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BANESPREV – CONSELHO FISCAL 
Na reunião realizada no dia 26/05, os Conselheiros 
Fiscais eleitos – Reggiani (efetivo) e José Reinaldo 
(suplente) registraram os seguintes pedidos: 

� Apresentação, pela empresa de atuária 
contratada, de todas as alternativas para o 
equacionamento do déficit do Plano II e os 
respectivos impactos estimados; 

� Contratação de consultoria contábil financeira 
para certificar a exatidão da rentabilidade 
dos ativos de renda fixa de todos os planos 
administrados pelo Banesprev; 

� Que seja recomposta a proporcionalidade da 
garantia do compromisso do banco junto ao 
Plano V contabilizado (ativo) como Reserva 
a Amortizar por Contribuições do 
Patrocinador. 

 
 
UNIÃO DAS ASSOCIAÇÕES  
Após diversas reuniões para elaboração do Estatuto, 
foi oficialmente fundada, no dia 31/05/2010, a 
UNAPAR - UNIÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE 
APOSENTADOS DO ESTADO DO PARANÁ.  
A nova entidade congregará inicialmente mais de 
uma dezena de associações e outras estão sendo 
convidadas a aderir. Os objetivos principais são a 
troca de informações e a articulação de ações  
visando a defesa dos interesses dos seus filiados 
aposentados e pensionistas. 
Os temas que mais representam interesses comuns 
das entidades são as questões dos direitos 
trabalhistas, previdenciários e fundos de pensão.  
A primeira diretoria eleita contará com o nosso 
Diretor Djalma Botelho nas funções de Diretor de 
Comunicação e o Reggiani ocupará a segunda 
Secretaria. 
 
 
SEMINÁRIO RUMOS DO PLANO II 
As entidades sindicais dos bancários de São Paulo e a 
Afubesp realizaram no dia 28/05, em São Paulo, 
seminário para tratar das possíveis propostas para 
equacionar o déficit do Plano II. 
Estiveram presentes o Dr. Jarbas – Presidente do 
Banesprev – Jerônimo dos Anjos – Superintendente 
do Santander para relações do trabalho,  bem como   
os Membros do Conselho de Administração, Fiscal e  
 

os Diretores eleitos do Banesprev. 
Os assuntos tratados podem ser assim resumidos: 

� O Presidente do Banesprev fez didática 
explanação sobre o funcionamento de fundos 
e de planos de previdência; alongou-se sobre 
a constituição, o regulamento, os ativos e o  
passivo do Plano II; disse que o atual déficit é 
conjuntural do mercado (queda das ações e 
juros); que os ativos do plano são bons, mas 
que os déficits que ocorram por dois anos 
seguidos devem ser cobertos, de acordo com 
a lei; que as soluções mais comuns seriam o 
aumento das contribuições dos participantes e 
do patrocinador e a redução dos benefícios. 
Disse que a aplicação da proposta do atuário 
de cobrança de contribuição extraordinária – 
recusada na assembléia de abril – foi adiada 
para o mês de dezembro deste ano e espera 
que até lá o mercado financeiro reaja 
reduzindo o déficit. Disse que o chamado 
“tempo passado” – que seria uma dívida do 
extinto Banespa, hoje Santander, para com o 
plano - não existe. 

� O representante do Santander disse que o 
banco está de portas abertas para o diálogo 
com as entidades etc, etc e etc. 

� Diversos dos presentes se manifestaram sobre 
as questões que envolvem o Plano II, 
especialmente a questão do déficit, do “tempo 
passado”, e do eventual aumento das 
contribuições dos participantes. 

Ao final decidiu-se pela realização de outras reuniões 
com o patrocinador Santander e com os participantes 
do plano na busca de uma solução. 
De resto, o encontro não deixou de se constituir num 
momento de política sindical. 
 
 
 
PLANO II – O DÉFICIT QUE ATORMENTA 
Concluído o seminário denominado Rumos do Plano 
II, e separando o oportunismo político do evento, é 
certo concluir que o Plano II necessita ser melhor 
entendido e acompanhado pelos seus participantes.  
Às entidades, compete o estudo e as reflexões mais 
profundas sobre a documentação, regulamento, notas 
técnicas atuariais desde a criação do plano e demais 
normativos que norteiam os fundos.  
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Juristas e especialistas no assunto deverão ser 
consultados  a fim de indicar os melhores caminhos a 
serem seguidos. 
Compete às entidades liderar e estimular movimentos 
de reivindicação que, com bom senso e fundamentos, 
tragam soluções para o plano e, principalmente, 
tranqüilidade para os participantes. 
O déficit atual, embora não seja o primeiro na história 
do plano (já houve maiores), perdura há dois 
exercícios impondo que soluções sejam tomadas. 
Contudo, as análises indicam que o prejuízo é 
conjuntural, isto é, tem por origem e causa a 
movimentação e as circunstâncias do mercado 
financeiro local e mundial. Desse modo, a solução 
pode vir do próprio mercado, e em curto espaço de 
tempo. 
Entretanto, não é sábio acomodar e apenas esperar. 
Todos devem estar preparados para assumir decisões 
mais duras e amargas caso estas sejam a solução 
prescrita e inadiável. 
Soluções amargas, tanto para o patrocinador como 
para os participantes e assistidos, existem, porém o 
que se deve buscar é a menos dolorida e a mais justa. 
Com serenidade e propósitos claros certamente a 
solução será encontrada para a tranqüilidade de todos. 
 
 
 

PLANO II – PONTOS A PONDERAR 
A criação do Plano II, que hoje inquieta patrocinador 
e participantes, foi desejo de ambos. A criação em 
1994 foi antecedida por dois anos de intensa 
negociação entre o Banespa estatal e as entidades 
sindicais. 
Para melhor avaliar os interesses da época convém 
mencionar o que segue, entre outros, e sem entrar no 
mérito de cada um dos pontos: 
O Plano I, criado em 1987 juntamente com o 
Banesprev, limita a aposentadoria em três vezes o 
teto do INSS, concede aposentadoria aos 35 anos de 
serviço e calcula pela média dos últimos 12 meses de 
salário. Isto não agradava parte dos participantes, que 
pressionaram por mudanças. 
Ao Banespa (estatal) não agradava o fato de ser o 
único responsável pelo custeio e pelos eventuais 
déficits. Provavelmente pesava o fato de constar no 
Regulamento de Pessoal de 1975 e 1984 a obrigação 
de conceder complementação de aposentadoria aos 
seus empregados, e não só aos pré-75. Isto não era do 
agrado do Banespa que procurou livrar-se do fardo. 
Assim, criou-se o Plano II. Os que migraram do 
Plano I levaram as contribuições pagas pelo banco no 
período de 1987 a 1994. Discute-se se no valor das 
contribuições está incluído o tempo desde a admissão 
até 1987. Os que migraram aceitaram pagar 44,95% 
do custeio e de serem responsáveis, no mesmo 
porcentual, pela cobertura dos déficits. Em troca 
poderão aposentar-se mais cedo e com proventos 
iguais ao que recebiam na ativa. 
 
 

Questiona-se se a opção pelo Plano II significa 
desistência às normas de complementação previstas 
no Regulamento de Pessoal.  
Estes e muitos outros pontos devem ser atentamente 
analisados em seus aspectos legais e econômicos o 
que permitirá avaliar e considerar corretamente e sem 
paixões a questão do “tempo passado”. 
Estas notas não esgotam o assunto, evidentemente. 
Existem outros pontos a ponderar e que não foram 
aqui citados até por falta de espaço. 
 
 

AFABESP 40 ANOS 
No dia 20 de maio, em São Paulo, para lembrar os 40 
anos de fundação da AFABESP, foi realizada Missa 
em Ação de Graças seguida de coquetel que contou 
com a presença de mais de 300 associados e 
convidados. 
Parabéns AFABESP!  
Que a AFABESP continuem sempre assim: atuante e 
determinada na defesa dos interesses de todos os 
aposentados e pensionistas do nosso querido 
BANESPA, promovendo também os inesquecíveis e 
necessários momentos de confraternização e lazer.  
 
 

CPI DO BANCO SANTANDER BANESPA 
Em reunião realizada no dia 24 de maio, em São 
Paulo, o deputado Marquezelli informou que a CPI 
por ele requerida, que era a décima-oitava na fila da 
Câmara Federal, hoje já é a quinta. 
Na sequência deverão ser escolhidos os deputados 
que irão compor a Comissão da CPI. Participaram 
pela AFABESP, o Presidente Yoshimi, Djalma, 
Reggiani, Júlio Higashino, Vanini e Dr. Leite. 
Esperamos ter boas novidades em breve. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

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 

 
 
JUNHO 
01 – Ary Ullmann 
03 – Josué Cherchiglia 
08 – Joaquim Ribeiro Júnior 
09 – Edu Amoedo dos Santos 
10 – Estanislau Kaniak 
13 – Floriano Pfutzenreuter 
15 – Elisonete H. Climaco Julião 
18 – Rogério Florisval M. Souza 
19 – Eloise Helena Vieira Luz 
23 – Jorge Schulmeister Sobrinho 
29 – Edson Pedro da Veiga 
29 – Maria Regina I. Salmoria 
30 – Eduardo Victor B. Barroso 
 

 



 


