
 
  

Número 244 – Ano 23     

Agosto - 2022 
              A corrupção não é uma invenção brasileira, 

              mas a impunidade é uma coisa muito nossa.  (Jô Soares, falecido em 05.08.2022) 

 

 

REAJUSTES DOS BANCÁRIOS  

A Federação dos banqueiros e os Sindicatos dos 

bancários firmaram o novo acordo coletivo que 

entrará em vigor em setembro 2022.  

As principais cláusulas terão os seguintes reajustes: 

• 8% de reajuste nos salários; 

• 10% de reajuste nos vales refeição e 

alimentação e mais um adicional de R$ 

1.000,00; 

• A regra básica da PLR será reajustada pelo 

INPC e haverá um reajuste de 13% no teto da 

parcela adicional. 

Importante: Estes valores serão aplicados ao pessoal 

da ativa. Convém lembrar que o adicional de R$ 1 

mil não integra o salário, e que a inflação do período, 

medida pelo INPC até julho, foi de 10,12%. Portanto, 

o reajuste de apenas 8% representa perda do poder 

aquisito dos empregados. 

Já ficou acertado que em setembro de 2023 todos os 

valores serão reajustados pelo INPC mais 0,5%. 

 

 

REAJUSTE DOS BANESPIANOS 

Definidos os reajustes do Acordo Coletivo dos 

bancários vejam como ficam as complementações e 

pensões dos banespianos participantes dos planos 

administrados pelo BANESPREV: 

Plano V 

Grupo II, reajuste de 8%, considerando que este 

grupo acompanha o pessoal da ativa.  

Grupo I, reajuste em torno de 9,7% conforme 

previsão do INPC a ser publicada em 09.09.2022. 

Plano I e II 

Reajuste pelo INPC em torno de 9,7%; 

Plano Pré-75 

O reajuste será em janeiro 2023 pelo IPCA, conforme 

a controvertida e questionada decisão da maioria do 

Conselho Deliberativo do Banesprev que trocou o 

IGP-DI pelo IPCA. 

Essa questão encontra-se na justiça. 

 

 

AVISO IMPORTANTE 

Mantenha seus dados pessoais, dependentes etc. 

sempre atualizados na Afaban, Afabesp, Cabesp e 

Banesprev. 

 

ASSESSORIA JURÍDICA DA AFABESP 

A fim agilizar a distribuição das execuções das 

gratificações dos familiares dos associados falecidos, 

a Diretoria da Afabesp informou que o atendimento 

telefônico e presencial da Assessoria Jurídica será das 

11 às 15 horas de segunda a sexta-feira. 

 

 

AÇÃO DAS GRATIFICAÇÕES 

A Afabesp informou que já ajuizou todas as ações 

individuais de liquidação e execução referentes aos 

beneficiários vivos da ação das gratificações, que já 

encaminharam a documentação completa. A meta 

de ingressar com todas as ações até o final de agosto 

foi, portanto, cumprida. 

Os demais associados vivos, que são beneficiários da 

ação das gratificações iniciada em 1998, e que ainda 

não encaminharam a documentação completa, estão 

sendo contatados pela AFABESP para enviar os 

documentos faltantes. 

Informou, também, que as ações de execução dos 

valores que o Banco Santander deve aos familiares 

dos beneficiários falecidos, que já enviaram a 

documentação completa, começarão a ser 

distribuídas na Justiça do Trabalho a partir de 

setembro próximo. 

 

 

ATENÇÃO! É GOLPE 

Muitos associados estão recebendo correspondência 

ou contato via telefone e mensagens de 

uma FALSA entidade chamada Fundação Brasileira 

de Previdência Complementar, sobre uma pretensa 

restituição. 

As ditas Fundação Brasileira de Previdência, bem 

como a Secretaria de Benefícios de Previdência 

Complementar ou Federação Nacional dos 

Beneficiários da Previdência Complementar não 

existem. 

Alertamos para que não respondam, não passem 

dados pessoais/bancários para eles e não 

depositem valores em contas de desconhecidos. 

(Site Anapar) 

 

 

NOVA ASSOCIADA 

Bem-vinda Maria Salete Ferreira Barbosa 

Informativo Mensal 
 



INSS – PROVA DE VIDA 

Segurado não precisa mais sair de casa para 

comprovar que está vivo. O INSS usa bases de dados 

públicos e atos como votação nas eleições, vacinação, 

cadastro ou recadastramento nos órgãos de trânsito, 

emissão/renovação de documentos como passaporte, 

carteira de identidade, carteira de motorista, carteira 

de trabalho, alistamento militar ou outros documentos 

oficiais que necessitem da presença física do usuário 

ou reconhecimento biométrico. 

Mas se for exigida por qualquer motivo a Prova de 

Vida ainda poderá ser feita na agência bancária onde 

recebe o benefício ou em agência do INSS. 

 

 

AFABESP - CONTRIBUIÇÕES 

Como ocorre todo ano, a AFABESP informou que a 

contribuição associativa será reajustada em 10,12% a 

partir do mês de setembro. 

Acompanhe no site da Afabesp a programação dos 

eventos na Colônia de Férias do Guarujá, no Recanto 

Campestre de Vinhedo e outras festas e encontros 

promovidos pela entidade. 

 

 

AFABESP – ASSEMBLEIA GERAL 

A AFABESP está convocando os seus associados(as) 

para participarem da Assembleia Geral que será 

realizada no período de 12 a 23 de setembro de 2022, 

por meio eletrônico no site da própria entidade. 

O objetivo será deliberar sobre a proposta de 

alteração parcial do Estatuto Social aprovada pelo 

Conselho Deliberativo nas reuniões de 04.12.2021 e 

29.07.2022.  

As principais alterações referem-se à admissão de 

novos associados, familiares de associados até o 

terceiro grau, direitos dos associados, composição e 

participação no Conselho Deliberativo e outras. 

As propostas de alterações estão no site da Afabesp à 

disposição de todos para conhecimento e análise. 

Participe. 

 
 

AS ELEIÇÕES ESTÃO CHEGANDO 

Nesta eleição o eleitor deverá votar em 5 candidatos 

que concorrem a cargos diferentes. Os cargos que 

estão na disputa são: Deputado estadual, Deputado, 

federal, Senador, Governador e Presidente. 

Não deixe de votar independente de estar dispensado 

em razão da idade. Participe. Não se omita. 

Procure informações sobre os candidatos, compare, 

avalie e procure votar no melhor entre eles. Valorize 

e prestigie aqueles que se destacaram com boas 

iniciativas e não se envolveram em falcatruas, 

ilícitos, processos e corrupção em geral. 

Sugerimos acessar o site www.politicos.org.br que 

apresenta o ranking de todos os políticos, a pontuação 

pelo seu desempenho, os processos e escândalos em 

que estão envolvidos. 

É um excelente local para obter preciosas 

informações para a melhor escolha. 

Não adianta dizer que não gosta de política e dos 

políticos, afinal, você será dirigido por um deles. 

 
 

PLANO II – MENOS IMPOSTO DE RENDA 

A ABESPREV informou que vem alcançando 

sucesso nas ações judiciais propostas por 

participantes do Plano II do Banesprev, na obtenção 

de liminar judicial (tutela antecipada) que manda 

incluir na dedução da base de cálculo do Imposto de 

Renda retido na fonte os valores pagos a título de 

contribuição extraordinária. 

A Abesprev informa que está à disposição para 

ajuizamento dessa ação. 

 

 

PLANOS DE SAÚDE – ROL DA ANS 

O Senado Federal aprovou no dia 29.08.2022 o 

projeto de lei que derruba o chamado “rol taxativo” 

para a cobertura de planos de saúde. Pelo texto os 

planos de saúde poderão ser obrigados a financiar 

tratamentos de saúde que estiverem na lista mantida 

pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). 

O projeto foi aprovado com apoio unânime dos 

senadores e agora segue para a sanção presidencial. 

(fonte: Agência Senado). 

Contudo recomenda-se cautela e refrear a alegria. 

Estamos em pleno período de eleições e bondades 

como esta costumam acontecer e desaparecer logo 

em seguida.  

Ademais, ‘financiar’ pode ter significado diferente de 

efetivamente pagar a conta, custear a despesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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 
 

 

 

 

 

SETEMBRO 

06 – Maximiano Henrique  

06 – Cleusa Aparecida Tironi  

12 – Irene Torrens  

16 – Consuelo Colino de Lima  

18 – Dirceu Achiles Genol  

19 – Silvio Fontanelli  

20 – José Pedro Naisser  

21 – James Rachel  

23 – Luiz Rodolpho Vieira Barros  

23 – Mário Indrele  

30 – Eduardo Sualete de Mello 
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