AFABAN PARTICIPA DAS REUNIÕES DA
FUNDAÇÃO BANRISUL COM OS ATIVOS
E ASSISTIDOS DO PBI
A Diretoria da AFABAN, como legítima representante dos Aposentados e Pensionistas do Banrisul,
participou de todos os eventos promovidos pela Fundação Banrisul, junto aos participantes no período de
14.08. a 27.09.2012, abrangendo aproximadamente 3.000 participantes entre ativos, aposentados e
pensionistas, através de reuniões conjuntas, em 18 cidades do Rio Grande do Sul, 03 cidades em Santa
Catarina, além de reuniões no Rio de Janeiro e São Paulo.

A AFABAN continua acompanhando e participando das discussões, atuando na defesa
dos direitos dos Aposentados e Pensionistas, e aguarda o final das negociações com o Banrisul
para posicionar-se definitivamente. Para manter seus associados informados, além dos boletins
enviados, está fazendo reuniões com diversos grupos de aposentados para esclarecer e discutir os
problemas da Fundação Banrisul.

1.0
Basicamente, nos eventos realizados, os representantes da Fundação Banrisul apresentaram o que
segue:
1.1
Que, atuarialmente, o Plano de Benefícios I - PBI se encontra desequilibrado desde o ano 2008,
apresentando deficit recorrentes, em razão de causas tanto conjunturais quanto estruturais, como por
exemplo: queda da taxa de juros, "quebra" do mutualismo decorrente das ações judiciais, política de
pessoal adotada pelo Banrisul e reajustes dos benefícios acima do INPC;
1.2
Que o PBI foi fechado para o ingresso de novos participantes desde julho de 2009, reduzindo ainda
mais as contribuições dos ativos e do Banrisul para o PBI. Atualmente mais de 3.000 funcionários novos
contribuem para o BANRISULPREV I;
1.3
Que já está sendo cobrada dos participantes e patrocinadores uma contribuição extraordinária
necessária para o equacionamento do deficit de 2009 (R$43 milhões). O tempo de contribuição é de 10
anos e 5 meses a partir de Março de 2010;
1.4
Que a Fundação já deveria estar cobrando a partir de Abril de 2012, por imposição legal, uma nova
contribuição extraordinária para o equacionamento do deficit de 2011 (R$105,7 milhões);

2.0 Diante desta conjuntura e o desejo da Patrocinadora Banrisul de reduzir riscos em relação aos seus
compromissos pós-emprego, a Fundação Banrisul vem propondo como solução para evitar novos
desequilíbrios as seguintes justificativas e alternativas:
2.1
Que, para postergar a cobrança do deficit de 2011, a Fundação Banrisul e os Patrocinadores estão
formalizando um TAC (Termo de Ajustamento de Conduta), proposto à PREVIC para o equacionamento do
deficit de 2011 e futuros desequilíbrios, através da reestruturação e saldamento do PBI, com a transferência
(migração) facultativa para o novo plano BD Saldado e a criação de um novo Plano CV(Contribuição
Definida), para os participantes Ativos.
2.2
Que uma proposta de reestruturação do Plano de Benefícios I - PBI, está em construção no âmbito
da Comissão Tripartite composta por:
a) Federação dos Bancários do Estado do Rio Grande do Sul e Sindicato dos Bancários de Porto Alegre,
representando os participantes Ativos;

b) Associação dos Funcionários Aposentados do Banrisul - Afaban, representando os participantes
Assistidos;
c) Banco do Estado do Rio Grande do Sul e Badesul, representando os Patrocinadores;

2.3
A Fundação Banrisul participa da Comissão Tripartite assessorando e representando a
universalidade dos participantes e patrocinadores vinculados ao PBI, cujas propostas básicas são:
a)

Redimensionamento do custeio efetivo do PBI, utilizando no cálculo atuarial os seguintes ajustes:
I) premissa que reconheça o real crescimento dos salários dos participantes Ativos;
II) premissa que represente o crescimento real (acima da inflação) dos benefícios concedidos
aos Aposentados e Pensionistas;
III) taxa juros, em conformidade com o retorno esperado dos investimentos do PBI
(recomendada pela PREVIC);
IV) adequação das provisões relativas aos benefícios extrarregulamentares, já determinados
pelo Poder Judiciário, através das Ações Judiciais. Com as adequações acima, estima-se
que o custo normal do atual PBI irá aumentar, podendo ficar caro para muitos participantes;
e que, se nada mais for feito, poderão ocorrer muitos desligamentos, conforme já aconteceu
no início da cobrança do primeiro deficit.

b)
Alternativamente, está sendo proposto o saldamento facultativo do PBI, mediante opção do
participante, e a consequente criação de dois novos planos, são eles:
I)

Plano de Benefícios SALDADO - para receber as reservas dos benefícios saldados, tanto
dos participantes ATIVOS quanto dos ASSITIDOS que, expontaneamente, aceitarem os
termos da migração. Neste Plano de Benefícios Saldado não haverá contribuição normal de
participantes ou de patrocinadores. O saldamento será efetuado já com a taxa de juros em
5,5% e os benefícios serão desvinculados do INSS e corrigidos pelo INPC.O benefício
continuará sendo vitalício, como já é no PBI;

II) Plano de Benefícios BANRISULPREV II - para os participantes Ativos que migrarem para o
Plano Saldado e desejarem formar outra reserva previdenciária, com contribuições
paritárias entre participantes e patrocinadores, com previsibilidade de pagamento de
benefício também vitalício e de outras formas de renda.
c)
Está sendo negociado com os patrocinadores do PBI uma série de incentivos financeiros para os
participantes que migrarem do PBI (BD) para o PB SALDADO (BD) ou para o Banrisulprev II (CV), bem
como uma possível transação de direitos sobre as Ações Judiciais.
Lembramos sempre, que aceitação destas transferências (migrações), propostas pela
Fundação, é de exclusiva decisão de cada um, através da assinatura de um Termo de Transação de
Direitos.
Por fim, reafirmamos que não aceitamos as críticas e afirmações inverídicas e difamatórias que
um grupo descompromissado com a realidade, sem qualquer representação, está divulgando contra a
AFABAN, tentando confundir os Aposentados.
Atenciosamente,
A DIRETORIA DA AFABAN

