 – Vera Ghevov Rodrigues 

23 – Inácio José Kavales 

23 – Carmen Lúcia M. Pimentel 

25 – Maria de Fátima S. Lobo 

28 – Maria A. Bachiega 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 

 
 


