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Maio -2021 
         Você nunca será criticado por alguém que esteja fazendo mais do que você,         

          você só será criticado por alguém que esteja fazendo menos. (Steve Jobs)      

 

 

ATENÇÃO! JÁ FEZ A PROVA DE VIDA? 

O INSS divulgou, por meio de Portaria, a retomada 

do bloqueio dos créditos dos benefícios por falta de 

realização da comprovação de vida a partir da 

competência maio/2021. 

A prova de vida é obrigatória e deve ser realizada 

por todos que recebem benefícios do INSS. Quem 

não realizar o procedimento poderá ter o benefício 

bloqueado até que a situação seja regularizada.  

A comprovação de vida pode ser feita por 

biometria facial, nos aplicativos "Meu INSS" e 

"Meu gov.br" e também nos bancos em que o 

aposentado ou pensionista recebe o benefício. 
A prova de vida deve ser feita todo ano, no mês do 

aniversário ou quando chamado pelo INSS. 

 

 

BANESPREV ATACA DE NOVO 

O Banesprev publicou em sua página na internet 

um informe sobre uma nova reforma no Estatuto da 

entidade, aprovada pela Superintendência Nacional 

de Previdência Complementar (Previc), inclusive, e 

que se configura em um verdadeiro ataque aos 

direitos dos participantes, assistidos e pensionistas. 

Isso porque, no novo Estatuto aprovado há a 

exclusão dos dois diretores eleitos pelos 

participantes, uma conquista antiga dos 

trabalhadores quando da criação do Plano 

Banesprev II, em 1994, amparado em Acordo 

Coletivo. Importante lembrar que os participantes 

aceitaram aderir a esse plano, saindo do Plano I e 

assumindo 45% do custeio, desde que 

participassem da gestão. (site Anapar) 

Agora vem o Santander, arromba a porta, passa por 

cima dos nossos direitos como se tudo pode, e pior, 

com o de acordo da PREVIC , que deveria ser a 

primeira respeitar o contrato existente. 

 

 

PANDEMIA 

Cuide-se, o Covid19 ainda não foi embora.  

Evite aglomerações. Só saia de casa se necessário. 

Use máscara e álcool em gel. 

 

 

INSS ANTECIPA O 13º SALÁRIO 

A primeira parcela, correspondente a 50% do valor 

do 13º e será paga juntamente com os benefícios de 

maio, a partir do dia 25. A segunda parte será paga 

com os benefícios de junho. As datas de pagamento 

são as mesmas dos pagamentos normais e podem 

ser consultadas no site do INSS e no aplicativo 

‘Meu INSS’.   

 

AÇÃO DAS GRATIFICAÇÕES 

Estamos aguardando a disponibilização do Parecer 

do Ministério Público do Trabalho e que o mesmo 

seja amplamente favorável ao pleito dos nossos 

advogados. 

Na sequência aguardaremos a manifestação do 

Doutor Juiz da Vara estabelecendo que a execução 

será por grupos de beneficiários com direitos 

homogêneos. Dessa forma haverá o grupo dos 

beneficiários com reajuste pelo INPC, outro com 

reajuste pelos Acordos Coletivos, outro pelo IGP-

DI, além dos grupos dos falecidos e dos que se 

desligaram do banco via cláusula 43 do ACT. 

Está será forma mais prática e rápida para concluir 

esta reclamação trabalhista que já dura 23 longos 

anos. 

 

MENSALIDADES DA AFABAN E AFABESP 

A partir do dia 18 de junho de 2021, as 

contribuições associativas para a AFABESP e 

AFABAN serão cobradas diretamente em conta 

corrente do Banco Santander ou boleto bancário, 

conforme opção já indicada no cadastro do 

associado. 

As datas de cobrança permanecerão no dia do 

crédito do benefício do Banesprev. 

Com esta alteração, é importante que você fique 

atento e provisione o saldo em sua conta corrente a 

fim de garantir o pagamento supra mencionado. 

Procuramos abaixo responder algumas questões 

que eventualmente possam gerar perguntas: 

A partir de quando será implantada a 

mudança? 

– O início será em 18 de junho de 2021, na data do 

crédito do benefício. 

A qual público se aplica a alteração? 

Informativo Mensal 
 



– Associados que recebem previdência 

complementar pelo Banesprev, que possuíam 

débito sobre o respectivo benefício no holerite. 

Tenho que autorizar o débito da Afaban e da 

Afabesp, na minha conta corrente no 

Santander? 

– Sim, o débito deverá ser autorizado pelo 

correntista direto com o Santander. 

Vou receber mensagem para autorizar o débito 

da Afaban e da Afabesp? 

– Sim, o Santander irá encaminhar mensagens 

através do número do celular cadastrado no banco. 

Se você não tem o aplicativo do Santander em seu 

celular, você receberá a seguinte mensagem: 

“Santander: você possui um débito automático 

agendado em favor de AFABESP - ASSOC. 

FUNC". 

Autorize no app Santander, Internet Banking ou 

Caixas Eletrônicos.” 

Para autorizá-lo, clique aqui.” 

Preciso receber a mensagem no celular para 

autorizar o débito? 

– Não, o débito ficará disponível nos canais do 

banco Santander para autorização, no período de 

01 a 17/06/2021, independente de receber a 

mensagem no celular. 

Como autorizar o débito no banco Santander? 

Primeiramente, confira aqui os canais em que é 

possível fazer a autorização: 

– Aplicativo Santander (celular) 

– Internet Banking (www.santander.com.br) 

– Caixas eletrônicos Santander e Banco 24 horas 

– Presencial na agência Santander 

– Clique em “Propostas em Aberto”, selecione 

“consultar”; 

– Procure e selecione “Associações Afabesp” e 

Afaban para prosseguir; 

– Leia atentamente as informações sobre o débito e 

então selecione o marcador ao lado de “Declaro 

que autorizo o débito recorrente em benefício da 

empresa conveniada”. 

– Por fim, selecione a opção “Confirmo a 

Proposta”. Pronto, agora suas contribuições serão 

debitadas automaticamente de sua conta. 

Mensalmente, como posso confirmar se o débito 

da contribuição foi efetivado? 

– Consulte seu extrato bancário. O lançamento da 

contribuição estará indicado com o histórico: 

Débito Aut. Clubes/Associações Afabesp e ou 

Afaban. 

Só tenho a conta salário no Banco Santander? 

– Então, você deve alterar para boleto bancário. 

Através do e-mail cadastro@afabesp.org.br ou pelo 

telefone (11) 3291-4199 ramal 4123, ou contate a 

AFABAN por e-mail ou telefone. 

Colocamo-nos à disposição para quaisquer 

esclarecimentos necessários. 

Mantenha o seu cadastro atualizado, pois é a única 

forma de mantê-lo bem informado e de 

estreitarmos cada vez mais os laços que nos unem. 

Diretorias da AFABESP e AFABAN CURITIBA 

 

MENSALIDADES DA AFABAN E AFABESP 

O pagamento das mensalidades da Afaban e da 

Afabesp é indispensável para a manutenção e 

custeio das atividades das nossas associações. 

A mudança do débito, passando do holerite do 

Banesprev para a conta corrente do Santander, 

poderá ocasionar falhas imprevistas cujas correções 

necessitarão das providenciais e atenção de todos. 

Para minimizar os problemas contamos com a 

colaboração e a ajuda dos nossos associados(as) a 

fim de que a mudança do débito ocorra sem 

maiores transtornos e perdas. 

Recomendamos os seguintes passos, conforme as 

orientações acima: 

1) Autorizar o débito da Afaban e da Afabesp; 

2) Acompanhar no extrato se os débitos 

ocorreram; 

3) Avise a Afaban caso o débito não ‘caiu’ na 

conta, por qualquer motivo, inclusive por 

falta de saldo. 

 

ATENÇÃO 

Este Informativo Mensal está sendo enviado via 

correio aos associados que não possuem e-mail ou 

WhatsApp. Caso você possua pedimos que nos 

avise, assim evitaremos custos e trabalhos de 

postagens. 
 

Mantenha atualizado seu endereço, telefone e 

e-mail junto a Afaban, Afabesp, Banesprev e 

Cabesp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PANDEMIA 

Cuide-se, o Covid19 ainda não foi embora.  

Evite aglomerações. Só saia de casa se necessário. 

 

 

 

JUNHO 

01 – Ary Ullmann  

05 – Maria José Amorim Ospedal  

08 – Joaquim Ribeiro Júnior  

09 – Edu Amoedo dos Santos  

10 – Estanislau Kaniak  

13 – Floriano Pfutzenreuter  

15 – Elisonete O. Clímaco Julião  

19 – Eloise Helena Vieira  

23 – Jorge Schulmeister Sobrinho  

29 – Edson Pedro da Veiga  

29 – Maria Regina Ivaskiu Salmoria  

30 – Eduardo Victor B. Barroso 

 

  

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 

 


