
 
  

Número 238 – Ano 23     

Fevereiro - 2022 
  ASSEMBLEIA GERAL DOS ASSOCIADOS DA CABESP – DE 25 A 30/03/2022. 

                           PARTICIPE. É MUITO IMPORTANTE.  

 

 

GRATIFICAÇÕES – EXECUÇÃO CONTINUA 

Os trabalhos da Afabesp para a montagem dos 

processos de execuções individuais continuam. Findo 

o recesso da Justiça brasileira espera-se maior 

agilidade no andamento das ações e que apareçam as 

primeiras sentenças determinando FINALMENTE, o 

pagamento das gratificações interrompidos em 1996. 

A ansiedade é muito grande por parte dos 8.412 

beneficiários relacionados na ação que ingressou na 

Justiça do Trabalho em 20.02.1998, portanto há 24 

anos. 

 

 

BANESPREV – NOVO PLANO CD 

O Banesprev informou que após concluído o prazo de 

migrações voluntárias para o plano CD, em 

12.02.2022, apurou-se adesões de 3,7% em reservas, 

o que equivale a R$ 1 bilhão de reais. Coube ao 

Patrocinador aprovar a criação do novo Plano, o que 

foi feito naquela data. 

A intenção do patrocinador Santander era a de obter 

adesões mínimas de 30% das reservas matemáticas, 

mas o resultado foi muito abaixo, apesar dos esforços 

e marketing aplicados pelo Banesprev e Santander no 

projeto. A quantidade de participantes que migraram 

para o novo plano não foi divulgada. 

 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

Assembleia Geral Ordinária 

Por este Edital e de acordo com disposições 

estatutárias ficam os associados da AFABAN de 

Curitiba e Região convocados para a Assembleia 

Geral Ordinária a ser instalada no dia 24 de março de 

2022, na sede social sita na Rua Marechal Deodoro, 

500, sala 72, em Curitiba, em primeira convocação às 

14h30min com a presença mínima de um quinto dos 

sócios e em segunda convocação às 15h00min com 

qualquer número, com a seguinte Ordem do Dia: 

1) Deliberar sobre o Balanço de 2021 e o 

Relatório Anual da Diretoria. 

2) Destinação do superávit do exercício de 

2021; 

Curitiba, 28 de fevereiro de 2022. 

Claudanir Reggiani                  Régis Pedro Paixão                                              

Diretor Presidente                  Diretor Secretário                                           

(O uso de máscara e distanciamento são necessários). 

 

 

INSS – PROVA DE VIDA 

O governo federal alterou regras para a realização da 

prova de vida por aposentados e pensionistas do 

INSS, acabando com a exigência da comprovação 

presencial.  

A partir de agora a prova de vida é responsabilidade 

do INSS mediante cruzamento de informações 

existentes na base de dados do governo. 

Apenas quando a comprovação de vida não for 

possível por esta via é que o aposentado ou 

pensionista será notificado sobre a necessidade de 

realização da prova de vida, preferencialmente, por 

meio eletrônico. Excepcionalmente, quando 

houver a necessidade da prova de vida presencial, o 

INSS deve oferecer meios para que o beneficiário não 

precise deixar sua residência. 

Enfim uma boa notícia para os milhões de 

aposentados e pensionistas que, todo ano, tinham o 

incomodo do deslocamento até o INSS ou a agência 

bancária para provar que estava vivo. 

 

 

CABESP – ASSEMBLEIA ANUAL 

A CABESP convocou os seus associados para a 

Assembleia Geral a ser realizada, virtualmente, no 

período de 25 a 30 de março de 2022 para deliberar 

sobre as Demonstrações Financeiras, Relatório anual 

de 2021 e Alterações dos Regulamentos. 

A votação virtual será aberta às 17h do dia 25 de 

março de 2022 e permanecerá disponível até às 07h 

do dia 30 de março de 2022, podendo os associados 

elegíveis votarem utilizando seu login e senha no 

portal onde também estará disponível um passo a 

passo com orientações e todos os documentos para 

conhecimento e análise dos associados. 

A participação de todos é muito importante para o 

futuro da CABESP e a preservação dos nossos 

benefícios. 

Acompanhe as notícias das nossas entidades. 

 

PANDEMIA 

Cuide-se, o Covid 19 ainda não foi embora.  

Evite aglomerações. Use máscara e álcool em gel. 

 

AVISO IMPORTANTE: Mantenha seus dados 

pessoais, dependentes etc. sempre atualizados na 

Afaban, Afabesp, Cabesp e Banesprev.  

Informativo Mensal 
 



AFABAN CURITIBA - RELATÓRIO ANUAL - 

DIRETORIA EXECUTIVA – EXERCÍCIO 2021 

Para a análise dos nossos associados apresentamos o 

balanço financeiro e um breve relatório das 

atividades desenvolvidas durante o exercício de 2021. 

O ano de 2021, assim como foi o de 2020, ficará 

marcado na história da humanidade pela pandemia 

provocada pelo vírus Covid-19 que se instalou em 

todo mundo com perdas humanas, econômicas e 

sociais profundas. No final de 2021 houve redução 

dos ataques do Covid 19, contudo surgiram infecções 

com as variantes denominadas Delta e Omicron. A 

Afaban de Curitiba, seguindo as determinações das 

autoridades sanitárias, manteve a sua sede fechada 

durante todo o ano. 

Todo o trabalho para o atendimento das necessidades 

dos associados e da própria entidade foram realizados 

precariamente de modo virtual em home office. 

Todas as atividades presenciais, tais como reuniões 

da Diretoria, encontros festivos ou não com os 

associados não foram realizados durante todo o ano. 

A Diretoria reuniu-se virtualmente pela internet. 

 

1- Informações e contatos com os associados. 

Mantida a circulação mensal do nosso jornal 

interno Informativo Afaban o qual também é 

enviado para todas as Afabans, Afabesp e 

entidades afins. O portal na internet 

(www.afabancuritiba.org.br), WhatsApp e no 

Facebook continuam ativos e atualizados. Os 

contatos urgentes são feitos através de 

telefonemas e da internet.   

2- Encontros festivos. 

Os tradicionais encontros mensais de 

confraternização e o sempre esperado jantar 

festivo de Natal não foram realizados, 

frustrando toda a nossa comunidade. 

3- Participações em encontros, reuniões e 

outras atividades desenvolvidas. 

A pandemia impediu e dificultou o 

deslocamento das pessoas. As reuniões 

mensais e ou trimestrais do Diretor Reggiani, 

Conselheiro Deliberativo eleito do Banesprev 

e do Diretor Djalma Botelho, Conselheiro 

Fiscal eleito da Cabesp, foram realizadas por 

vídeo conferência. 

Convém registrar que no exercício findo as 

entidades representativas Afabesp, Abesprev, 

Afubesp e Sindicato SP, e os membros eleitos 

pelos participantes, tiveram intensas 

atividades visando a defesa e a segurança dos 

nossos direitos reunindo-se constantemente 

por meio virtual. 

Durante o ano de 2021 predominaram as 

discussões sobre a irregular alteração do 

Estatuto do Banesprev; mudanças no 

atendimento e no organograma da Cabesp; a 

criação do Plano CD do Banesprev; 

acompanhamento das ações judiciais em 

andamento sobre as mudanças na Cabesp e no 

Banesprev; a rescisão unilateral do convênio 

Banesprev para o débito das mensalidades no 

holerite de pagamento, extinção dos Comitês 

Gestores dos Planos, Processo de execução da 

ação das gratificações e andamento da ação 

do IGP-DI. Todos estes assuntos demandaram 

inúmeras reuniões virtuais por vídeo 

conferência. Enfim, apesar da pandemia e 

com todas as restrições de locomoção 2021 

foi um ano muito intenso para as entidades de 

representação e para os membros eleitos. 

5 – Associados 

      Contamos atualmente com 131 sócios 

residentes em Curitiba, Paranaguá, Ponta 

Grossa e cidades do interior de Santa 

Catarina, São Paulo e Mato Grosso do Sul. 

Ocorreram o falecimento de dois associados, 

o ingresso de algumas viúvas e quatro 

associados foram desligados por falta de 

pagamento da mensalidade. Terminamos o 

ano com a redução de 4 associados. 

6 - Situação Financeira 

      Administrando tão somente as verbas 

enviadas pela AFABESP e as mensalidades 

pagas pelos associados, no valor de R$ 15,00, 

(sem reajuste desde o mês de agosto 2015), e 

contando com a atuação dedicada e 

harmônica de todos os Diretores e 

colaboradores, conseguimos atingir os nossos 

objetivos considerando as restrições 

provocadas pela pandemia.  

 

No final do exercício verificou-se superávit de R$ 

14.101,05, (15.970,23 em 2020). Os principais 

motivos do superávit deveram-se à não realização dos 

tradicionais eventos de confraternização e da redução 

das despesas de manutenção da nossa sede.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PANDEMIA 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 

 

 

 

 

 
MARÇO 

02 – Harri Rodrigues 
06 – Sirlei Negoceke 

07 – Glaci Terezinha N. Dorta 

15 – Ironi Trojan 
15 – Wilson Fracaro 

15 – Edelair Torres Nascimento 

17 – Keiko Ueno 

17 – Marilza Silva Batista 
19 – Emir Aziz Mansur 

21 – Luiz Gil de Oliveira 

26 – Marilda de Fátima R. Roca 
27 – Cecilia Keiko Hasegawa 

 

 

  

http://www.afabancuritiba.org.br/

