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PLANO II – COBERTURA DO NOVO DÉFICIT 

O Plano II Santander apresentou déficit de R$ 170 

milhões no exercício de 2012. Vários fatores 

contribuíram para este resultado negativo. O atuário 

responsável pelo Plano caracterizou o prejuízo como 

sendo estrutural. Neste caso a cobertura deve ser de 

imediato. 

Como todos sabem, a responsabilidade pela cobertura 

do déficit é do Patrocinador (55%) e dos participantes 

ativos e assistidos (45%). 

A proposta do atuário indicando os valores das 

contribuições extraordinárias foi apresentada na 

Assembleia Geral dos participantes do Banesprev, no 

dia 06 de abril. Por ampla maioria a proposta foi 

recusada. Contudo a recusa não tem nenhum valor 

prático, pois o patrocinador Santander conta com a 

maioria dos votos e, assim, determina a cobrança. 

Ademais, a regularização do déficit é exigência legal. 

Assim, a partir do mês de abril, todos os participantes 

do plano II Santander iniciarão o pagamento das 

mensalidades para a cobertura de mais este déficit.  

 

 

ASSEMBLEIA DO BANESPREV 

A AFABAN de Curitiba coletou procurações dos 

associados que não puderam comparecer à 

assembleia no dia 06.04.2013 em São Paulo. 

O colega aposentado Donizete de Oliveira foi o 

portador das procurações e compareceu na 

assembleia representando os demais. 

As despesas de viagem foram custeadas pela 

AFABAN. 

 

 

ASSEMBLEIA DA AFABAN DE CURITIBA 

A assembleia geral dos associados da AFABAN de 

Curitiba, realizada no dia 20 de março, aprovou o 

balanço e o relatório anual da diretoria referente ao 

exercício de 2012. 

Foi registrado um voto de louvor pelo trabalho e 

dedicação dos membros da Diretoria. 

 

 

NOVA CARTEIRINHA DA ASSEFAZ 

No mês de abril a CABESP enviou a nova carteirinha 

da ASSEFAZ, com vencimento em 04/04/2014. 

Caso não tenha recebido contate a CABESP pela 

internet ou telefone. 

  

 

PLANO V  

O Plano V do Banesprev apresentou R$ 217 milhões 

de déficit em 2012. O Santander é o responsável pela 

cobertura do prejuízo. No mês de abril, como tem 

feito nos anos anteriores, este déficit será incorporado 

na dívida que o Patrocinador já tem junto ao plano. 

Esta dívida passará a ser de R$ 1.048 milhões e está 

sendo paga em parcelas mensais ao longo de 18 anos. 

A dívida do Santander possui garantia em títulos 

públicos e está amparada num contrato imposto pelo 

banco ao BANESPREV. 

Os Conselheiros eleitos sempre condenaram as 

cláusulas desse permissivo contrato que permite a 

incorporação dos déficits na dívida sem limite e a 

apropriação dos superávits pelo patrocinador. 

Este sistema representa um verdadeiro dreno dentro 

do patrimônio do plano e gera insegurança aos 

participantes.  

Ademais, trata-se de um plano fechado e que deveria 

estar saldado, isto é, com todas as reservas e ativos 

em poder do BANESPREV. Convém lembrar que 

todo o ativo garantidor do plano foi entregue, 

graciosamente, pelo Governo de São Paulo e pela 

União ao Santander. 

 

 

PLANO PRÉ 75 (FUNDÃO) 

Em 2012 o Plano Pré-75 apresentou déficit de R$ 31 

milhões, que segundo o atuário decorre do 

descasamento das taxas regulamentares e de 

aplicação dos ativos. O Santander é o responsável 

pela cobertura do déficit. 

Ocorre que recentemente a PREVIC determinou o 

enquadramento da taxa às normas, ou seja, de 12% 

para 6% o que eleva o déficit para R$ 646 milhões. 

 

 

LEMBRANDO UM HERÓI DA PÁTRIA 

No dia 21 de abril a nação prestou homenagens ao 

nosso herói TIRADENTES, mártir da independência 

do Brasil. Infelizmente esquecido por muitos. 

“Se dez vidas tivesse, todas daria pela minha 

pátria”. Frase proferida por Tiradentes momentos 

antes de sua morte, revela sua paixão pela nação 

brasileira.  
Quantos Tiradentes precisamos, hoje, nestes tempos 

de corrupção sem controle? 
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PLANO PRÉ-75 

O déficit do plano, em torno de R$ 646 milhões, é 

resultante do cálculo dos ativos e passivos ao longo 

do tempo futuro e decorre do descasamento das taxas 

de juros entre os ativos garantidores e os passivos 

(compromissos) do seu patrimônio. Trata-se de uma 

discussão antiga entre o Conselho Administrativo do 

plano, o gestor BANESPREV e o Santander.  

O Santander acenou que aceitaria reconhecer o déficit 

mediante ampla alteração do regulamento do plano.  

Os participantes não concordam com as modificações 

pretendidas. O impasse persiste, aparentemente, no 

aguardo de negociações ou da firme interferência da 

PREVIC, que regula o sistema de previdência. 

 

 

DÉFICITS DOS PLANOS II, V E PRÉ-75 

Os participantes e assistidos de todos os planos 

administrados pelo BANESPREV aprovaram o 

balanço e as demonstrações financeiras durante a 

assembleia de prestação de contas do dia 06 de abril, 

em São Paulo. 

Os debates e esclarecimentos culminaram com a 

aprovação das contas, porém com ressalvas sobre os 

números dos planos II, V e Pré-75. Estes planos são 

os mais críticos e a cada exercício apresentam mais 

déficits. A redução das taxas de investimentos é o 

fator que mais pesa no desequilíbrio destes planos. 

 

 

DÉFICITS DO PLANO II, V E PRÉ-75 

O déficit do plano II é o mais sentido, pois recai 

sobre os ombros do pessoal da ativa e dos 

aposentados. Os valores são elevados sendo difícil 

vislumbrar o término da cobrança da contribuição 

extraordinária. Esta cobrança se constitui, na prática, 

numa redução dos benefícios da aposentadoria. 

 

 

DÉFICITS DOS PLANOS V E PRÉ-75 

Embora os déficits destes planos sejam de 

responsabilidade do Santander, na qualidade de 

patrocinador, a maneira como a cobertura se dá – 

mediante aumento da dívida de longo prazo – é um 

fator de insegurança no presente e no futuro de todos. 

Esta insegurança tem íntima relação com as 

oscilações da situação econômico e financeira do país 

e das empresas em geral, especialmente do segmento 

dos bancos. 

 

 

CABESP VIDA 

Habitue-se a ler o informativo que a CABESP envia 

todo mês. Ele está recheado de informações e 

orientações muito úteis para melhor cuidar da tua 

saúde e da saúde dos teus familiares. 

O número de abril aborda com muita clareza os riscos 

e as prevenções de eventos cardíacos, diabetes, 

hipertensão, o uso do sal e até do andador infantil que 

o teu neto pode estar usando. 

 

ASSEMBLEIA DA CABESP 

Será realizada no dia 27.04.2012, em São Paulo, para 

análise da prestação de contas do exercício de 2012. 

A AFABAN de Curitiba coletou procurações dos 

associados e estará acompanhando as decisões do 

encontro. 

 

 

É NÓIS NA FITA 

Visite o site da AFABAN de Curitiba e veja fotos e 

vídeos antigos e os mais recentes dos nossos 

encontros e jantares. Veja especialmente o vídeo de 

1987 que mostra a inauguração da nova agência do 

BANESPA, na Avenida Marechal Deodoro. Na 

ocasião, você que trabalhava na agência, deve se 

lembrar da vinda do famoso e campeoníssimo time de 

vôlei do Banespa, com o Montanaro e muitos outros 

famosos. 

Os vídeos podem ser encontrados, também, no site do 

Youtube. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

VACINA CONTRA GRIPE – ATENÇÃO 

As pessoas que fazem parte dos grupos prioritários 

poderão ser imunizadas em igrejas, supermercados, 

unidades básicas de saúde, entre outros. 

A vacinação é gratuita e o prazo termina no dia 10 de 

maio. 

Fazem parte dos grupos prioritários idosos com 60 

anos ou mais, gestantes, crianças com idade entre seis 

meses e dois anos, doentes crônicos. 

 
Mantenha o teu endereço atualizado na Afaban, 

Cabesp, Banesprev e Afabesp. 

 

 

 
[Digite uma citação do documento ou o resumo de uma 

questão interessante. Você pode posicionar a caixa de texto 

em qualquer lugar do documento. Use a guia Ferramentas de 

Caixa de Texto para alterar a formatação da caixa de texto da 

citação.] 

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 

 

 

 

 

MARÇO 

01 – Margareth P. L. Bakun 

02 – Celso Antonio Moreira 

07 – Ilda da Cunha Urcichi 

07 – Ikuko Irata 

09 – Vera Lúcia V. Chamiço 

11 – Josevaldo Martins da Costa 

17 – Eni dos Santos Fussek 

20 – Antônio Bakun Filho 

21 – Otilia Caron 

26 – João Francisco Benini 

28 – Susana Skorupa 

 

 

 

 

 

 

 
 


