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BANESPREV – POSSE DOS ELEITOS 
No dia 08 de fevereiro, em São Paulo, o colega 
CLAUDANIR REGGIANI tomou posse como membro 
efetivo do Conselho Fiscal do Banesprev. 
Na mesma ocasião tomaram posse como membros do 
Comitê Gestor do Plano V os colegas Yoshimi Onishi, 
Julio Higashino, Eros Almeida, Antonio Manoel Leite, 
Ademar Vanini, Francisco Bandiera, José Valente e  
Roberto Borges. 
A solenidade foi comandada pelo Presidente do 
Banesprev, Dr. Jarbas de Biagi, e contou com a 
presença de todos os Diretores e Conselheiros da 
entidade. O mandato dos empossados é de 3 anos. 
 

 
ELEIÇÕES DA CABESP 
A posse dos Diretores e Conselheiros Fiscais da 
CABESP, vencedores das eleições realizadas em 
dezembro 2009, permanece dependendo de decisão 
judicial.  
Apesar da vitória consagradora, nossos colegas deverão 
aguardar, pois um grupo de pessoas ligadas à Afubesp, 
posicionando-se contra o voto pelo correio, conseguiu  
na Justiça a suspensão dos efeitos da eleição. 
O processo foi ajuizado na 32ª Vara Cível de São Paulo, 
tendo como autores as seguintes pessoas: Paulo 
Salvador, Sérgio Roberto Zancopé, Rita de Cássia 
Berlofa, Maria Rosani G. A. Hashizumi, Camilo 
Fernandes dos Santos, Wagner Cabanal Mendes e 
Alberto Gomes Maranho. 
 
 
QUEM PERDE E QUEM GANHA 
A assinatura do pior acordo coletivo da história do 
sindicalismo brasileiro (2001 e 2004), que resultou no 
congelamento dos salários e aposentadorias por longos 
cinco anos e proporcionou ao Santander lucros acima de 
R$ 9 bilhões, trouxe também a conscientização e 
tomada de posição por  parte dos aposentados. Não 
mais poderiam confiar no Sindicato SP e na sua aliada 
Afubesp que assinaram e defenderam em praça pública 
o maldito acordo com o banco espanhol. 
Então, unidos e coesos em torno da Afabesp, Abesprev, 
Sinfab e Afabans construíram representatividade e 
respeito na luta pela recuperação das perdas. A criação 
do Plano V e a segregação das garantias foi uma grande 
vitória. Ocupar os espaços nos órgãos de representação 
e diretivos na Cabesp e no Banesprev, para melhor 
poder defender os nossos interesses, foram objetivos 
seguidos. Hoje os candidatos indicados e apoiados pela 
Afabesp, Sinfab, Abesprev e Afabans ocupam todos os  

postos na Cabesp e no Banesprev. A traição daqueles 
resultou-lhes na perda de todos os postos. 
Falta-nos, porém, recuperar os prejuízos dos nossos 
proventos: 58% em relação ao IGPDI; 38% frente à 
Fenaban e 40% em relação ao INPC. 
Ocupar os postos não foi vingança. Tem sentido como 
espírito de participação e de sobrevivência. Cuidar do 
que é nosso é nosso dever e obrigação. A luta continua. 
 
 
 
ANIVERSÁRIO DA AFABAN 
No dia 31 de março a AFABAN DE CURITIBA 
completará 10 anos de fundação. A Diretoria está 
programando um Jantar Comemorativo para o dia 9 de 
abril. Agende e aguarde detalhes. 
 
 
 
PLANOS DO BANESPREV – COMENTÁRIO 
Os planos de previdência administrados pelo Banesprev 
apresentaram os seguintes resultados no encerramento 
do exercício de 2009: 

Planos Rentabi Meta Variação Superávit/ 

  lidade Atuarial Porcent. Déficit 

Plano I 10,72% 10,37% 0,32%, 49.902.050 

Plano II 20,30% 10,37% 9,00% -93.465.733 

Plano III 18,68% 10,37% 7,53% 22.184.986 

Plano IV 9,93% 10,37% 0,40% 90.045 

Plano V 9,93% 10,37% 0,40% -540.849.760 

P. Pré 75 10,67% 10,39% 0,25% -12.596.897 
 
O superávit ou déficit é o resultado apresentado em 
dezembro 2009, porém estes valores são dinâmicos e 
podem a qualquer momento apresentar situações 
diferentes. 
O equilíbrio dos planos depende dos rendimentos dos 
diversos tipos de investimentos: ações, imóveis, renda 
fixa ou outras modalidades de aplicação do patrimônio. 
Decorrem também dos vários fatores econômicos, grau 
de risco do mercado, mudança na legislação, além de 
outras situações que podem afetar o resultado final. 
 
Especificamente quanto ao Plano II, observamos: 

• A rentabilidade dos investimentos foi de 9% 
acima da meta esperada; 

• A excelente rentabilidade deve-se ao fato de 
que 24% do patrimônio estar aplicado em renda 
variável (ações etc) e 71% em renda fixa; 

Informativo Mensal 

 



•  O déficit foi inflado, entre outros fatores, pela 
deflação acumulada em 2009 nos títulos 
indexados pelo IGPM, cujo índice foi negativo. 

• O déficit de R$ 93 milhões poderá refletir na 
taxa de custeio de 2010. Atualmente o custeio é 
rateado entre o Participante (44,95%) e a 
Patrocinadora (55,05%.  

Quanto ao Plano V, que abriga 12.924 assistidos: 
• A quase totalidade do patrimônio está lastreada 

em títulos públicos que rendem 12%aa e IGPM; 
• O índice IGPM de 2009 foi negativo sendo a 

principal causa do déficit apurado; 
• O déficit de R$ 540 milhões poderá ser 

regularizado pelo banco mediante incorporação 
do valor ao contrato de compromisso de dívida 
junto ao Plano e amortizado mensalmente; 

• O Banco Santander será sempre o responsável 
pela cobertura dos déficit até o falecimento do 
último participante. 

Maiores informações e detalhes, inclusive sobre os 
demais planos, visite site Abesprev e do Banesprev. 

 
 
ABESPREV – VOTO SIM NO PLEBISCITO 
A reforma do Estatuto do Banesprev não resolve o 
problema da defasagem salarial dos assistidos do Plano 
V, porque tal defasagem tem origem nos Acordos 
Coletivos celebrados em 2001 e 2004. Este fato é do 
conhecimento geral. 
O reajuste salarial nos anos de 2001 a 2005 foi de 0% 
porque assim estava previsto nos Acordos Coletivos de 
2001 e 2004. 
Nenhuma reforma do Estatuto do Banesprev irá resolver 
essa pendência até porque tal assunto não faz parte da 
competência do Estatuto do Banesprev. Tentar vincular 
a reparação do dano causado pelos Acordos Coletivos 
na reforma do Estatuto Social do Banesprev, pregando o 
voto Não, é dar ao ato caráter de protesto contra os 
famigerados Acordos Coletivos. 
Os Acordos Coletivos citados são motivos de protestos, 
indignação e de muita luta, mas não há motivo para 
vincular a injustiça deles à aprovação da reforma do 
Estatuto do Banesprev. Tal reforma traz somente 
vantagens aos aposentados, como por exemplo, o voto 
pelo correio e o direito de o aposentado se candidatar 
para os cargos eletivos e de direção do Banesprev. 
A própria LC 109/2001 disciplina o estatuto da entidade 
fechada administradora de planos de forma separada do 
regulamento de benefícios. A aprovação de um não 
induz à aceitação de outro. Não pode um ato do qual 
participam todos aprovar normas destinadas 
especificamente a um restrito grupo de participantes. 
Quanto à fixação de 1/3 das vagas do Conselho 
Deliberativo destinadas aos participantes, atende o 
mínimo fixado no § 1º do art. 35 da LC 109/2001. Além 
do mais, consolida uma situação fática que vem sendo 
praticada há 09 (nove) anos. 
O importante de tudo é que ficou mantido na reforma a 
obrigatoriedade de submeter à aprovação da Assembleia 
dos participantes os assuntos que exigem aprovação de 
2/3 dos membros do Conselho Deliberativo. Assim, os 
temas previstos no Estatuto que exigem a aprovação de  
 
 

2/3 dos membros do Conselho, para ter validade, 
precisam ser ratificados e aprovados pela Assembléia. 
É, portanto, uma falácia, uma inverdade, afirmar que a 
reforma está entregando ao Santander o destino do 
Banesprev. O maior interessado na manutenção e 
sucesso do Banesprev é o próprio Santander, que 
responde com seu patrimônio pelas dotações 
necessárias ao cumprimento das obrigações futuras do 
Banesprev. 
A aprovação da reforma na Assembleia do dia 
01/08/2009 deve ser ratificada agora, votando SIM no 
Plebiscito, porque a aprovação não gera nenhum mal 
aos aposentados do  Plano V. A Abesprev continua na 
busca de meios para reparar os danos que os Acordos 
Coletivos de 2001 e 2004 lhes causaram, mas o 
caminho é a Justiça ou a PREVIC. 
(Fonte: Abesprev – www.abesprev.com.br 

 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
Assembléia Geral Ordinária 

Por este Edital e de acordo com disposições estatutárias 
ficam os associados da AFABAN de Curitiba e Região 
convocados para a Assembléia Geral Ordinária a ser 
instalada no dia 19 de março de 2010, na sede social 
sita na Rua Marechal Deodoro, 500 sala 32, 3º andar, 
em Curitiba, em primeira convocação às 14:30 hs. com 
a presença mínima de um quinto dos sócios e em 
segunda convocação às 15:00 horas com qualquer 
número, com a seguinte Ordem do Dia: 

1) Aprovação do Relatório e do Balanço Anual da 
Diretoria referente ao exercício de 2009; 
Curitiba, 18 de fevereiro de 2010. 

A DIRETORIA 
Claudanir Reggiani                Régis Pedro Paixão 
Diretor Presidente     Diretor Secretário 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Expediente: O Informativo Afaban é uma publicação mensal 
distribuída interna e gratuitamente aos associados. 
Supervisão: Claudanir Reggiani  
Rua Mal. Deodoro, 500 conj 32 – Curitiba - CEP. 80010-911 
Fone/fax: 41-3322-6761  afaban.curitiba@terra.com.br 
www.afabancuritiba.org.br 
 

 
 
 
MARÇO 
02 – Harri Rodrigues 
06 – Sirlei Negoceke 
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 Aziz Mansur 
21 – Luiz Gil de Oliveira 
22 – Itacir Santos Roca 
27 – Cecilia Keiko Hasegawa 
 

 


