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AFABAN FECHADA 

Lembramos aos nossos associados que a sede da 

nossa AFABAN permanece fechada e sem 

atendimento presencial em razão da pandemia 

provocada pelo coronavírus e em atendimento às 

recomendações das autoridades. 

Os nossos Diretores e os colegas colaboradores que 

fazem plantões em tempos normais continua à 

disposição para os assuntos urgentes através do 

telefone, internet e outros meios das mídias sociais. 

 

 

NOSSAS ENTIDADES E A PANDEMIA 

Também em razão da pandemia do corona vírus e 

atendendo às determinações das autoridades para 

que seja observado o isolamento social, as nossas 

entidades AFABESP, CABESP e BANESPREV 

estão fechadas para atendimento presencial.  

Os serviços e o atendimento aos associados e 

participantes, ainda que de modo precário, estão 

sendo feitos através de home office, sistema em 

que as tarefas são feitas através internet, em 

computadores instalados na casa de cada um. 

Do mesmo modo estão sendo realizadas as 

reuniões das diretorias e dos conselhos fiscais e 

deliberativos dessas entidades. 

Os inconvenientes desse sistema são enormes, 

entretanto devemos reconhecer e aplaudir os 

esforços de todos. 

 

 

CABESP – REAJUSTES ADIADOS  

A Diretoria da Cabesp aprovou o adiamento da 

aplicação do reajuste anual dos planos Cabesp 

Família, PAP e PAFE que seria aplicado a partir do 

mês de maio como habitualmente acontece em todo 

ano. O reajuste será reavaliado e adotado em 

momento oportuno quando cessarem as condições 

emergenciais da pandemia. 

 

 

RECOMENDAÇÃO DA CABESP 

A Cabesp reforça recomendação da ANS - Agência 

Nacional de Saúde: consulta, exames e cirurgias 

eletivas devem ser adiadas. 

 

 

CABESP CONTRATA TELEMEDICINA 

Em busca do melhor atendimento e atenta ao 

momento que estamos vivenciando com o corona 

virus, a Cabesp buscou uma alternativa para os 

associados fazerem consulta com mais praticidade 

e sem sair de casa. 

Trata-se da Telemedicina. Nova modalidade de 

atendimento por meio da internet que disponibiliza 

consultas on line em situações de urgência e de 

emergência, evitando assim a ida ao pronto socorro 

e reduzindo o risco de contágio pelo novo corona 

vírus. O acesso pode ser pelo computador ou 

Smartphone. 

Procure no site da Cabesp maiores informações e 

orientações para o uso desse sistema de consulta. 

 
 

AÇÃO DAS GRATIFICAÇÕES 

No seu balanço de 2019 recentemente publicado, o 

Santander admitiu nas “notas explicativas”, 

uma provável perda pelo Banco, de ações judiciais, 

entre elas a Ação das Gratificações Semestrais, 

proposta pela AFABESP, em 1998, em benefício 

dos seus associados, em número superior a oito 

mil, os quais encontram-se nominalmente 

relacionados na ação. 

O Santander vem, há algum tempo, provisionando 

valores em seus balanços em obediência à 

exigência da legislação vigente. Isso não significa 

que pretende pagar e continua apelando para o 

Judiciário. 

A Ação foi vitoriosa em todas as instâncias da 

Justiça do Trabalho e no Supremo Tribunal 

Federal, tendo o Banco, no entanto, no ano de 

2019, deflagrado a última batalha jurídica que 

ainda existia ajuizando uma Ação Rescisória 

perante o Tribunal Superior do Trabalho buscando 

desconstituir a decisão final proferida no processo 

das Gratificações Semestrais, o que implicaria na 

decretação da improcedência total daquela Ação. 

No entanto, muito embora nessa Ação Rescisória 

tenha o TST deferido liminar determinando a 

suspensão dos cálculos e em seguida revogado dita 

Informativo Mensal 
 



liminar graças à ação dos nossos advogados. 

Aguarda-se a inclusão na pauta de julgamento, o 

que deve ocorrer brevemente 

Apesar de estarmos certos da nossa vitória, 

esclarecemos que ainda não é possível estimar o 

prazo para pagamento pelo Banco dos valores 

devidos a cada um dos beneficiários da Ação, posto 

que ainda temos que esperar o julgamento final 

dessa Ação Rescisória, bem como a apuração dos 

valores (execução da sentença da Ação das 

Gratificações), procedimentos esses que ficam à 

mercê do Poder Judiciário. 

(portal da Afabesp) 

 

 

O LUCRO DO SANTANTER BRASIL 

O Santander Brasil divulgou os resultados obtidos 

no 1º trimestre de 2020. Segundo análise do Dieese 

- Departamento Intersindical de Estudos Sócio 

Econômicos os resultados continuam ótimos em 

terras brasileiras. O banco registrou lucro líquido 

de R$ 3,85 bilhões nos três primeiros meses do 

ano, crescimento de 10,5% na comparação com o 

mesmo período de 2019. 

 

 

IMPOSTO DE RENDA 

A Receita Federal prorrogou para 30.06.2020 o 

prazo para a entrega da declaração anual do 

imposto de renda. O pagamento do imposto 

apurado na declaração também foi prorrogado para 

30.06.2020. 

 

 

BANESPREV – RECADASTRAMENTO 

O prazo para o recadastramento dos aniversariantes 

do mês de abril foi prorrogado para 30.05.2020. 

 

 

TRISTEZA DO JECA – Tonico e Tinoco 
Nestes versos tão singelos  
Minha bela, meu amor  
Pra você quero contar  
O meu sofre e a minha dor  
Eu sô como o sabiá  
Quando canta é só tristeza  
Desde o galho onde ele está 
  
Nesta viola eu canto e gemo de verdade 
Cada toada representa uma saudade 
 
Eu nasci naquela serra  
Num ranchinho beira chão 
Tudo cheio de buraco  - Donde a lua faz clarão 
Quando chega  a madrugada - Lá no mato a 
passarada - Principia um baruião.......... 
 

Canção composta por Angelino Oliveira em 1918, em 

Botucatu – SP. Um dos clássicos da música sertaneja, 

celebrizada por Tonico e Tinoco e por dezenas de 

outros cantores em todos os tempos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WHATSAPP – CUIDADO COM CLONAGEM 

O WhatsApp está fazendo cada vez mais parte da 

vida de muitas pessoas. O aplicativo de celular é 

usado não apenas para conversar com amigos, mas 

até mesmo como ferramenta de comunicação 

profissional. E como ele é algo tão importante, 

também é preciso ter bastante cuidado. Ter uma 

conta de WhatsApp clonada é uma dor de cabeça 

sem tamanho, e aqui no Brasil isso está 

acontecendo com muita frequência. 

Uma das formas que os criminosos usam para 

conseguir clonar o seu WhatsApp é tentar fazer 

com que você passe o código de autenticação para 

ele. Sempre que alguém tenta ativar uma conta de 

WhatsApp em outro celular, o aplicativo envia um 

código por SMS para o número, que no caso é o 

seu. Ele então vai tentar te mandar uma mensagem 

com um motivo falso como por exemplo dizer que 

é da equipe de segurança do WhatsApp e tentar 

fazer com que você passe esse código para ele. 

Bem perigoso. O criminoso terá a posse de todos 

os seus dados e dos seus amigos e contatos e de 

uma janela aberta para extorquir dinheiro de todas 

as formas. 

Cuidado. Existem maneiras para se proteger. 

Procure um técnico de informática, sua operadora 

ou em site confiáveis na internet.  
 

 

Mantenha atualizado seu endereço, telefone e 

e-mail junto a Afaban, Cabesp e Banesprev. 

 

 

 

 

 

 

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 

27 – Antonio Paulo Lorite 

28 – Suzana Skourupa 

 

 
 

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 

 

 


