ED I ÇÃO 2 - MA RÇ O / 2 2

N OT Í C IA S
ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS APOSENTADOS DO BANDEPE

ASFABE REÚNE CONSELHEIROS,
ASSOCIADOS E ADVOGADOS EM
DEFESA DA BANDEPREV

C

om o objetivo de unir forças para garantir a
manutenção do plano em favor dos bandeprevianos e esclarecer questões relativas às
ações judiciais já encaminhadas à justiça, a diretoria
da Asfabe reuniu-se, no dia 5 de março. Estiveram
presentes membros da associação e advogados, incluindo o dr. Alexandre Maimoni, responsável pela
defesa dos interesses dos assistidos da Bandeprev.
Durante o encontro, os participantes traçaram novas estratégias a fim de evitar o desmonte da Bandeprev.
Foram discutidos, ainda, diversos pontos que
nortearão as próximas ações a serem efetuadas pelos beneficiários, por meio de seus representantes
legais, com intuito de impedir que a insegurança jurídica se instale.
Para a diretoria, o encontro trouxe uma nova
perspectiva de atuação conjunta com claras evidências de solução para interromper os absurdos pra-

ticados pelo banco Santander. “Um momento como
este é de fundamental importância para a consolidação do grupo, que tem tido perdas significativas
com as arbitrariedades cometidas pelo patrocinador. Não vamos descansar enquanto nossos direitos não forem preservados”, afirma o presidente da
Asfabe, Reginaldo Dias.
HISTÓRICO - A batalha dos aposentados e pensionistas teve início em 2006, representada pela Asfabe. Desde então, os assistidos vêm passando por
ataques severos do banco patrocinador Santander,
que age sob a chancela da Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc). Tais atuações reforçam o que já tem sido apresentado: o
interesse em efetivar uma gestão unilateral do patrimônio da Bandeprev, ou seja, sem a participação
dos funcionários aposentados do saudoso Banco
do Estado de Pernambuco - Bandepe.
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REAJUSTE
NO PLANO
DE SAÚDE
E ENTREGA
DE NOVAS
CARTEIRAS

10%
DE AUMENTO

C

onforme já é tradicional, no mês de janeiro
de cada ano acontece o reajuste no plano de
saúde aos assistidos e pensionistas da Bandeprev, negociado entre o Banco Santander e a Unimed Recife. O percentual aplicado para 2022 foi de
10%, tendo como base de aumento o reajuste natural do plano atrelado à inf definido em contrato, e os
cálculos efetuados pela sinistralidade que é o custo
pelo uso do plano. Portanto, as mensalidades, por
faixa etária, entraram em vigor desde 1° de janeiro
de 2022, conforme COMUNICADO N° 001/2022 de
03 de janeiro de 2022, do banco Santander e publicado no site da Asfabe.
É importante lembrar também que as novas carteiras dos beneficiários do plano de saúde Unimed
Recife, já estão liberadas. Para quem tem dúvidas
sobre como recebê-las, a informação da operadora
é que elas chegarão na residência de cada associado, após a Bandeprev enviá-las pelos Correios. Há,
também, a possibilidade de o usuário utilizar o app
da Unimed Recife onde pode, em ícone específico,
baixar suas carteiras, tanto de dependentes quanto
de agregados.
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Editorial
REGINALDO DIAS

AOS ASSOCIADOS!!!!
Participar da diretoria da Asfabe durante
todo este tempo é muito gratificante. São
muitas experiências adquiridas, anos convivendo com as mais diversas situações
que me proporcionam constante crescimento na área profissional e mais ainda
como pessoa. Aprendi que o trabalho em
conjunto é fundamental para a conquista
dos objetivos traçados ao longo de uma
jornada. A Asfabe, não é apenas uma associação, é uma casa grande cheia de famílias
e amigos queridos, que foram conquistados ao longo de uma vida inteira de trabalho prestado ao extinto Banco do Estado
de Pernambuco - Bandepe. Aqui, temos o
privilégio de, o tempo todo, acolhermos e
sermos acolhidos, e, principalmente nos
momentos mais difíceis, não nos falta o
apoio necessário.
A pandemia nos obrigou ao afastamento, tivemos muitas incertezas, o mundo ficou diferente e a gente teve que readequar
os nossos serviços, e forma de trabalhar
para manter a nossa casa de portas abertas dando seguimento aos atendimentos
necessários para os asfabeanos. Nos adaptamos ao novo normal, não tínhamos outra
opção, precisávamos continuar a nossa caminhada, demos as mãos, unimos as forças
e continuamos! E, com todas as dificuldades, exigidas por este momento complexo,
conseguimos manter tudo funcionando da
melhor forma. Foi desafiador!!!!
Hoje, com a retomada, ainda que gradativa, das nossas atividades sociais, projetos
novos engatilhados, melhorias na estrutura da casa, e, tudo que ainda está por vir,
temos a convicção de que juntos somos
mais fortes. Por fim, reforço que o trabalho
feito com amor e dedicação traz resultados
indiscutivelmente positivos.
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Recadastramento da
Bandeprev acontecerá em abril
Mudanças no recadastramento do Bandeprev.
Anteriormente, o assistido poderia
recadastrar-se no mês do seu aniversário. Em
2022, foi fixado o mês de abril para que todos
façam seu recadastramento, que continua a
ser realizado por meio do site
(www.bandeprev.com.br).
O recadastramento é obrigatório para todos
os aposentados e pensionistas com o objetivo
de que a Bandeprev possa atualizar os dados
pessoais dos assistidos e seus dependentes.

CONFIRMADA
NOVA EDIÇÃO
DO TORNEIO
DE DOMINÓ

P

ara o ano de 2022, já está confirmada a
realização de mais uma edição do Torneio
de Dominó, interrompido durante a pandemia e retomado no segundo semestre de 2021. A
intenção da Asfabe é promover o torneio a cada
ano. Disponível a todos os associados e seus dependentes, os jogos permitem a socialização e interação dentre os integrantes da associação.
As regras de cada torneio são definidas por
uma comissão de três ou quatro membros inscritos na disputa e, como são ﬂexíveis, podem sofrer
modificações a cada edição, mediante surgimento de eventuais necessidades. As regras de 2022
ainda não foram definidas, bem como a data de
realização do evento e as inscrições para o mesmo. Já foi sugerido pelos associados interessados, entretanto, que a taxa de inscrição seja de
R$ 50,00 (cinquenta reais). Mais informações, em
breve, no site da Asfabe e nos nossos grupos no
whatsapp.

Reajuste no valor do
Plano Odontológico
Aos usuários do plano Odonto Saúde, este
ano de 2022 houve o reajuste de 8%, definido
por meio de negociação entre a Associação e a
Operadora.
O aumento, válido desde o último mês de
fevereiro, aconteceu devido à atualização
monetária do plano, após dois anos sem
modificações no valor cobrado. Lembrando
que o reajuste é sobre o valor global do plano
já que não há cobrança de valores sobre
serviços específicos.
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SERVIÇO TERCEIRIZADO
PARA DECLARAÇÃO DO IRPF

H

istoricamente, a Asfabe disponibiliza aos
seus associados e dependentes um serviço
terceirizado para auxiliar no preenchimento
da declaração anual do Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), sendo esse serviço custeado pelos interessados e sob demanda.
Para tanto, é necessário fazer o agendamento
prévio na recepção da Asfabe ou por meio dos telefones 3228-6499 e 3338-6845. Importante: este
atendimento só pode ser feito sempre às quartas e
sextas-feiras das 8h às 12h e das 14h ás 17h. Para
este ano, o valor base foi acordado em R$ 70,00 (setenta reais).

Expediente
ASFABE - Associação dos Funcionários
Aposentados do Bandepe

Reforço nos equipamentos de
segurança da Asfabe
Novidade quanto ao quesito segurança
na sede da associação. Foram instaladas
sete novas câmeras, distribuídas entre as
áreas internas e externas das dependências
da Asfabe. Existem, então, um total de 14
câmeras instaladas, atualmente. Com estas
novas aquisições, o objetivo é possibilitar
maior visibilidade do movimento nas
instalações internas e nas ruas do entorno.

Reforma do Estatuto
Diante da necessidade de se processar a
atualização do Estatuto Social da Asfabe, a
Diretoria Executiva, designou uma comissão
para reformular e readequar o Estatuto
existente ao código civil.
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