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BANESPREV – Resultados dos Planos 
Os planos de previdência administrados pelo 
BANESPREV apresentaram os seguintes resultados  
no exercício de 2010: 
 
Planos 
(em milhões de reais) 

Exercício   
2010 

Exercício 
2009 

Plano I 51.957 49.902 
Plano II (Santander) (330.954) (209.069) 
Plano III 23.978 21.868 
Plano V 367.565 (540.855) 
Plano Pré-75 (32.152) (12.598) 
 
As propostas para cobrir o déficit do plano II serão 
votadas na assembléia dos participantes que será 
realizada no dia 30 de abril próximo. 
O superávit do plano V provavelmente, sob  protesto 
dos representantes dos participantes,  será absorvido 
pelo Santander para abater a sua dívida junto ao 
Plano. 
O déficit do Plano Pré-75 será coberto pelo Santander 
conforme estabelecido no regulamento do plano. 
 
 
 
CABESP – ASSEMBLÉIA GERAL 
A CABESP convocou os associados para reunirem-se 
no próximo dia 30 de abril, às 12:30 horas, no 
Esporte Clube Banespa, em São Paulo, para 
deliberarem sobre o balanço de encerramento do 
exercício de 2010, relatório anual da Diretoria e 
dotação orçamentária para 2011. 
 
 
 
BANESPREV – ASSEMBLÉIA GERAL 
O BANESPREV convocou os associados para 
reunirem-se no próximo dia 30 de abril, às 8 horas, 
no Esporte Clube Banespa, em São Paulo, para 
deliberarem sobre o balanço de encerramento do 
exercício de 2010, demonstrações financeiras, planos 
de custeio e proposta orçamentária para 2011. 
Especialmente para os participantes do Plano II, 
patrocinado pelo Santander, haverá deliberação sobre 
as alternativas para a cobertura do déficit do plano.  
 
 
 

 
 
DÉFICIT DO PLANO II – PROPOSTAS 
As alternativas apresentadas pelo atuário para 
cobertura do déficit indicam a necessidade de 
contribuições extraordinárias.  
Os dirigentes das entidades de representação – 
Afabesp, Afubesp, Abesprev – afirmam que uma 
contribuição adicional é impraticável para o 
orçamento do pessoal da ativa e uma redução nos 
benefícios dos aposentados do Plano II. 
Por esta razão é unânime a indicação para que a 
proposta seja recusada na assembléia do dia 30 de 
abril. 
 
 
 
 
AFABESP, AFABANS, SINFAB E ABESPREV 
DIZEM NÃO  
.Em ampla reunião democrática realizada no dia 15 
de abril, em São Paulo, com a presença de cerca de 
100 pessoas, com representantes das AFABANS, que 
trouxeram   dezenas de participantes do Plano II, 
convidados pela AFABESP, ficou deliberado que 
todos deverão VOTAR CONTRA  as propostas de 
aumento de contribuição que o BANESPREV levará 
para a Assembléia do dia 30 de abril. 
As entidades e os participantes consideraram que: 
� O prazo dado pela PREVIC vai até abril de 

2012, o que possibilita novos estudos; 
� As entidades poderão iniciar negociações com 

o Banco visando a eliminação do déficit; 
� As aplicações em renda variável (ações) 

possam recuperar seus valores; 
� As teses judiciais levantadas possam 

prosperar; 
� Os debates ainda não foram feitos adequada e 

profundamente. 
 
Por estes e outros motivos (vide site da AFABESP) 
decidiram recomendar que as propostas de 
aumento de contribuição sejam recusadas pela 
Assembléia, de modo a permitir que novos 
caminhos e estudos  para a solução do déficit 
sejam encontrados. 
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BANESPREV – POSSE DOS ELEITOS 
No dia 11 de abril tomaram posse os diretores e 
conselheiros do BANESPREV eleitos nas últimas 
eleições.  
Os eleitos Ricardo Mitsuoka e Aderaldo Fandinho 
Carmona iniciaram o segundo mandato como Diretor 
Administrativo e Financeiro.  
O Diretor da nossa AFABAN Djalma Botelho foi 
reconduzido como membro efetivo do Conselho 
Deliberativo. O colega Alécio Pinheiro da Silva 
iniciou o primeiro mandato como suplente no mesmo 
Conselho. 
No mês de março já haviam sido empossados no 
Comitê de Investimentos os eleitos Flávio Pelisson e 
Nivaldo Tonela. 
Todos eles foram apoiados pela AFABESP, 
AFABANS, ABESPREV  e SINFAB. 
 
 
 
AFUBESP TENTA ANULAR NA JUSTIÇA A 
ELEIÇÃO DO BANESPREV  
Os candidatos  apoiados e filiados à  Afubesp estão 
tentando anular, na Justiça, as eleições do Banesprev. 
Para isso ingressaram na justiça de São Paulo 
pleiteando uma liminar para suspender a posse dos 
eleitos. 
O argumento principal seria a alteração pela 
Comissão Eleitoral da data de encerramento da 
recepção de votos para eleição. 
A liminar foi negada.  
 
 
 
GRATIFICAÇÕES 
No dia 31 de março o Santander ingressou com novo 
recurso junto ao Supremo Tribunal Federal - STF 
pretendendo modificar a decisão proferida pela TST. 
A AFABESP também pleiteou a extensão das 
gratificações a todos os seus associados e não apenas 
aos 8.062 que eram associados na data do ingresso da 
ação em 1998. 
 
 
 
NOVA ASSOCIADA 
Bem vinda 
Marina Teixeira Tomiko Yendo 
 

 
 
 
MUDANÇA DE ENDEREÇO 
Mudou? Trocou o número de seu telefone ou alterou 
seu e-mail? 
Avise a AFABAN,  AFABESP, CABESP e o 
BANESPREV para que seus dados sejam atualizados 
e você continue recebendo as correspondências com 
assuntos do seu interesse. 
 
 
 

PLANO II – PRÓXIMOS PASSOS 
A recomendação aos participantes do Plano II para 
que a proposta de cobrança extraordinária seja 
recusada na assembléia, propiciará maior tempo para 
estudos, negociações e esclarecimentos sobre a real 
situação do Plano. 
É muito importante que todos tenham conhecimento 
pleno sobre a origem do plano, seu regulamento e os 
diversos fatores que levaram ao déficit.  
É importante, também, que todos estejam conscientes 
das conseqüências que possam advir das decisões que 
a Assembléia tomar. 
Teremos pela frente de oito a dez meses para 
promover vigorosa campanha de negociações junto 
ao Banco; de estudos das possibilidades judiciais que 
possam ser usadas e de esclarecimentos a fim de que 
os participantes possam, com tranqüilidade, 
escolherem as melhores propostas que eventualmente 
sejam apresentadas na próxima assembléia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 
 
 

 
 
 
ABRIL 
01 – Maria de Fátima G. Felizardo 
06 – Marcos  Oliveira Marques 
09 – Lomar Weigner Incerti 
12 – Neife Barbieri Neia 
14 – Rubes Negrão 
19 – Djalma Emidio Botelho 
23 – Inácio José Kavales 
25 – Maria de Fátima Silva Lobo 
MAIO  
01 - Margareth Pereira Bakun 
02 – Celso Antonio Moreira 
07 – Ilda da Cunha Urcichi 
07 – Ikuko Irata 
09 – Vera Lúcia Verga Chamiço 
11 – Josevaldo Martins da Costa 
17 – Eni dos Santos Fussek 
20 – Antonio Bakun Filho 
21 – Otilia Caron 
26 – João Francisco Benini 
28 – Suzana Skorupa 
 


