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 PLANO II – ASSEMBLÉIA - DÉFICIT 

A Assembléia Extraordinária dos participantes do 

Plano II, realizada no dia 17 de março, não 

aprovou a proposta de cobrança de contribuições 

extraordinárias para cobertura do déficit do plano. 

   

As entidades representativas defenderam o voto 

NÃO à proposta apresentada pelo Banesprev. O 

Sindicato dos Bancários de Campinas apresentou e 

defendeu o voto pelo SIM, isto é, pela aprovação 

da proposta de cobrança de extraordinários, mas 

com Ressalva. 

  

A votação final apresentou o seguinte resultado: 

 NÃO: 1.927 votos 

 SIM:      102 votos 

  

Embora a proposta de contribuições extraordinárias 

dos  ativos, aposentados e pensionistas tenha sido 

recusada pela Assembléia, a cobrança será feita a 

partir de abril. Como se sabe, a decisão da 

Assembléia vale 01 (um) voto. O Santander possui 

02 (dois) votos (o dele e o do  Banesprev. Essa 

situação já era do conhecimento de todos 

antecipadamente e a Assembléia serviu apenas 

como consultiva e para firmar posição. 
 

Os colegas Reggiani e Donizete de Oliveira 

estiveram presentes portando as procurações 

entregues pelos associados do Plano II residentes 

em Curitiba. 

 

 

PLANO II – ASSEMBLÉIA – DÉFICIT 

Em futuro não muito distante saberemos com 

nitidez se houve erro ou acerto na decisão da 

assembléia de recusar a cobrança da contribuição 

extra. Talvez o tema do ‘tempo passado’ seja 

entendido apenas como uma bandeira política que 

adiou as necessárias atitudes para corrigir os rumos 

do plano. Do mesmo modo, sabemos hoje, do fatal 

erro e cochilo dos negociadores sindicais que não 

registraram no regulamento a responsabilidade do 

banco. 

Quantos teriam opinião diferente e deixaram de se 

expressar tímidos da pressão? 

 

 

BANESPREV – CERTIFICAÇÃO ISO 9001 

Confirmando a excelência da sua administração, o 

BANESPREV recebeu a manutenção de sua 

Certificação de Qualidade ISO 9001-2008 para os 

serviços de concessão e pagamentos de benefícios, 

o que abrange todas as atividades da entidade. 

A empresa mantém a certificação na norma ISO há 

12 anos ininterruptos e já recebeu nesse período 21 

auditorias externas desta natureza. 

Parabéns à Diretoria e ao quadro de funcionários. 
 
 

 
AFABAN - REAJUSTE DA MENSALIDADE 

A Diretoria da AFABAN, reunida no dia 27 de 

fevereiro último, decidiu reajustar o valor da 

mensalidade de R$ 10,00 para R$ 12,00 a partir do 

mês de março.  

O reajuste se faz necessário em razão do aumento dos 

custos e despesas gerais para manutenção da nossa 

sede.  

A mensalidade não era reajustada desde janeiro de 

2008. Nesse período o INPC foi de 24,6% e o 

reajuste das aposentadorias e pensões foi de 34,5%. 

A Diretoria conta com a compreensão de todos. 

 

 

 

ELEIÇÕES - COMITÊ GESTOR - PLANO II 

Concluída as eleições e apurados os votos foram 

eleitos os seguintes candidatos: 

Efetivos: 

 Camilo Fernandes; 

 Vera Marchioni; 

 Walter de Oliveira. 

Suplentes: 

 Dijalma Carvalho; 

 Eliana Danza; 

 Jacira Miranda. 

Votaram 4862 participantes ou 41% do total. 

Como anormalidade, a Comissão das Eleições 

formada pelas entidades, invalidou 991 votos cujos 

envelopes não continham as datas de postagens ou 

com as datas ilegíveis. Trata-se de uma 

formalidade burocrática já que votos chegaram 

dentro prazo regulamentar. 

 

Informativo Mensal 
 



ELEIÇÕES DO PLANO II 

Que os eleitos possam contribuir para a solução do 

déficit de R$ 777 milhões do plano, mesmo 

porque, esses colegas estão comprometidos com a 

tese de que os participantes não são responsáveis 

pelo pagamento da contribuição extraordinária, que 

será adotada pelo Banesprev a partir de Abril/2012. 
 

 

NOVOS ASSOCIADOS - Bem vindos 

Dinorá Barreira – Itararé – SP 

Maria Aparecida Bacchiega Oliveira – Itararé - SP 

 

 

FESTA DO APOSENTADO 

A AFABESP promoverá no período de 05.05.2012 

a 01.06.2012 a tradicional Festa do Aposentado. O 

evento ocorrerá na Colônia de Férias do Guarujá e 

os pedidos de reserva serão atendidos na ordem de 

chegada na sede da entidade. As reservas serão de 

pacotes de 7 dias e os pagamentos poderão ser 

efetuados em até 8 parcelas. 

O tema deste ano será FESTA GAUCHA. 

 

 

GRATIFICAÇÕES SEMESTRAIS 

O processo das gratificações semestrais promovido 

pela AFABESP contra o Banco Santander foi 

distribuído para o Ministro Dias Tóffoli, do 

Supremo Tribunal Federal e desde o dia 13/3/12 os 

autos encontram-se no seu gabinete, para examinar 

e relatar o processo. 

Esse Ministro foi designado como Relator e terá a 

incumbência de preparar o seu voto e submetê-lo 

aos demais Ministros do STF encarregados de 

julgar os recursos que foram interpostos pela 

AFABESP e pelo Banco Santander. 

A AFABESP não mede esforço para apresentar a 

melhor defesa possível. 

 

 

IMPOSTO DE RENDA 

Lembramos que a declaração de ajuste anual do 

imposto de renda deve ser entregue até o dia 30 de 

abril. Faça com cuidado e guarde os comprovantes 

pelos próximos cinco anos. O Leão está cada vez 

mais nervoso. 

Acesse os sites da CABESP e do BANESPREV 

para obter segundas vias dos comprovantes de 

despesas e dos rendimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOSSOS PLANOS DE PREVIDÊNCIA 

Todos os funcionários aposentados e pensionistas  

do BANESPA, inclusive os das empresas do 

extinto conglomerado (Baneseg, Corretora e 

Cabesp), recebem as suas complementações 

através de um dos seis planos de previdência 

administrados pelo BANESPREV. O pessoal da 

ativa também está vinculado a estes mesmos planos 

e passarão a receber seus proventos quando da 

aposentadoria. 

Os planos I, V e Pré-75 não são contributivos, isto 

é, os participantes nada pagaram ou pagam para o 

custeio ou formação do patrimônio. Todas as 

despesas, inclusive os eventuais déficits, eram de 

responsabilidade do BANESPA e que após a 

privatização passaram a ser do SANTANDER. 

Por outro lado, nos planos II, III e IV os inscritos 

contribuem durante todo o tempo de trabalho com 

mensalidades para a formação do patrimônio que 

garantirá  os longos anos quando aposentados. O 

Patrocinador (Banespa e atualmente o Santander) 

também contribuíram e contribuem com parcela 

igual e até maior. Nestes planos os prejuízos, 

proporcionalmente, devem ser cobertos pelos 

participantes. É o caso do Plano II, que no 

momento apresenta um déficit de R$ 777 milhões. 

Contabilmente o patrimônio de cada plano e de 

cada empresa é mantido separado.  

 

 

 

 

  

ABRIL 

01 – Maria de Fátima G. Felizardo 

06 – Marcos de 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 

28 – Maria A. Bacchiega Oliveira 

MAIO 

01 – Margareth Pereira L. Bakun 

02 – Celso Antonio Moreira 

07 – Ilda da Cunha Urcichi 

07 – Ikuko Hirata 

09 – Vera Lúcia Verga Chamiço 

11 – Josevaldo Martins da Costa 

17 – Eni dos Santos Fusek 

20 – Antonio Bakun Filho 

21 – Otilia Caron 

26 – João Francisco Benini 

28 – Susana Skorupa 

 

 

 

 
 

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 

 


