
 
 

Número 179 – Ano 17                      Feliz Natal e o melhor de todos os anos: 2017. 
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CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA 

A PREVIC aprovou a revisão do prazo de 11 anos 

para 17 anos para equacionamento dos déficits de 

2011 e 2012 do Plano II. A mudança, que vinha 

sendo defendida pelos Conselheiros eleitos e 

membros do Comitê Gestor, reduzirá o valor das 

contribuições dos participantes e assistidos do Plano 

II patrocinado pelo Santander/Isban/Produban.  

Os ajustes serão aplicados na folha de pagamento de 

dezembro, retroativos a abril/2016.  

 

PLANO II – REVISÃO DO PRAZO 

O prazo para pagamento das contribuições extras 

aumentou de 11 para 17 anos. Como o novo prazo é 

maior, o valor mensal da contribuição extraordinária 

será menor, mas será cobrada até 2033.  

O método de cálculo não foi alterado e tem por base 

o beneficio individual efetivo ou projetado. Os 

valores são calculados individualmente. 

Em média, a contribuição extraordinária dos ativos 

cairá de 6% para 4,6% e a dos assistidos de 12,6% 

para 9,7%. A diferença dos valores cobrados, 

retroativos a abril de 2016, será estornada na folha de 

pagamento de dezembro/2016. 

 

POSTALIS – CONTA SALGADA 

Desde abril do ano passado os salários dos carteiros e 

pessoal dos Correios ficaram mais magros devido à 

contribuição extra ao Postalis, o fundo de pensão dos 

Correios. Além dos descontos habituais, eles têm de 

pagar 17% em média, para ajudar a cobrir o rombo de 

R$ 5,6 bilhões que o Postalis registrou no ano 

passado. Os aposentados estão em uma situação ainda 

pior: a mordida é de 26%. Esse desconto vai valer 

pelos próximos 15 anos. Segundo amplamente 

noticiado, o rombo é resultado da má gestão, desvios 

e corrupção na administração do fundo de pensão. 

Falamos para não esquecer que temos o nosso fundo 

de pensão para acompanhar e vigiar. 

 

PLANO CABESP FAMILIA 

Com a suspensão da medida provisória concedida 

pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que havia 

determinado que os reajustes das mensalidades do 

Plano Cabesp Família deveriam ser iguais aos do 

Plano da Direta, a partir de novembro último o valor 

das mensalidades do Plano Cabesp Família foram  

 

 

 

retornados àqueles que eram cobrados em maio de 

2016. 

O processo judicial continua até o julgamento do 

mérito da ação. A íntegra das decisões judiciais pode 

ser encontrada no Portal da Cabesp.  

 

ELEIÇÕES NO BANESPREV 

Entre os dias 06 e 20/02/2017 serão realizadas 

eleições para renovação dos Órgãos Diretivos do 

Banesprev. 

Serão eleitos: 

01 Diretor Financeiro; 

01 Diretor Administrativo; 

02 Conselheiros Deliberativos; 

01 Conselheiro Fiscal; 

02 Membros do Comitê de Investimentos 

Serão eleitos, também, igual número de suplentes. 

A participação de todos no processo eleitoral é 

importante para a boa governança do Banesprev. 

 

CUIDADO COM O GOLPE! 

Conforme já noticiamos no dia 24/11/2016, alguns 

associados continuam recebendo ligações telefônicas 

de estelionatários se passando pelos advogados Dr. 

Roberto Gáudio e Dra. Claudete, advogados que 

prestam serviços jurídicos para AFABESP. 

Estes estelionatários estão solicitando depósito em 

dinheiro para levantamento de precatórios judiciais. 

Solicitamos a todos associados que não atendam ou 

retornem essas ligações e não façam depósitos a 

pretexto de recebimento de valores em ação judicial. 

Os advogados contratados pela AFABESP nunca 

entrarão em contato com nossos associados 

solicitando depósito para liberar precatórios ou 

quaisquer valores de ações judiciais. 

Qualquer dúvida sobre andamento processual deverá 

ser esclarecida na Assessoria Jurídica da AFABESP, 

através do telefone (11)3291-4199. 

(site Afabesp) 

 

PLANO V – REUNIÃO EM BRASILIA 

Em reunião realizada no dia 9/11, na sede da 

PREVIC, em Brasília, a AFABESP e os integrantes 

do Comitê Gestor do Plano V solicitaram que a 

PREVIC indefira requerimento feito pelo  Banesprev, 

no qual solicitou  autorização para que a Taxa Real 

de Juros do Plano V fosse elevada de 10,00% a.a. 

para 10,73% a.a. 
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Participaram da reunião os integrantes do Comitê 

Gestor do Plano V, DJALMA BOTELHO e EROS 

DE ALMEIDA e o Conselheiro Fiscal 

eleito, CLAUDANIR REGGIANI, ocasião em que 

entregaram o PARECER elaborado e aprovado pelos 

Membros efetivos do Comitê Gestor do Plano V, que 

resultou de profunda reflexão do Estudo de 

Convergência apresentado pela Towers, de extensa 

reunião com a Diretoria do Banesprev e do Atuário 

da Towers, contesta a maior parte dos fundamentos 

do estudo apresentado. Esse PARECER acompanhou 

a REPRESENTAÇÃO entregue à PREVIC. 

Conforme se observa nesse parecer, são diversos os 

fatores que agravam e intensificam os riscos do Plano 

V, entre os quais destacamos: 

- A Tábua de Mortalidade AT2000 Básica, do 

IBGE, está desatualizada, uma vez que a expectativa 

de vida vem tendo um incremento de 0,3 ao ano e 

isso não vem sendo considerado nos cálculos 

atuariais do Plano V. 

- Ações trabalhistas – O Banesprev até hoje não 

provisionou valores que possam fazer face às ações 

referentes às gratificações e ao reajuste do IGP-DI, 

que alcançam bilhões de reais. 

- A Composição dos Grupos I (optantes pela clausula 

44) e Grupo II (não optantes pela cláusula 44), com 

reajustes diferentes dos benefícios, tem ocasionado 

déficits expressivos, pois o próprio atuário informa 

no Estudo de Convergência sobre a imprevisibilidade 

dos reajustes do Grupo II. 

- A Reforma da Previdência, ora em discussão no 

Legislativo, deverá ter forte impacto nas contas do 

Plano V. 

- O saldo do Contrato de Confissão de 

Dívida firmado entre o Santander e o Banesprev vem 

se elevando significativamente. Em janeiro/2007 

somava 505 milhões. Nos primeiros anos do Plano V 

foram apropriados mais de R$ 500 milhões de 

superávits, que ajudaram a reduzir o montante da 

dívida. Mesmo assim, em 2015 já estava em R$ 1,583 

bilhão. No atual exercício de 2016 o déficit já está 

estimado em mais de R$ 800 milhões. Hoje o saldo 

devedor representa 26,61% das Provisões 

Matemáticas do Plano. Essa porcentagem tende a se 

elevar substancialmente nos próximos anos, caso não 

sejam adotadas providências urgentes para corrigir as 

variáveis apontadas no Parecer do Comitê Gestor do 

Plano V. 

Considerando todos esses fatores agravantes de riscos 

para o Plano V, o documento protocolado na 

PREVIC contem o seguinte pedido: 

“Diante do exposto e confiando na competência e 

bom senso da D. Direção dessa Coordenadoria, dos 

Analistas Técnicos e dos Auditores Fiscais 

SOLICITAM O INDEFERIMENTO do pleito 

formulado pelo Banesprev em 25/08/2016 para 

elevação da taxa real de juros de 10,00% a.a. para 

10,73% a.a., pois uma eventual aprovação poderá 

expor o PLANO V a riscos exponenciais.” 

 

 

PREVIC SUSPENDE ANÁLISE DO PEDIDO 

DO BANESPREV 
Em carta datada do dia 21/11 a PREVIC informou ao 

BANESPREV que a análise do pedido de elevação da 

taxa estava suspensa até que o BANESPREV se 

manifeste sobre a solicitação feita pela AFABESP. 

 

AUDIÊNCIA EM BRASILIA – PLANOS II e V 

Na Audiência Pública da Comissão de Direitos 

Humanos do Senado, do dia 17/11/16, convocada 

pelo Senador Paulo Paim, os temas dominantes foram 

o serviço passado do Plano II e o abono no valor de 

R$ 3.500,00, previsto na Convenção Coletiva de 

Trabalho assinada entre bancários e banqueiros neste 

ano. 

A audiência teve como principais debatedores 

representantes dos Sindicatos, da AFABESP, 

AFUBESP e ANAPAR, pelo lado dos participantes. 

Compareceram também os representantes do 

Santander, do Banesprev e da PREVIC. 

Todos os representantes dos participantes abordaram 

os dois principais assuntos que foram a falta de 

aporte do serviço passado, por parte do Banco no 

Plano II e o não pagamento por parte do Santander, 

do abono previsto na Convenção Coletiva, àqueles do 

Plano V que não optaram pela cláusula 44. Foram 

discutidas também a situação das ações das 

gratificações, que tramita há 18 anos, e a do IGP-DI, 

há 14 anos à espera da justiça. 

 

ONDE ESTÁ VOCÊ? 

Arthur Geraldo Monteiro, Carlos Gomes de Andrade, 

Edu Amoedo, Eloi Surião, Maria de Fátima Garcia 

Felizardo, Maria de Fátima Silva Lobo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

DEZEMBRO 

02 – Amilton E. S. Bentos 

02 – Creuza das Graças M. Gomes 

05 – Alice Kazumi K. Hiraga 

05 – Laurindo Fracaro 

05 – Donizete de Oliveira 

06 – João Bento Neto 

08 – Carlos Fuchs 

11 – Ana Maria A. Bresser 

11 – Alair Antonio Gonçalves 

14 – Dinorá Barreira 

15 – Sanae Miyaki 

19 – Carlos Higino da Silveira 

21 – Antonio Carlos Peres 

24 – Natálio da Silveira Ton 

29 – Gustavo Roberto Suenaga 

 

 
 

Expediente: O Informativo Afaban é uma publicação 

mensal distribuída interna e gratuitamente aos associados. 

Supervisão: Claudanir Reggiani  

Rua Mal. Deodoro, 500 conj 72 – Curitiba - CEP. 80010-

911 Fone/fax: 41-3322-6761 - afabancuritiba@gmail.com 

www.afabancuritiba.org.br 

 


