
 
 
    Número 124 – Ano 13                    PLANO II – ELEIÇÕES PARA O COMITÊ GESTOR.    INDICAMOS: 
    Fevereiro - 2012                      Dijalma Carvalho, Eliana Danza e Jacira Miranda. Vote nos três. 
 
 
PLANO II – Previc arquiva denúncia sobre o 
serviço passado 
Dirigentes sindicais consideraram inconsistentes os 
argumentos apresentados pela PREVIC para indeferir 
a denúncia e recorreram da decisão. 
Como se recorda, a PREVIC alegou prescrição do 
direito e improcedência das razões relatadas, e 
arquivou a denúncia protocolada no início de 
dezembro último. 
Os participantes e assistidos do Plano II devem ficar 
atentos para a assembléia extraordinária que será 
realizada no dia 17 de março sobre o déficit atuarial.  
Nesse dia o futuro do Plano II será definido.  
 
 
 
RESULTADO DOS PLANOS 
No fechamento do balanço do exercício de 2011, os 
nossos planos de previdência administrados pelo 
BANESPREV, apresentaram os seguintes resultados: 
 
Plano I Santander superávit  R$    34 milhões 
Plano II Santander déficit  R$  777 milhões 
Plano III Santander superávit  R$    22 milhões 
Plano V déficit  R$  219 milhões 
Plano Pré 75 déficit  R$    34 milhões 
 
Os déficits dos planos I, V, Pré75, serão cobertos 
pelo patrocinador Banco Santander. A cobertura do 
déficit do Plano II caberá ao Santander na proporção 
de 55% e aos participantes e assistidos com 45%.  
A assembléia geral do Plano II, inicialmente marcada 
para o dia 17 de março próximo, decidirá ou não 
sobre a cobrança de contribuições extraordinárias 
para a cobertura do déficit. 
Contudo, o Santander e o Banesprev, através dos 
conselheiros indicados pelo banco, já decidiram  que 
todos os inscritos pagarão contribuições extras. 
 
 
 
REGULAMENTOS DO BANESPREV 
Conheça o regulamento de funcionamento do 
BANESPREV e do teu plano de previdência.  
Acompanhe o resultado dos balanços e todas as 
informações disponíveis a respeito.   
 
 

 
 
ELEIÇÕES - COMITÊ GESTOR - PLANO II 
Informações gerais: 

� Os participantes e assistidos do Plano II 
receberão pelo Correio, no endereço 
cadastrado no BANESPREV, os seguintes 
documentos: 
- 01 envelope carta resposta; 
- 01 cédula padronizada para votação; 
- 01 instrução para votação pela internet. 

� A votação será no período de 01-03 a 15-03-
2012; 

� A votação será feita pelo Correio ou pela 
internet; 

� O  eleitor poderá votar em até 3 candidatos; 
� Somente serão válidos os votos postados 

entre 01-03 a 15-03-2012; 
� Na constatação de duplicidade, o voto pela 

internet será considerado válido, sendo o 
envelope carta resposta considerado como 
inválido; 

� O BANESPREV disponibilizará no portal 
www.banesprev.com.br um breve currículo 
com fotos dos candidatos; 

� O processo das eleições será comandado por 
uma Comissão Eleitoral integrada por 
representantes da ABESPREV, AFABESP, 
AFUBESP, BANESPREV, Jurídico e 
Recursos Humanos do Banco Santander, 
indicados pelas respectivas áreas e entidades. 

 
 
 
 
PLANO II – REUNIÕES 
Oportunamente, na primeira quinzena do mês de 
março, a AFABAN convidará os associados 
participantes e assistidos do Plano II para 
participarem de reuniões informativas e discussões 
referentes às propostas que serão apresentadas para 
votação na assembléia do dia 17 de março. 
Fiquem atentos e compareçam. É do interesse de 
todos. 
Vários fatores colaboraram com o prejuízo do plano, 
que não é recente. Saiba quais foram e avalie os 
caminhos existentes para solucionar o risco maior no 
futuro.  
 
 
 

Informativo Mensal 

 



ELEIÇÕES - COMITÊ GESTOR - PLANO II 
Oito participantes do Plano II inscreveram-se como 
candidatos às eleições para o Comitê Gestor. 
Destacamos os nomes dos candidatos apoiados pela 
AFABESP, SINFAB, ABESPREV e AFABAN: 
 

• Dijalma Alves de Carvalho (Dijalma ); 
• Eliana Danza Monteiro (Eliana Danza); 
• Jacira Miranda dos Santos (Jacira); 

 

Trata-se de pessoas experientes, preparadas para as 
atribuições, independentes, e que não visam usar o 
cargo para embalar carreiras políticas. 
Os seus currículos e maiores informações pessoais e 
profissionais em breve estarão disponíveis. 
 
 
 
GRATIFICAÇÕES SEMESTRAIS – AFABESP 
INSISTE NO PEDIDO DE EXECUÇÃO 
PROVISÓRIA  
Como já foi divulgado anteriormente, o processo das 
gratificações semestrais, em breve deve dar entrada 
no Supremo Tribunal Federal – STF. 
Com objetivo de acelerar o desfecho da ação, a 
AFABESP requereu junto à 36ª Vara do Trabalho de 
São Paulo, onde o processo teve início, a Execução 
Provisória (apuração dos valores a que cada um dos 
beneficiários da ação faz jus), a fim de que, tão logo 
o processo retorne do STF, já se possa exigir o 
pagamento pelo Banco. Caso contrário, somente 
depois do retorno do processo do STF é que terá 
início a fase de cálculos, o que poderá retardar o 
recebimento dos valores pelos beneficiários da ação. 
No entanto, a Juíza da 36ª Vara, proferiu despacho 
segundo o qual a execução só poderia ser feita após o 
trânsito em julgado, ou seja, depois que o STF decidir 
o caso. 
Os advogados da AFABESP, fundamentados em 
norma legal que permite o processamento da 
Execução Provisória quando a ação estiver pendente 
de julgamento de recursos pelo STF, requereram à 
Juíza que reconsidere o despacho em questão. 
Solicitaram, também, que no caso de sua 
manutenção, seja o processo remetido ao Tribunal 
Regional do Trabalho de São Paulo, através de 
medida denominada Agravo de Petição, para que esse 
assunto seja resolvido em definitivo. 
AFABESP - DIRETORIA 
 
 
 
TRISTE LEMBRANÇA 
Os aposentados e pensionistas admitidos antes de 
1975, hoje participantes do Plano V do Banesprev, 
acumulam perdas mensais de 35,7% em seus 
proventos em razão do congelamento imposto pelo 
Santander com o apoio dos sindicatos e Afubesp no 
período de 2001 a 2005. 
Para o Santander representou bilhões de lucro. 
 
 

DÉFICIT DO PLANO II - O DIA D 
O Conselho Deliberativo do BANESPREV reuniu-se 
extraordinariamente no dia 15 de fevereiro para 
discutir sobre a delicada situação financeira do Plano 
II, cujo déficit, em 31.12.2011, foi de R$ 777 
milhões. 
Ao final, foi decidido que a dívida será paga pelo 
Santander na proporção de 55% e pelos participantes 
da ativa, aposentados e pensionistas no montante de 
45% do déficit atual. 
O rateio foi aprovado com os quatro votos dos 
membros indicados pelo Santander. Os Conselheiros 
eleitos Djalma Botelho e Paulo Salvador votaram 
contra a medida aprovada e insistiram na tese do 
serviço passado, mas reconhecem a imperiosa 
necessidade de equalizar o déficit o mais rápido 
possível, para evitar que os problemas estruturais 
persistam comprometendo o futuro do plano. 
O BANESPREV apresentou uma nova proposta de 
financiamento das contribuições extraordinárias que 
estará à disposição do pessoal da ativa, aposentados, 
pensionistas, auto patrocinados e bepedistas.  
O pagamento será pelo prazo de até 10 anos.  
Em principio, a cobrança extraordinária será feita a 
partir do mês de abril próximo e será suspensa caso o 
Plano II venha a apresentar superávit no futuro. 
A parcela do Santander será paga de duas formas: 
uma parte, que corresponde ao pessoal da ativa, será 
paga através de um porcentual da folha de pagamento 
e a parcela que corresponde ao pessoal assistido 
poderá ser em até 20 anos mediante contrato de 
confissão de dívida com garantia. 
O BANESPREV enviará um informativo ou cartilha 
explicativa a fim de que todos os interessados possam 
entender a situação do Plano e a solução proposta. 
Também será montada uma Central de Atendimento 
para esclarecer todas as dúvidas e dar as informações 
que os participantes julgarem necessárias. 
 
 

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 20 de março de 
2012, na sede social sita na Rua Marechal Deodoro, 
500 sala 32, 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) Análise e deliberação sobre o Balanço Anual 
e o Relatório da Diretoria referente ao 
exercício de 2011; 

2) Destinação do superávit do exercício. 
 

Curitiba, 20 de fevereiro de 2012. 
A DIRETORIA 

Claudanir Reggiani                Régis Pedro Paixão 
Diretor Presidente     Diretor Secretário 
 



Carta enviada pela AFABAN Curitiba à Ministra 
do Superior Tribunal de Justiça Dra. ELIANA 
CALMON, Corregedora do Conselho Nacional de 
Justiça – CNJ.  
 

A Associação dos Funcionários Aposentados do 
Banco do Estado de São Paulo de Curitiba e Região, 
que congrega em torno de 300 aposentados e 
pensionistas do extinto BANESPA - Banco do Estado 
de São Paulo S.A., cujo controle acionário foi 
adquirido em 2000 pelo Banco Santander S.A., 
congratula-se com Vossa Excelência pela firme e 
corajosa postura ante o descalabro e os desvios de 
conduta que assolam alguns membros e setores do 
nosso sistema judiciário. 
 

A feliz iniciativa e o desassombro demonstrado por 
Vossa Excelência na Corregedoria Nacional de 
Justiça nos enchem de orgulho e confiança de que é 
possível reconstruir um Brasil realmente melhor para 
todos. 
 

Parabéns e obrigado. Continue firme e forte, pois 
certamente estarás fazendo justiça. 
 

Com votos de muita saúde e paz apresentamos as 
nossas cordiais saudações. 
 
AFABAN DE CURITIBA 
 

Claudanir Reggiani                José Ronaldo de Morais 
Diretor Presidente                  Diretor Vice Presidente 

 
 
RELATÓRIO ANUAL DA DIRETORIA 
EXECUTIVA – EXERCÍCIO 2011  
 
Para a análise dos nossos associados apresentamos o 
balanço financeiro e o relatório das atividades 
desenvolvidas durante o ano de 2011. 
 

1- Informações e contatos com os associados. 
Mantida a circulação mensal do nosso jornal 
interno Informativo Afaban o qual também 
está sendo enviado para todas as Afabans e 
entidades afins. O site na internet 
(www.afabancuritiba.org.br) continua ativo e 
atualizado. Os contatos urgentes são feitos 
através de telefonemas e da internet.  
 

2- Encontros festivos. 
Foram mantidos os tradicionais encontros 
mensais de confraternização, sempre nos dias 
do crédito das nossas aposentadorias e 
pensões e o jantar festivo de Natal. 
 

3- Participações em encontros, reuniões e 
outras atividades desenvolvidas. 
Visando resguardar e atender aos interesses 
dos colegas aposentados e pensionistas, 
relacionamos a seguir as atividades, encontros  
 
 

e reuniões ocorridos em 2011, com a 
participação de diretores da AFABAN. 

� Reuniões promovidas pela Afabesp, 
em São Paulo, com as Afabans, 
Sinfab e outras; 

� Os Diretores Djalma e Reggiani 
compareceram a todas as reuniões 
ordinárias mensais  ou bimensais do 
Conselho Fiscal da Cabesp, do 
Conselho Fiscal e do Conselho de 
Deliberativo do Banesprev e do 
Conselho Deliberativo da Afabesp. 

� 03 reuniões com os participantes e 
assistidos do Plano II do Banesprev;  

� Voluntária e extra-oficialmente 
fornecemos impressos e orientações 
gerais sobre a Cabesp, Banesprev, 
planos de saúde FUNBEP-PASS 
(Itaú) e ASSEFAZ (Secr. da 
Fazenda). 

 
4- Participações em outras entidades  

O nosso Diretor Djalma Emidio Botelho 
integra o Conselho de Administração do 
Banesprev desde janeiro de 2009 e foi 
reeleito, com expressiva votação,  para novo 
mandato até o final de 2012.  
O colega Claudanir Reggiani deixou o 
Conselho Fiscal da Cabesp cujo mandato 
encerrou-se em 31.12.2011 e permanece no  
Conselho Fiscal do Banesprev com mandato 
até o final de 2012.  Ambos integram o 
Conselho Deliberativo da AFABESP. 

 
5 – Associados 
      Contamos atualmente com 143 sócios 

residentes em Curitiba e região 
metropolitana, Paranaguá, Ponta Grossa e 
outras cidades. 

 
6 - Situação Financeira 
      Administrando tão somente as verbas 

enviadas pela AFABESP e as mensalidades 
de R$. 10,00 cobradas dos sócios, e com a 
atuação dedicada e harmônica de todos os 
Diretores e colaboradores, conseguimos 
modestamente atingir os nossos objetivos. O 
valor da mensalidade permanece inalterado 
há quatro anos. 

 
No final do exercício verificou-se superávit de R$ 
906,21, resultante de  fatores diversos conforme 
relatamos a seguir: 
 

� As despesas totalizaram R$ 30.760,27, 
verificando-se redução de 18,1% em relação 
ao exercício anterior. As receitas somaram R$ 
31.666,48 com redução de 2,7%; 
 



� As mensalidades ordinárias dos sócios 
corresponderam a 53,2% do total das receitas 
e os repasses da Afabesp a 34,2%; 

� A aplicação dos nossos recursos rendeu R$ 
3.976,14 ou 12,6% das receitas totais;  

� Alugueis, condomínio e energia elétrica 
representaram 39,0% do total das despesas, 
verificando-se aumento  de 7,2% em relação 
ao ano anterior; 

� As despesas com telefonemas e internet 
totalizaram R$ 1.790,51 com redução de 
4,7% em relação ao ano anterior; 

� As despesas com jantares, café, lanche 
mensal  somaram R$ 6.887,28 com redução 
de 41% em relação ao ano anterior quando as 
despesas foram maiores por motivo dos 
festejos do 10º aniversário da Afaban; 

� O item Viagens e Vale Transporte dos 
plantonistas totalizou R$ 1.789,20 com 
redução 7% em relação ao ano anterior. As 
despesas com as viagens para São Paulo e 
Brasilia foram pagas pela Afabesp ou Sinfab 
quando exclusivamente do interesse de todos 
os aposentados banespianos. 

 
Finalizando, convém salientar que os resultados 
alcançados só foram possíveis com o apoio e a 
colaboração dos associados a quem Diretoria 
agradece e espera contar sempre. 
 

Curitiba, 20 de março de 2012. 
A DIRETORIA 

 
 

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31.12.2011 
 

A t i v o 
- Santander – conta corrente           2.307,09 
- Santander – Fundo Investimento         2.287,36 
- Santander – CDB         35.508,69 
- Móveis e Utensílios           7.833,45 
- Depreciação acumulada imobilizado           802,44 
  T o t a l        47.134,15 
 
P a s s i v o 
- Fundo Patrimonial                           44.830,54 
- Imposto a pagar                                         1.397,40 
- Superávit do exercício 2011                         906,21   
  T o t a l        47.134,15 
 
Claudanir Reggiani       Ary Ullmann 
Diretor Presidente       Diretor Tesoureiro 

 
 
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 

 
 
 

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO - 2011 
 

D e s p e s a s 
- Alugueis, Condomínio e Luz                   11.994,71 
- Jornais e Informativos             378,60 
- Jantares, Café, Lanches          6.887,28 
- Correio                             1.703,35 
- Material de Escritório e xerox            491,40 
- Despesa judicial e contábil                        1.248,21 
- Comunicações – Telefone – Internet         1.790,51 
- Viagens, Vale Transporte e  Estadias        1.789,20 
- Materiais e Serviços de Limpeza         1.653,18 
- Brindes e Homenagens                                 886,00 
- Diversas                                  1.135,39 
- Depreciação do imobilizado                         802,44 
- Superávit do exercício                         906,21 
  T o t a l          31.666.48 
 
R e c e i t a s 
- Mensalidades dos Sócios                    16.850,00 
- Repasses da Afabesp                                10.836,34 
- Rendas Financeiras                       3.976,14 
- Outras                         4,00 
  T o t a l          31.666.48 
 
Claudanir Reggiani       Ary Ullmann 
Diretor Presidente       Diretor Tesoureiro 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
TELEFONES ÚTEIS 
Afaban  Curitiba 41-3322-6761 
Cabesp São Paulo 0800-722-2636 
Assefaz 0800-703-4545 e 41-3324-0545 
Funbep Plano Itau         4004-5522 e 4004-4443 
Banesprev 0800-705-1001 e 11-3249-1001 
 
 

 
 
  
 
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 
 

 


