
 
  

Número 239 – Ano 23     

Março - 2022 
               Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, 

               qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim (Chico Xavier) 

                         

 

 

GRATIFICAÇÕES – EXECUÇÃO CONTINUA 

Os trabalhos da Afabesp para a montagem dos 

processos de execuções individuais continuam. A 

Justiça trabalhista continua muito lenta, como tem 

sido desde sempre. Assim, não há nenhuma nova 

notícia. A descrença num final razoavelmente rápido 

e feliz cresce entre os banespianos participantes da 

ação das gratificações. 

O poder judiciário - sustentáculo da civilização – com 

todos os seus códigos e rituais de funcionamento 

podem conter falhas, mas a lentidão não poderia, 

jamais, ser uma delas. 

A nossa ação das gratificações caminha pelos 

corredores da Justiça há 24 anos, vagarosamente, sem 

pressa de fazer justiça e cumprir o próprio objetivo da 

sua existência. 

Oremus.  

 

 

A LEI MAIS ANTIGA DO MUNDO 

O Código de Hamurabi foi o primeiro código 

de leis da História da humanidade e teve sua origem 

na Mesopotâmia enquanto era governada por 

Hamurabi, entre 1792 e 1750 a.C. Esse código tinha 

como base a lei de Talião, que punia o criminoso de 

forma semelhante ao crime cometido. 

Talvez tão antigo quanto o Código de Hamurabi é o 

bolorento ditado popular de que “A justiça tarda, mas 

não falha”. Será mesmo? Será que a Justiça, ainda 

que tardia, pode realmente ser considerada justiça 

verdadeira? A resposta deve ser negativa, como há 

tempos alertava Rui Barbosa, quando dizia que 

“Justiça tardia nada mais é do que injustiça 

institucionalizada” 

O Santander continua rindo, batendo palmas e 

nadando de braçadas. 

 

 

CUIDADO COM GOLPES 

Em época de declaração do imposto de renda, é muito 

comum o cidadão receber por e-mail ou SMS no 

celular, links para checar pendências na Receita 

Federal. Por isso, o Fisco tem alertado que golpistas 

estão utilizando informações a respeito de uma 

restituição imediata de impostos para lesar os 

brasileiros. Fique atento. 

 

 

DÉFICIT DOS FUNDOS DE PREVIDENCIA 

COMPLEMENTAR FECHADOS - (EFPC) 

O déficit líquido do sistema de entidades fechadas de 

previdência complementar, Banesprev inclusive, 

fechou o ano de 2021 com resultado negativo de R$ 

36,4 bilhões, segundo dados do Consolidado 

Estatístico da Abrapp. No ano anterior o sistema 

apresentou superávit de R$ 7,5 bilhões.  

Segundo o Diretor Presidente da Abrapp, “O déficit 

registrado ao final do ano passado é conjuntural, e 

que mais cedo ou mais tarde haverá a recuperação”  

Nota-se, contudo, que em novembro de 2021 o déficit 

líquido havia atingido R$ 45,9 bilhões e, 

comparando-se com o mês seguinte, vê-se importante 

melhora da ordem de 10 bilhões.  

Esta estrondosa gangorra de altos e baixo nos 

resultados dos fundos de previdência deve-se ao 

nefasto e infeliz método recentemente adotado que 

atualiza os ativos “a mercado” e não “na curva” como 

sempre se fez e que melhor representa a estabilidade 

do plano ao longo dos anos.  

A mudança do método agradou ao mercado. 

  
 

MAIS GOLPES 

Golpistas simulam atendente virtual e estão se 

passando por uma suposta ‘central de atendimento’ e 

se aproveitando da imagem da Helô, assistente virtual 

do INSS, para tentar obter dados pessoais dos 

beneficiários. As abordagens têm ocorrido por 

mensagens de celular (WhatsApp). Caso recebam 

esse tipo de contato, bloqueiem imediatamente. 

 
 

AFABAN DE CURITIBA - REABERTURA 

Considerando a redução dos efeitos da pandemia do 

Covid 19 e as orientações das autoridades sanitárias, 

a partir do dia 15 de março a Afaban de Curitiba 

reabriu a sede social para acolhimento dos seus 

associados. O atendimento presencial será às terças e 

quintas feiras das 14 às 16:30 horas. O atendimento 

via telefone e internet continua. Compareça. Sempre 

haverá um cafezinho e boa conversa. 

 
IMPOSTO DE RENDA – ENTREGA ADIADA 

O prazo para a entrega e pagamento do imposto de 

renda exercício 2021 foi prorrogado para 31.05.2022. 

Informativo Mensal 
 



CABESP – REAJUSTE DOS PLANOS 

A Cabesp informou o reajuste dos planos a ser 

aplicado a partir de 01.05.2022: 

• Cabesp Família: 6,81%; 

• PAP – Plano de Assistência aos Pais: 16,45%; 

• PAFE – Plano de Assistência aos Filhos: 

16,45%. 

 
INSS – PAGAMENTO DO 13º 

O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) 

começa a pagar no dia 25 de abril a primeira parcela 

do 13º salário para aposentados e pensionistas que 

recebem um salário mínimo.  

Segurados com renda mensal acima do salário 

mínimo receberão seus pagamentos da primeira 

parcela entre os dias 2 e 6 de maio. 

 
RETIRADA DE PATROCÍNIO - MUDANÇAS 

O CNPC - Conselho Nacional de Previdência 

Complementar aprovou mudanças na norma que trata 

da retirada de patrocínio de planos das entidades 

fechadas de previdência complementar. 

Com as alterações aprovadas, a retirada de patrocínio 

passa a ser denominada “rescisão unilateral de 

convênio de adesão”, com os mesmos efeitos do fim 

do vínculo empregatício do participante com a 

patrocinadora.  Ao final, a nova norma visa facilitar a 

retirada de patrocínio. 

Especialista consultado pela Anapar demonstra 

preocupação com a possibilidade de ressalvas no 

termo de retirada, que é um documento privado, 

firmado entre o patrocinador que se retira e a 

entidade, o que poderia ser considerado um “cheque 

em branco”, à revelia do participante e assistido. 

Mais um assunto no balaio das nossas preocupações 

com relação ao Banesprev e Santander. 

 
AVISO DO BANESPREV 

A fim de evitar fraudes, garantir a manutenção do 

pagamento de benefícios e em cumprimento da 

legislação aplicável, se fez necessário anualmente, no 

mês do seu aniversário, a realização da Prova de Vida 

e do Recadastramento. 

O recadastramento deve ser feito por meio do portal 

do Banesprev, acessando a área exclusiva do 

Participante. Você precisa ter o comprovante de 

pagamento do INSS atualizado digitalizado em seu 

computador. 

 
COMPROVANTE DO INSS. ONDE ACHO? 

Veja como é simples obter o demonstrativo de 

pagamento do INSS. 

• Acesse o site do INSS, através do site 

meu.inss.gov.br, ou aplicativo para celular 

MEU INSS ou nos postos de atendimento; 

• No Banco que recebe o benefício, nos 

equipamentos de autoatendimento ou pelo 

Internet Banking. 

 

NÚMEROS DA ASSEMBLEIA DA CABESP 

No dia 30 de março, foi encerrada a Assembleia 

Geral Ordinária (AGO), com divulgação de cada 

ponto votado: prestação de contas, previsão 

orçamentária e deliberação sobre alterações em 

regulamentos. Veja os números no portal do 

Banesprev e das entidades representativas. 

Participaram da AGO 5.367 associados, um número 

muito aquém do ideal quando se leva em 

consideração que cerca de 18 mil pessoas estavam 

aptas a votar. A elevada abstenção, que já vem 

ocorrendo há anos, é preocupante.  As entidades 

esperam que na próxima AGO as pessoas voltem a 

participar, afinal se trata da preservação da Cabesp e 

estar presente nesses momentos é muito importante. 

Seguindo as orientações das associações de 

banespianos e sindicatos, a maioria aprovou os 

números de 2021 e a dotação orçamentária para este 

ano, e votou contra todas as mudanças de 

regulamentos que foram colocadas na pauta. 

As orientações para rejeitá-las se deram justamente 

por falta de informação, afinal os documentos 

disponíveis para consulta no site da Cabesp não 

esclareciam quais eram as alterações em votação. 

 

 

CABESP – QUALIDADE DO ATENDIMENTO 

Para resolver dificuldades e problemas surgidos no 

atendimento da Cabesp ou da Unimed primeiramente 

contate o Disque Cabesp ou o Fale Conosco e 

comunique os fatos às nossas associações, que estão 

empenhadas em acompanhar as deficiências e ajudar 

na solução dos problemas. 

 
AVISO IMPORTANTE: Mantenha seus dados 

pessoais, dependentes etc. sempre atualizados na 

Afaban, Afabesp, Cabesp e Banesprev. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 

 

 

 

 

 

ABRIL 

01 – Maria de Fátima G. Felizardo 

06 – Marcos de Oliveira Marques 

09 – Lomar Weigner Incerti 

12 – Neife Barbieri Neia 

15 – Leoni Marlene Kavales 

19 – Djalma Emidio Botelho 

20 – Vera Ghevov Rodrigues 

23 – Carmen Lúcia M. Pimentel 

28 – Maria A. Bachiega Oliveira 

 

 

  


