
 
 
    Número 75 – Ano 8        Preocupe-se mais com sua consciência do que com sua reputação. Porque sua consciência é o que       
     Março - 2007               você é, e sua reputação é o que os outros pensam de você. E o que os outros pensam é problema deles.           
 
                                                 
PLANO V – MELHORIAS NECESSÁRIAS  
O Plano V do Banesprev, que a partir de janeiro de 
2007 agrega os aposentados e pensionistas Pré-75, 
necessita de aperfeiçoamentos visando a garantia plena 
dos direitos desse pessoal. Esta é a conclusão unânime 
dos integrantes do Comitê Gestor do plano.  
As reivindicações já foram entregues ao Presidente do 
Banesprev, Dr. Jarbas Antônio de Biagi, e abordam, 
conforme denunciamos desde os primeiros momentos, 
os seguintes tópicos: 

1) Que seja vedada, sob quaisquer hipóteses, a 
retirada do patrocínio do Plano V pelo 
Patrocinador (Santander Banespa), e quaisquer 
de seus eventuais sucessores, enquanto houver 
um único participante assistido ou beneficiário; 

2) Que o reajuste dos participantes do Grupo 2, 
que não aderiram à cláusula 44ª do ACT, seja 
de acordo com a majoração da remuneração do 
pessoal da ativa (FENABAN) ou pela variação 
do INPC, aquele que for maior; 

3) Que os recursos do Plano sejam plenamente 
entregues ao Banesprev, pois se considera 
abusiva a retenção de R$ 505,6 milhões que 
serão repassados em 250 parcelas mensais; 

4) Que os aspectos contratuais e legais do ítem 
acima, aliados ao aporte da denominada 
Reserva a Amortizar por Contribuições do 

Patrocinador, no total de R$ 2,2 bilhões, fique 
claramente expresso no Contrato de Confissão 
de Dívida e sob a supervisão da Secretaria de 
Previdência Complementar; 

5) Que seja assegurada no regulamento do Plano, 
a manutenção da contribuição do Santander 
Banespa no custeio da CABESP; 

6) Que a instituição e as normas de funcionamento 
do Comitê Gestor sejam inseridos no 
Regulamento do Plano V.  

 
Estas reivindicações são da máxima importância para a 
total garantia e segurança do Plano face às incertezas 
nas dezenas de anos que teremos pela frente. Convém 
lembrar, sempre, que a Secretaria de Previdência 
Complementar determinou a criação do fundo “sem 
ônus ou prejuízos”; que o fundo deveria ter sido criado 
há muitos anos antes; que os nossos direitos são 
incontroversos e foram adquiridos há mais de quatro 
décadas. Não há, portanto, razões para incorrer em 
riscos. 
 
 

COMITÊ GESTOR DO PLANO V 
Com a presença do Presidente e de Diretores do 
BANESPREV, os integrantes do Comitê Gestor 
reuniram-se no dia 07-03-2007 para tratar dos variados 
assunto previamente agendados.  
Na oportunidade foram apresentados e entregues o 
balancete e os relatórios financeiros relativos ao mês de 
janeiro, primeiro mês da existência do Plano V. Os 
documentos e as análises decorrentes indicaram 
claramente a eficiência, os cuidados técnicos e 
administrativos e a transparência adotada pelo 
BANESPREV no trato de todos os aspectos que 
envolvem a gerência do nosso Fundo. 
As reivindicações visando a melhoria do Plano V foram 
entregues e comentadas. Notou-se, da parte do 
Presidente do BANESPREV, a melhor disposição para 
levar o assunto ao Conselho Deliberativo e à Diretoria 
do Santander Banespa. 
A lamentar apenas o fato do abrupto abandono da 
reunião por parte dos representantes da AFUBESP no 
Comitê ao verem infrutíferas as suas tentativas de 
mudar os critérios de eleição dos representantes das 
entidades junto ao Plano V.  A pretensão, se aprovada, 
levaria à quebra da proporcionalidade entre os 
representantes de cada entidade e um passo atrás em 
tudo que fora acertado anteriormente. Nos últimos anos 
as associações representativas do pessoal Pré-75  
envidaram esforços para criação do Plano V e a 
conseqüente segregação dos recursos. Neste momento, 
a possível hegemonia de apenas uma delas no Comitê 
Gestor, no nosso entendimento, contraria princípio da 
democracia representativa.  
Temos certeza de que o mal estar provocado por esta 
ocorrência e as possíveis arestas de animosidade já se 
dissiparam, e que o necessário clima de entendimento e 
colaboração estará presente nos futuros encontros. 
 
 
BANESPREV – 20 ANOS 
Criado em 1987, o BANESPREV está comemorando 
seu 20º aniversário e com orgulho se apresenta como 
um dos principais fundos de previdência do país. Com 
um patrimônio líquido próximo a R$ 8 bilhões atende a 
uma população superior a 57 mil pessoas.  
Para falar da sua história e dos seus expressivos 
números, o BANESPREV distribuiu a todos os 
assistidos, um extenso e útil livreto informativo cuja 
leitura é recomendável. 
 
 

Informativo Mensal 
 



BANESPIANO NÃO É INCA NEM ASTECA... 
Gentilmente recebemos um exemplar do livro 
“Banespiano não é Inca, nem Asteca, é Brasileiro com 
muita Honra”, escrito por um grupo de banespianos 
auto-denominados de “Inconformados de Santos”. Com 
muita propriedade o livro trata da história do Banespa, 
dos banespianos, das suas entidades representativas, da 
privatização, das maldades praticadas pelo grupo 
espanhol Santander, das agruras e sofrimentos vividos 
pelos banespianos e, principalmente, da luta para 
recuperar os seus direitos. É um registro histórico que 
captou informações de diversas fontes, embora 
detalhista em alguns aspectos, é de fácil leitura e mostra 
o elogiável esforço dos autores.  
Entretanto, a narrativa passou ao largo e deu rala ênfase 
ao papel nocivo dos sindicatos dos bancários ao 
defender e assinar, a partir de 2001, os acordos 
coletivos que congelaram salários e aposentadorias por 
longos seis anos, além dos quase 12.000 demitidos. O 
papel dos sindicatos e o viés político das suas atividades 
no período pós-privatização deveriam ser mais 
explícitos. Por outro lado, respeitados os sagrados 
direitos dos autores, entendemos que se deu demasiado 
conceito de heroísmo e ou de banditismo a alguns 
personagens do drama do Banespa e da sua gente. Às 
briosas e batalhadoras Afabans pareceu restar a idéia de 
que estão voltadas apenas a objetivos sociais  e que são 
regidas pela Afabesp. Esta conceituação confunde a 
independência, que de fato as Afabans possuem, com 
afinidade de objetivos.  
Evidentemente o livro merece atenção e deve ser lido, 
não só pelos banespianos como por todos aqueles que se 
interessam pelas coisas do Brasil e dos brasileiros. A 
história de sucesso do BANESPA é digna de orgulho 
dos paulistas e dos brasileiros em geral, e o seu 
lamentável fim um exemplo da insânia dos homens. 
O preço do livro é R$ 5,00 mais despesas de correio. 
Pedidos pelos telefones 13-3237-8l90 ou 13-3227-3939 
ou pelo e-mail: dp.rezende@bol.com.br 
 
 
PRESTAÇÃO DE CONTAS 
A Assembléia Geral dos associados da Afaban de 
Curitiba, realizada no dia 20 de março, aprovou por 
unanimidade o relatório e o balanço anual referentes ao 
exercício de 2006. A Diretoria recebeu voto de louvor e 
de agradecimento por parte dos presentes. 
O encontro serviu, também, para um agradável 
reencontro de amigos banespianos e transmissão das 
últimas informações sobre os assuntos de interesse dos 
aposentados e pensionistas. Durante todo o dia 
permaneceu disponível farta mesa de doces e salgados. 

 
 

REUNIÃO INFORMATIVA 
A reunião realizada pela Afaban de Curitiba, no 
auditório do Hotel San Martim no dia 01/03, contou 
com a presença de mais de 70 associados interessados 
em melhor compreensão do Plano V do Banesprev.  
As explanações foram feitas pelos Diretores Djalma 
Botelho e Reggiani e todos os questionamentos e 
dúvidas dos presentes foram esclarecidos. 
 
 

CAMPEÃO DE RECLAMAÇÕES 
Em fevereiro, pelo segundo mês consecutivo, o 
Santander Banespa liderou o ranking de reclamações 
divulgado pelo Banco Central. Desde o ano passado, 
quando ficou em primeiro lugar em oito meses, o 
Santander Banespa vem se destacando de forma 
negativa nesse quesito que mede a insatisfação dos 
clientes e usuários. A falta de funcionários e a pressão 
insuportável para o cumprimento de metas absurdas 
estão entre as causas do problema, segundo a Afubesp. 
A saúde econômico-financeira do Santander Banespa 
interessa aos aposentados e pensionistas, pois ele é o 
cobridor e responsável por eventuais déficits no 
Banesprev. 
Fonte: Bacen e Jornal da Afubesp 
 
 
 
AVISO AOS NAVEGANTES 
Os aposentados e pensionistas Pré-75 ainda não 
desistiram de lutar pela recuperação dos seus atrasados. 
Embora possa parecer que a criação do Plano V seja o 
consolo aceitável e final, ainda há muita disposição e 
sede de justiça a embalar a dignidade daqueles que não 
se abatem e não se deixam roubar. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Expediente: O Informativo Afaban é uma publicação mensal 
distribuída interna e gratuitamente aos associados. 
Supervisão / Redação: Claudanir Reggiani  
Rua Mal. Deodoro, 500 conj 87 – Curitiba - CEP.80010-911 
Fone/fax: 41-3322-6761  afaban.curitiba@terra.com.br 
www.afabancuritiba.org.br 

 
 

ABRIL 
09 – Lomar Weigner Incerti 
12 – Neifi Barbieri Neia 
14 – Rubes Negrão 
19 – Djalma Emidio Botelho 
23 – Inácio José Kavales 
25 – Maria de Fátima S. Lobo 
MAIO 
01 – Margareth P. Leite Bakun 
02 – Oscar Zandoná Toniolo 
02 – Celso Antonio Moreira 
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 
30 – Waldemar Cozenza Azevedo 
 

 


