
 
  

Número 241 – Ano 23     

Maio - 2022 
                       Tudo leva tempo e o tempo leva tudo.                     

 

 

EXECUÇÃO DAS GRATIFICAÇÕES 

No dia 15 de maio a AFABESP superou a marca de 

2000 processos de execução da ação das gratificações 

protocolados na Justiça do Trabalho. Os trabalhos 

continuam acelerados com cerca de 50 ingressos a 

cada dia. A Afabesp espera que até o começo do 

segundo semestre deste ano todas as cobranças 

referentes aos beneficiários vivos estejam já ajuizadas 

e aguardando as providências da Justiça. 
A triste novidade é que a maioria dos Juízes estão 

mandando corrigir os atrasados pela SELIC Simples 

o que reduz os nossos cálculos em torno de 35%. 

 

 

BENEFICIÁRIOS FALECIDOS 

A Afabesp informou que está enviando carta aos 

sucessores dos beneficiários da ação das gratificações 

já falecidos, solicitando o envio de documentos que 

serão necessários ao ajuizamento das suas respectivas 

ações. 
 

 

GRUPO DE TRABALHO DA CABESP 

No dia 25 de maio foi realizada a segunda reunião do 

Grupo de Trabalho da Cabesp. Na oportunidade, os 

representantes da patrocinadora e da Cabesp 

apresentaram o diagnóstico do que consideram 

necessário mudar ou adequar na Caixa Beneficente. 

Já por parte dos representantes dos associados, foram 

feitos alguns questionamentos e solicitação de mais 

informações. Ao final, ficou acertado que essas 

questões serão respondidas na próxima reunião. 

Participam do Grupo de Trabalho o representante da 

Afabesp, da Abesprev, da Afubesp e de quatro 

entidades sindicais. 

Os associados gostariam de saber detalhes do 

diagnóstico apresentado pelos representantes do 

Santander para mudar ou adequar a Cabesp. 

Mudar e adequar o quê, perguntam. 

 

 

 

AVISO IMPORTANTE 

Mantenha seus dados pessoais, dependentes etc. 

sempre atualizados na Afaban, Afabesp, Cabesp e 

Banesprev. 

 

 

 

O COVID VOLTOU. CUIDE-SE! 

As estatísticas divulgadas pelas autoridades de saúde 

indicam que o vírus do Covid voltou. Foram 

registrados aumento de mortes e de internações 

hospitalares. Embora, desta vez mais suave, as 

crianças têm sido as vítimas mais frequentes.  

 

 

SANTANDER CONDENADO A DEVOLVER 

Os superávits do Plano V nos anos de 2007 e 2008, 

no total de R$ 288,3 milhões, foram apropriados pelo 

Santander que usou a significativa quantia para 

amortizar a sua dívida junto ao Plano. O correto seria 

contabilizar o total na conta Reservas de 

Contingências e ali permanecer como garantia para 

os momentos de incertezas do equilíbrio do Plano. 

O Santander desrespeitou as normas e a AFABESP 

ajuizou, em 21.08.2009, na Justiça Cível de São 

Paulo, ação pedindo que os valores fossem 

devolvidos ao Banesprev. 

Em 02.05.2022 o Tribunal de Justiça de São Paulo 

determinou que Banco Santander devolva os 

superávits indevidamente apropriados por ele. 

Aguarda-se a efetiva devolução. 

 

 
CONSELHO 

A maioria dos golpes praticados contra usuários de 

celulares poderia ser evitada com algumas medidas 

de segurança simples. 

Leia a seguir algumas dessas dicas: 

1. Não use a mesma senha para acesso de contas 

diferentes. Crie uma para cada conta 

2. Não salve senhas de bancos, e-mail ou sites no 

aparelho, como em blocos de nota 

3. Não deixe armazenadas no aparelho imagens de 

cartão de crédito, documentos e comprovantes de 

endereço 

4. Utilize senhas fortes, compostas de números, letras 

(maiúsculas e minúsculas) e símbolos, de preferência 

aleatórios. 

Em caso de perda ou furto do aparelho comunique a 

operadora e a autoridade policial. 

 

Informativo Mensal 
 

https://agora.folha.uol.com.br/sao-paulo/2020/11/quadrilha-roubava-celulares-para-acessar-contas-bancarias-e-ostentava-veiculos-de-luxo.shtml
https://agora.folha.uol.com.br/sao-paulo/2020/11/quadrilha-roubava-celulares-para-acessar-contas-bancarias-e-ostentava-veiculos-de-luxo.shtml


A CABESP E O ROL DA ANS 

No dia 8 de junho o Superior Tribunal de Justiça – 

STJ, decidiu que os planos de saúde não precisam 

cobrir tratamentos fora do rol da ANS – Agência 

Nacional de Saúde. Isso significa que muitos 

tratamentos, medicamentos, terapias, exames mais 

sofisticados e etc. deixarão de ser cobertos pelos 

planos.  

Na opinião de muitos especialistas a mudança de 

entendimento será uma tragédia para a saúde da 

população. Os postos do SUS, já abarrotados e 

deficientes, terão aumento de procura, de queixas e 

de sofrimento, principalmente para a faixas da 

população mais pobre. 

Afinal o que é o rol?  

O rol de procedimentos da ANS é a lista de 

referência básica para a cobertura mínima obrigatória 

dos planos de saúde. A partir daí existem 

divergências de entendimentos nas classificações e 

algumas poucas exceções citadas na decisão do STJ.  

O certo é que vai sobrar no lombo dos participantes 

dos planos de saúde.  

O atendimento da nossa CABESP também sofrerá 

impacto, cuja dimensão ainda não sabemos.   

A decisão do STJ acontece no momento de maior 

cobrança por melhorias no atendimento da Cabesp, 

inclusive estando em funcionamento o tão esperado 

Grupo de Trabalho formado para essa finalidade. 

Contudo, convém aguardar por maiores detalhes que 

surgirão nos próximos dias, semanas ou meses. 

 
 

PLANO PRÉ 75 - ELEIÇÃO 

No início de junho foi realizada a eleição para o 

Conselho Administrativo do Plano Pré 75.  

A apuração dos votos revelou os eleitos: 

• Jerônimo Alfredo M. Galliano  - 282 votos;  

• Maury Roberto Muscatiello      – 234 votos; 

• Osni Astinfero Batista da Silva – 220 votos. 

Aos eleitos os nossos desejos de profícua gestão na 

defesa dos interesses dos participantes do Plano. 

 
 

PLANO PRÉ 75 

O Conselho Deliberativo do Banesprev, com os votos 

contrários dos Conselheiros eleitos, aprovou a 

mudança do indexador dos benefícios do plano, 

passando de IGP-DI para IPCA. 

A mudança é prejudicial aos participantes já que, 

desde a criação do plano, em 2000, a soma dos 

reajustes anuais pelo IGP-DI tem sido muito superior 

ao índice do IPCA. 

 
 

FIM DOS COMITÊS GESTORES  

No mês de maio todos os Comitês Gestores dos 

Planos de Previdência administrados pelo Banesprev 

foram extintos pelo Conselho Deliberativo do 

Banesprev, com os votos contrários dos Conselheiros 

eleitos. 

Em maio, na última reunião do Comitê do Plano II, 

os membros voltaram a criticar a extinção do grupo. 

PLANO II – FIM DOS COMITÊS 

Na reunião, foram apresentadas as demonstrações 

contábeis consolidadas do plano e por patrocinador 

de dezembro/2021. O Plano II patrocinado pelo 

Santander apresentou um déficit de R$ 

2.459.113.055,20, com crescimento de 398,8% em 

relação ao ano anterior.  A rentabilidade negativa dos 

investimentos foi a justificativa do atuário. 

Entretanto, em 28.02.2022, quando da efetiva 

migração dos valores daqueles que optaram por 

migrar para o Plano CD Banesprev, o déficit reduziu 

para R$ 913.863.537,74. Esta foi a fotografia do 

momento. O que valerá para todos os efeitos será o 

resultado em 31.12.2022. Prevê-se que nova 

contribuição extraordinária será apresentada. 

Mas é preciso manter a calma, pois na gangorra do 

mercado financeiro, no sobe e desce dos títulos agora 

marcados a mercado, tudo pode acontecer. 

 
 

CABESP - RECADASTRAMENTO 

A Cabesp está alertando seus beneficiários quanto ao 

recadastramento obrigatório. Devido ao cenário de 

pandemia em que passamos, o Recadastramento 2022 

não foi iniciado em janeiro/22. Porém, mediante a 

retomada das atividades e queda no número de 

contágio, a Cabesp decidiu iniciar o Recadastramento 

de 2022 em maio de 2022.  

Para agilizar o atendimento, baixe através da Apple 

Store ou Google Play o novo aplicativo da Cabesp, 

com ele é fácil e rápido enviar os seus documentos 

para recadastramento.  

Outra forma para envio é através do Portal Cabesp, 

menu “Beneficiários”, opção “Recadastramento” até 

o último dia do mês de seu aniversário. Acesse sua 

área com login e senha e no menu Recadastramento 

verifique as suas pendências e faça o envio dos 

documentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

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 
 

 

 

 

 

JUNHO 

01 – Ary Ullmann  

05 – Maria José Amorim Ospedal  

08 – Joaquim Ribeiro Júnior  

10 – Estanislau Kaniak  

13 – Floriano Pfutzenreuter  

19 – Eloise Helena Vieira  

23 – Jorge Schulmeister Sobrinho  

29 – Edson Pedro da Veiga  

29 – Maria Regina Ivaskiu Salmoria  

30 – Eduardo Victor B. Barroso 

 

 

  


