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      Mágoa é um veneno que as pessoas tomam pensando que outro é que vai sofrer. 

 

 

 

ATENÇÃO! JÁ FEZ A PROVA DE VIDA? 

A prova de vida é obrigatória e deve ser realizada por 

todos que recebem benefícios do INSS.  

A prova de vida é, também, exigência do Banesprev. 

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 no mês do teu 

aniversário ou quando chamado pelo INSS. 

 

 

AÇÃO DAS GRATIFICAÇÕES 

Em despacho de 23-06-2021, o Ministro Vice-

Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Dr. 

Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, negou 

seguimento ao Recurso interposto pelo Banco 

Santander na Ação Rescisória em que o Banco 

pretendia desconstituir (anular) as decisões judiciais 

proferidas na Ação Civil Pública proposta pela 

AFABESP, em 19/02/1998, reivindicando o 

pagamento das gratificações semestrais para mais de 

oito mil associados. 

Lembramos que todas as decisões judiciais proferidas 

nesta ação foram favoráveis à AFABESP, em todas 

as instâncias da Justiça do Trabalho, tendo o Banco 

ajuizado, ainda, Ação Rescisória e Recurso 

Extraordinário. 

Em seu despacho, o Ministro Dr. Luiz Philippe 

negou, ponto a ponto, todos os descabidos 

argumentos invocados pelo Banco no seu Recurso 

Extraordinário. Em consequência disso, nada mais há 

no âmbito do TST que possa socorrer ao Santander 

em suas pretensões absurdas. 

Portanto, graças ao excelente trabalho dos advogados 

da AFABESP, foi vencida mais uma etapa na nossa 

luta. Agora, continua o processo de Execução de 

Sentença, para apuração dos valores atrasados a que 

fazem jus os beneficiários da ação, bem como para 

que voltem a ser pagas as gratificações que forem 

devidas, a partir agora. 

CARTEIRINHA DA CABESP 

A CABESP iniciou o processo de renovação do 

cartão de identificação dos seus beneficiários. 

A partir de 27/06/2021, estará disponível na 

VERSÃO DIGITAL e pode ser acessado por meio do 

portal e aplicativo CABESP. 

A CABESP elenca uma série de vantagens para a 

utilização desse modelo digital, tais como 

sustentabilidade e segurança, além de informar que 

todos os credenciados da Cabesp já estão orientados 

sobre essa mudança. 

Haverá também, para quem não quiser a utilização do 

modelo digital, a alternativa de um botão de 

impressão do cartão de identificação por meio do 

aplicativo e portal Cabesp e poderá realizar a 

impressão do documento em impressora comum. 

Recomendamos a plastificação do cartão impresso, 

para a preservação do mesmo. 

 

 

OS PERIGOS DO PLANO CD 

No dia 10 de junho, representantes das associações e 

sindicatos explicaram para os participantes do 

Banesprev, em transmissão nos canais de mídia da 

Afubesp e You Tube, sobre os ataques ao fundo de 

pensão orquestrados pelo Banco Santander. 

Participaram da transmissão ao vivo: Eros de 

Almeida (Afabesp), Marcos Aurélio (Abesprev), 

Walter Oliveira (Afubesp), Maria Auxiliadora 

(Diretora Administrativa eleita Banesprev), Claudanir 

Reggiani (Conselheiro Deliberativo eleito 

Banesprev), Camilo Fernandes (Afubesp) e Dr. 

Marcelo Armellini (Assessor Jurídico). 

As associações e sindicatos indicam a não migração 

ao Plano CD. 

A íntegra da live está disponível no site da Afubesp e 

no You Tube. 

(site Afubesp) 

 

 

PANDEMIA 

Cuide-se, o Covid19 ainda não foi embora.  

Evite aglomerações. Só saia de casa se necessário. 

Use máscara e álcool em gel. 

Informativo Mensal 
 

A vida é uma prova difícil. E não adianta querer copiar as respostas da vida de outros. As perguntas são diferentes. 
 



MENSALIDADES DA AFABAN E AFABESP 

Como informado anteriormente, as mensalidades da 

AFABAN, AFABESP e de outras entidades, que 

antes eram deduzidas no holerite do Banesprev, a 

partir do dia 18 de junho passaram a ser debitadas nas 

contas correntes dos associados. 

Doravante os débitos serão feitos, sempre, no dia do 

crédito das nossas complementações e pensões. 

Portanto, é necessária a existência de saldo suficiente 

na conta corrente. 

 
MENSALIDADES DA AFABAN E AFABESP 2 

Nos últimos dois meses a AFABAN realizou intenso 

trabalho de recadastro, conscientização e orientação 

quanto à mudança do sistema de cobrança das 

mensalidades que passaram do holerite do Banesprev 

para as contas correntes. 

Por exigência normativa a mudança deve ser 

previamente autorizada por cada um dos nossos 

associados. Essa autorização se fará mediante acesso 

à conta corrente no site do Santander, pela internet, 

ou presencialmente nas agências do banco. 

Nossas preocupações eram as dificuldades de 

deslocamento de muitos dos nossos associados, 

idosos com mobilidade reduzida, e ainda pelo fato da 

pandemia do Covid 19. Aliado a isso, havia as 

dificuldades de muitos em lidar com computadores, 

internet e as questões da informática. 

Estas dificuldades poderiam resultar na perda de 

mensalidades e até na exclusão de associados o que 

seria danoso para a AFABAN. 

Apesar das dificuldades esperadas tudo ocorreu 

dentro da normalidade, e apenas 20 dos nossos 

associados, por motivos variados, deixaram de fazer a 

prévia autorização ou o desbloqueio dos lançamentos. 

 
MENSALIDADES – DÉBITOS NÃO FEITOS 

Informamos que no próximo dia 06/07/2021 os 

débitos que não foram feitos em junho serão 

reapresentados ao Banco Santander para débito 

naquela data. 

Contudo, é necessário que cada um daqueles 20 

colegas façam a competente autorização, conforme já 

orientados, acessando a conta no site do banco, ou no 

APP ou nas agências. Atenção! Essa autorização 

somente poderá ser feita no período de 30/06 a 

05/07/2021. 

Nos próximos dias a AFABAN entrará em contato 

com estes associados a fim de auxiliar no processo. 

 

 

DÉBITO DAS MENSALIDADES  

Recomendamos aos nossos associados para que 

verifiquem se todos os débitos foram efetivamente 

realizados. Temos notícias de que em alguns casos a 

prestação do seguro de vida, de veículo ou outros 

compromissos anteriormente pagos via holerite, não 

foram debitados na conta corrente. Esta conferência é 

conveniente, neste momento, a fim de evitar 

indesejáveis cancelamentos. 

 

ATENÇÃO! ALÔ VOCÊ! 

Gostaríamos de lembrar especialmente aos nossos 

colegas Alair, Amilton do Espírito Santo, Carmem 

Lúcia, Edu Amoedo, Kaniak, Glaci, Ironi, José Jesus, 

Júlio Recco, Pequeno, Maria Felizardo, Maria Wolf, 

Marina, Marise, Max, Nana, Nedete, Otilia, Rivaiel e 

Therezinha. Alguma coisa importante pode não ter 

sido quitada via débito na conta corrente. 

Se necessário contate a AFABAN: (41) 99166-6161, 

98830-6370, 98817-1743. 

 

PENSAMENTOS 

Um dia você ainda vai olhar para trás e ver que os 

problemas, eram na verdade, os degraus que te 

levaram à vitória. 

---------------------------------------------------------------- 

Com o tempo a gente aprende: A felicidade é como 

uma borboleta. Quanto mais você corre atrás dela, 

mais ela foge. E um dia você se distrai e ela pousa 

em seu ombro. 

---------------------------------------------------------------- 

Vai ficar quanto tempo? 

                        Preparo um café? 

                                             Ou uma vida? 

---------------------------------------------------------------- 

 

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. 

 

 

 

 

JULHO 

01 – Rivaiel Divardim  

02 – Manoelina E. Ton dos Santos  

06 – Wilson Roberto Olinek  

12 – Rosicléa de Oliveira Ribas  

17 – Neide Maria S. Oliveira  

18 – José Fachim  

25 – Albino Tramontina  

25 – Aldemir Antonio Chiquetto  

27 – Iracema Galiciano Ramos 

  

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 

 

 


