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 PLANO II – COBERTURA DO DÉFICIT 
O patrocinador Banco Santander, os participantes 
ativos, aposentados e pensionistas do Plano II 
iniciaram, em abril, a cobertura do déficit de R$ 
777 milhões apurados em 31.12.2011. 
No holerite de cada um já aparece o valor mensal 
que será cobrado ao longo de vários anos ou até 
que o déficit se extinga. Especialistas avaliam que 
o equilíbrio virá dentro de 5 a 10 anos, salvo  
acontecimento excepcional nos mercados onde as 
aplicações financeiras do plano se encontram 
alocadas.  
Ressaltam, contudo, ser prematura uma avaliação 
mais precisa face à existência de algumas 
premissas não alinhadas com a atualidade e que 
mais dia menos dia deverão enquadradas. Dentre 
elas, destaca-se a longevidade cada vez maior dos 
participantes, a contínua redução da taxa de juros e 
tempo decorrido entre a aquisição do direito e a 
efetiva aposentadoria. A necessidade de adequar 
premissas de tempos em tempos é uma 
preocupação sempre presente no trabalho dos 
atuários e dos administradores de planos de 
previdência.  
Enfim, foi dado o grande passo para garantir o 
futuro do Plano II e a tranquila aposentadoria de 
todos.  
É verdade que para alguns a solução está sendo 
mais amarga, especialmente aos autopatrocinados e 
ao pessoal da ativa possuidores de salários maiores. 
 
 
 
PLANO II – TEMPO PASSADO 
No início de abril, reuniram-se em Brasília, os 
representantes da PREVIC, do BANESPREV, de 
entidades representativas dos participantes e os 
atuários do Plano II. 
Os debates versaram sobre a existência do serviço 
passado e a situação do plano. Ao final, decidiram 
pela realização de novos estudos no Plano II. O 
objetivo será levantar a viabilidade de propostas 
alternativas para a reestruturação das regras do 
plano que solucione mais rapidamente o déficit 
atual e evite novos prejuízos. 
 

 
 
 
ASSEMBLEIA  DA CABESP  
A assembléia geral realizada no dia 28 de abril, em 
São Paulo, aprovou o balanço e as demonstrações 
contábeis de 2011 por 1.285 votos a favor e 73 
contra. O referendo do regulamento da assistência 
odontológica foi aprovado por 1.343 votos a favor 
e apenas 2 contra. 
O encontro transcorreu em clima tranqüilo apesar 
de alguns procurarem aproveitar o evento para 
mensagens eminentemente políticas no nosso meio. 
 
 
 
ASSEMBLEIA DO BANESPREV 
As contas do exercício de 2011 foram aprovadas 
com as ressalvas apresentadas pelos Conselheiros 
Fiscais e Deliberativos eleitos. Os votos apurados  
totalizaram 1.644 pelo SIM e dois pelo NÃO. 
A proposta orçamentária, política de investimentos 
e o plano de custeio para 2012 foram aprovados 
por aclamação. 
As ressalvas apresentadas pelos Conselheiros 
eleitos dizem respeito aos repetitivos temas: 

• Serviço Passado do Plano II; 
• Contrato que permite ao Santander a 

apropriação dos superávits e a cobertura 
dos déficits mediante o aumento da dívida 
junto ao Plano V; 

• Apropriação das provisões para perdas em 
ações trabalhistas de responsabilidade do 
Santander no resultado dos Plano II e V; 

• Cobertura do déficit do Plano Pré-75 sem 
considerar a defasagem das taxas das 
aplicações financeiras. 

 
 
CONSELHEIROS ELEITOS 
Lembramos que nossos Conselheiros, eleitos com o 
apoio da AFABESP, AFABANS, BANESPREV e 
SINFAB, são os colegas Reggiani e Djalma 
Botelho. Os mandatos encerram-se no final do ano.  
Apesar de serem minoria nos conselhos Fiscal e 
Deliberativo registram através de votos e ressalvas 
suas opiniões discordantes e fundamentadas. 
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PEDIDO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA 
A AFABAN de Curitiba, juntamente com outras 
entidades integrantes da União das Associações de 
Aposentados e Pensionistas do Estado do Paraná, 
assinou proposta para a realização de audiência 
pública junto a Comissão de Direitos Humanos e 
Legislação Participativa, em Brasília. A proposta 
visa sustar a vigência de alguns artigos da 
Resolução CGPC nº 26/2008 do Conselho Gestor 
da Previdência Complementar que regulamenta a 
utilização dos superávits e o equacionamento dos 
déficits dos planos de previdência complementar. 
O objetivo será o de dirimir controvérsias e 
harmonizar a política governamental para o setor 
com os legítimos interesses dos participantes. 
A iniciativa terá o suporte do Senador Paulo Paim.  
 
 
 
RETIRADA DE PATROCÍNIO 
A Comissão Temática criada pelo Conselho 
Nacional de Previdência Complementar, composta 
em sua maioria por representantes do Governo e 
dos patrocinadores, estudam alterações nas normas 
que tratam da retirada de patrocínio dos planos de 
previdência complementar.  
Os debates até agora realizados apontam para o 
desrespeito aos direitos adquiridos dos 
participantes e assistidos. A ANAPAR, que 
representa os participantes, gritou que “os 
patrocinadores querem meter a mão em parte das 
reservas, além de retirar, romper contratos e 
desprezar direitos”. Enfatizou que quer evitar que 
aposentados idosos tenham seus benefícios 
interrompidos, comprometendo a sua qualidade de 
vida e, mesmo, a sua sobrevivência. 
A Comissão voltará a se reunir no final de maio 
para uma possível decisão final. 
 
 
 
 
RETIRADA DE PATROCÍNIO 
A AFABAN de Curitiba protesta 
Para demonstrar a sua discordância sobre um 
possível desfecho desfavorável do assunto acima, a 
AFABAN de Curitiba enviou carta ao Secretário 
do CNPC - Conselho Nacional de Previdência 
Complementar, órgão do Ministério da Previdência 
Social, nos seguintes termos: 
 

... A Associação dos Funcionários Aposentados do 
Banco do Estado de São Paulo - AFABAN DE 
CURITIBA E REGIÃO, representando cerca de 
300 aposentados e pensionistas residentes nesta  
 
 
 

 
região, vem respeitosamente manifestar total 
discordância com o posicionamento ilegal e 
tendencioso de alguns membros da Comissão 
Temática que estudam novos mecanismos legais 
para a retirada de patrocínio dos planos de 
previdência complementar, os quais pretendem 
unilateralmente romper contratos e interromper 
benefícios comprometendo a qualidade de vida, e 
mesmo a sobrevivência, de milhares de 
aposentados idosos.  
Enfatizamos o nosso protesto contra o desprezo aos 
direitos adquiridos que alguns membros da 
Comissão estão querendo aprovar. 
Cordialmente 
AFABAN DE CURITIBA - Diretoria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

   
 
 
 
RIA 
Um avião caiu em uma floresta com dois 
executivos. Eles não tiveram outra escolha senão 
pegar as suas maletas e sair andando. Então, surgiu 
um leão. Um deles tirou um tênis da mala e 
começou a calçá-lo. O outro disse:  
- Seu idiota! Você acha que vai correr mais do que 
o leão com esse tênis?!  
- Eu não quero correr mais do que o leão. Eu só 
quero correr mais do que você. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 
 
  
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 
 

 


