
 
 
   Número 111 – Ano 11                  “ Mesmo na noite mais triste em tempo de servidão há sempre alguém   
   Novembro -  2010                   que resiste,  há sempre alguém que diz não.” (Manuel Alegre)           
     

A frase acima nos remete à lembrança dos 10 anos de privatização do BANESPA e dos cinco anos de congelamento.
 
JANTAR DE NATAL 
Convidamos os nossos associados e familiares para o 
jantar de Natal a ser realizado conforme abaixo: 

Data: 09-12-2010 – quinta feira – 20:00 hs. 
 Local: Restaurante Madalosso Salão Milano 
 Endereço: Avenida Manoel Ribas, 5875 
 Bairro: Santa Felicidade 
 Preço: Gratuito para os sócios 
 Convidados: R$ 35,00 (vinhos, aperitivos, 
refrigerantes e sobremesa incluídos. 
Compareça e traga a sua família. 
Pedimos observar o horário. 
 
 
ELEIÇÕES NO BANESPREV 
O Banesprev convocou Assembléia Geral que 
permanecerá aberta no período de 01/02/2011 a 
15/02/2011, para eleger um Diretor Financeiro, um 
Diretor Administrativo, dois membros para o Conselho 
Deliberativo e dois membros para o Comitê de 
Investimentos. 
Os interessados poderão inscrever-se no período de 
24/11/2010 a 03/12/2010, observado o Estatuto e o 
regulamento das eleições. 
 
 
ELEIÇÕES NO BANESPREV  
A recente alteração estatutária permitiu a ampla 
participação dos aposentados e pensionistas em todos os 
cargos eletivos. Derrubou entraves que, injustamente, 
dificultavam e até impediam a participação dos 
aposentados nos órgãos diretivos do nosso fundo de 
pensão. Acabou a odiosa discriminação que separava 
banespianos com os mesmos interesses e direitos. 
Acabou-se o feudo. 
Desta vez, a votação será pelo correio e/ou pela internet, 
dispensando a presença nas distantes agências do 
Santander e facilitando a participação daqueles que 
residem em cidades onde não existe agência do banco 
ou que tenham dificuldades de locomoção. 
 
 
ELEIÇÕES BANESPREV 
Dada a importância do tema a AFABESP, SINFAB e 
AFABAN tratarão deste assunto oportunamente para 
realçar a importância de votar e eleger candidatos 
realmente capazes para defender os interesses de todos 
os participantes do Banesprev. 
 
 

 
PLANO II -  BANESPREV - SANTANDER 
O déficit do Plano II, que em dezembro de 2009 foi de 
R$ 209 milhões, atingiu em junho-2010 o pico de R$ 
326 milhões e retrocedeu para R$ 208 milhões em 
setembro último. 
Estas oscilações são justificadas, principalmente, pelo 
instável mercado de ações dos últimos meses. O plano 
possui 10% do seu patrimônio aplicado nesse mercado, 
nível abaixo do permitido e perfeitamente aceitável. O 
déficit representa apenas -2,13% da necessidade 
atuarial. 
Medidas visando o equilíbrio do plano devem ser 
implementadas, se necessárias, até 2011, conforme 
compromisso legal junto à PREVIC. 
   
 
PLANO V – BANESPREV 
O Plano V, que em dezembro de 2009 apurou déficit de 
R$ 540 milhões, apresentou em setembro 2010 
superávit de R$ 211 milhões. 
Lembramos que a principal causa do déficit de 2009 foi 
o índice negativo do IGPM, que corrige os títulos 
públicos garantidores do passivo atuarial (99%). 
Lembramos ainda, que o prejuízo do ano anterior foi 
reduzido pelo Patrocinador Santander para R$ 423 
milhões numa manobra ainda questionada pelos 
Conselheiros eleitos.  
Cumprindo o contrato unilateral firmado com o 
BANESPREV aquele déficit foi ‘coberto’ mediante o 
aumento da dívida do banco junto ao Plano V. 
 
 
PLANO PRÉ 75 
Até setembro o déficit do Plano Pré-75 foi de R$ 
18 milhões fruto, principalmente, do descasamento 
das taxas que corrigem o passivo e parte das 
aplicações (ativo).  
Anualmente, o montante entregue pelo Santander, 
em dinheiro, para cobertura do déficit, é aplicado 
em títulos com rendimento inferior à taxa atuarial 
de 12%. Isto ocorre porquanto inexiste no mercado 
títulos com este rendimento. Os Conselheiros 
eleitos questionam o procedimento do Patrocinador 
que não observa o fato contratual de que se trata de 
um plano originalmente ‘saldado’, isto é, ativos e 
passivos em equilíbrio e corrigidos pela mesma 
taxa. A cobertura do déficit deveria ser suficiente 
para manter o plano saldado hoje e no futuro. 
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GRATIFICAÇÕES SEMESTRAIS 
O Tribunal Superior do Trabalho – TST marcou para o 
dia 25 de novembro último a tão aguardada data para 
mais um julgamento da nossa ação das gratificações. A 
ansiedade cresceu entre todos, pois se esperava que, 
finalmente, teríamos o desfecho da ação que desde 1998 
percorre lentamente os meandros da justiça trabalhista. 
Contudo as esperanças transformaram-se em triste 
frustração. Em menos de um minuto o Ministro Relator 
solicitou e o plenário do TST aprovou a retirada da 
pauta para dirimir dúvidas sobre questões processuais. 
O novo julgamento poderá ocorrer, a critério do 
Relator, no dia 02 de dezembro, ou nas sessões 
posteriores. 
 
 
NOTA DE FALECIMENTO 
Informamos o falecimento do Sr. Gustavo Augusto 
Bresser Neto, 64 anos, ocorrido em 18.11.2010, esposo 
da banespiana associada Srª. Ana Maria Alarcon 
Bresser. 
 

 

20/11/2000 – 20/11/2010   
10 anos da privatização do Banespa 
O dia 20 de novembro último marcou os 10 anos da 
privatização do BANESPA. Os beneficiários da 
negociata que foi a privatização, inclusive o Santander, 
certamente comemoraram. Para o povo paulista e 
brasileiro a data lembra o fim de um banco que por  
mais de 80 anos se constituiu no mais importante fator 
para o desenvolvimento do Estado. 
Para os banespianos naquele 20 de novembro teve 
inicio um longo período de insegurança e medo. 
Milhares perderam o emprego ou foram forçados a 
abdicar de direitos duramente conquistados. 
Os já aposentados, as pensionistas e os prestes a se 
aposentarem viveram dias de agonia ante as 
perspectivas de mudança das regras.  
Na passagem do 10º aniversário da privatização, com 
feridas ainda abertas e  mágoas não estancadas pela 
traição e pela ignomínia dos direitos básicos pisoteados, 
relembramos alguns fatos ocorridos. 
 
Início do ano de 2000  - A privatização parecia 
iminente e irreversível. As lideranças suportadas por 
partidos de esquerda usavam o tema privatização como 
arma política no embate com o governo central. Disputa 
política na essência com foco na defesa do patrimônio 
dos brasileiros. Os banespianos da ativa e aposentados, 
alheios aos riscos ou omissos foram envolvidos pelo 
clima político. Mal orientados, não viram certas 
evidências e foram conduzidos para caminhos que se 
revelaram ruins. Efeito manada diriam alguns e usados. 
 
Ainda 2000 - O plano de previdência sem cortes de 
direitos que deveria ser criado para abrigar os 15.000 
aposentados e pensionistas, que não aderiram ao Plano 
Pré, ficou no papel e nas promessas. Os R$ 4,1 bilhões 
em títulos públicos federais entregues gratuitamente 
pelo Estado e União ao Banespa, embora destinados 
exclusivamente para o pagamento e reajustes das  
 

aposentadorias, permaneceram livres e desbloqueados 
no caixa do futuro comprador do banco: o Santander. 
Mas, o pior ainda estava por vir! 
 
2001 - Mancomunado com os Sindicatos Bancários, 
tendo o de São Paulo à frente, o Santander congelou os 
salários e aposentadorias por três anos. 
 
2002 – O PT vence as eleições para a Presidência da 
República e centenas de sindicalistas inclusive 
banespianos,  assumem  importantes e poderosos cargos 
na administração federal. Contudo a nossa esperança de 
reverter os prejuízos e assegurar os direitos usurpados 
logo se revelou ilusão. Nada fizeram em favor do nosso 
grupo de aposentados e pensionistas. 
 
2004 - Ainda junto com os Sindicatos o Santander 
prorrogou o congelamento por mais dois anos. Na 
sessão de homologação do dissídio, em Brasilia, vimos 
de um lado da mesa os representantes do banco (Paiva e 
Alencar) e do outro os sindicalistas Vacari (Fetec), 
Lourenço (Contec) e Benedetti (Feeb), todos sorridentes 
e amistosos entre si defenderem entusiasticamente o 
acordo. Ao término o Ministro Presidente do TST disse: 
“Se o acordo é de fato tão bom como dizem, o que 
fazem aqui aqueles senhores, idosos, lá no fundo da 
sala?”. Éramos nós, um grupo de aposentados levados 
pela AFABESP e SINFAB para tentar dissuadir e 
impedir a aprovação do odioso acordo.  
O dissídio não foi homologado, mesmo assim o 
Santander implantou o acordo já assinado pelos 
sindicalistas e pouco se importou com as milhares de 
novas ações trabalhistas que até hoje rolam nas Varas 
da lenta justiça. 
As perdas dos aposentados, face aos reajustes da 
Fenaban, totalizam 38%. 
Voltaremos em breve com esta retrospectiva.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  afabancuritiba@gmail.com 
www.afabancuritiba.org.br 

 
 

 
 
 
DEZEMBRO 
02 – Creuza das Graças M.Gomes  
05 – Alice Kazumi K. Hiraga 
05 – Laurindo Fracaro 
06 – João Bento Neto 
08 – Carlos Fuchs 
11 – Ana Maria Alarcon Bresser 11 – 
Alair Antonio Gonçalves 
15 – Sanae Miyaki 
19 – Carlos Higino da Silveira 
21 – Antonio Carlos Peres 
24 – Natálio da Silveira Ton 
24 – Mariza Natalina G. Martinez 
 
  

 



 
 
2006  -  Finalmente, após longos cinco anos, a prática 
de congelar salários e aposentadorias teve fim. Os 
reajustes dos aposentados passaram a seguir a os índices 
da FENABAN ou  o INPC para aqueles que optaram  
por este índice. O risco de novo congelamento não 
desapareceu para aqueles ligados ao pessoal da ativa e 
que estão sujeitos às artimanhas dos acordos dos 
sindicados com o Santander. 
 
2007 janeiro - Finalmente, após intenso trabalho de 
pressão política e jurídica foi criado o Plano V para 
abrigar os quase 14.000 aposentados remanescentes.  
O aporte dos títulos garantidores do passivo atuarial deu 
mais segurança, contudo o Patrocinador Santander 
achou-se no direito de ficar devendo R$ 750 milhões ao 
Plano e fazer os pagamentos em suaves 250 parcelas. 
Ademais, impôs um regulamento ao plano onde os 
superávits e os déficits são usados para diminuir ou 
aumentar a sua dívida no plano, entre outros aspectos 
negativos aos participantes.  
De qualquer forma a criação do plano foi imposição da 
SPC para fazer o Santander cumprir a lei. Não houve 
necessidade de opção aos termos do regulamento.  
As reservas atuariais foram calculadas com base nos 
proventos defasados em 38% (Fenaban) em  razão dos 
cinco anos de congelamento. 
 
2003 – O Santander  retira da CABESP a intermediação 
da apólice de seguros denominada ‘Pulo do Gato’.  
Esta importante fonte de receita da nossa caixa de saúde 
vai para os lucros do Santander. 
 
2005 – A COSESP Cia de Seguros do Estado de São 
Paulo extingue a apólice 10 os banespianos perdem o 
seguro de vida que possuíam há mais de 30 anos. Nisso 
o Santander não teve culpa, mas lucrou oferecendo suas 
próprias apólices. 
 
 
 


