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O

ano de 2020 chega ao fim. Um
ano atípico, diferente e que seguramente não deixará saudades em
nossas memórias. O calendário nos
diz que um ano tem 12 meses, porém em função da pandemia do COVID-19, que grassa em nossa sociedade e no mundo inteiro, a impressão
é de que o relógio resolveu correr de
forma diferente. Os últimos 10 meses, na verdade, foram vividos com
tantas dificuldades, incertezas, questionamentos e restrições, que a sensação que fica é de que foi um tempo
perdido.
No universo BB mais de 400 colegas deixaram nosso convívio tendo
duas vidas ceifadas pela pandemia.
No ambiente de nossa AFABB não é
muito diferente. A Associação, por
motivos de segurança e em atenção
às determinações legais, esteve fechada desde 16 de março passado
até 15 de setembro. Tentamos voltar as atividades normais, mas com
o recrudescimento dos problemas de
saúde, voltamos a interromper nosso
atendimento presencial.

Apesar das dificuldades continuamos
atendendo a todos, quando necessitem, através de nossos telefones,
e-mail e facebook. Nesse período,
registramos a perda de vários colegas cujas ausências muito lamentamos, especialmente Luiz de Lemos
Velho e Carlos Feres, que, com sua
dedicação e exemplo, tanto fizeram
pela AFABB.
Entretanto e felizmente sempre haverá um ENTRETANTO, temos convicção de que com muita FÉ e ESPERANÇA o futuro nos reserva dias
melhores. Com determinação, coragem e solidariedade voltaremos em
breve a nos encontrar em nossa sede
para trocar ideias, tomar um cafezinho e um forte abraço. Vamos, sim,
continuar cuidando com atenção de
nossa saúde, mas não deixemos que
o pessimismo nos abata. Sejamos
OTIMISTAS e CONFIANTES na providência divina.
A todos um abraço saudoso e um FELIZ NATAL e um PRÓSPERO ANO
NOVO com muita PAZ e SAÚDE.

JURÍDICO

O IMPACTO DA PANDEMIA DE COVID
19 E O ANDAMENTO PROCESSUAL
NAS AÇÕES DE INSS

E

A pandemia de coronavírus
causou um atraso considerável
nos processos que ainda tramitam
no meio físico. Com isso, fica muito
evidente a necessidade da transformação dos processos físicos em
eletrônicos na busca de resultados
da prestação jurisdicional. Mesmo
diante desse cenário de incertezas
e das dificuldades para dar andamento às ações por conta das restrições de funcionamento do poder
judiciário, conseguimos dar passos
importantes para a garantia dos direitos dos nossos associados.
As ações de Readequação da RMI
pelos novos Tetos das Emendas
Constitucionais 20/1998 e 41/2003,
para aqueles que tiveram o direito
reconhecido, foram protocoladas.
Essa ação visa afastar a perda causada aos benefícios que tiveram a
renda mensal reduzida pelo teto,
pois a média dos 36 últimos salários de contribuição, ordinariamente, era superior ao limite máximo
do salário de benefício.

Foram realizadas as evoluções dos
salários de benefícios sem o teto
do ano da concessão, comparando
seu valor com os novos valores de
R$ 1.200,00 (dezembro de 1998)
e R$ 2.400,00 (janeiro de 2004).
Porém, isso somente foi possível
para aqueles que enviaram toda
a documentação necessária para
averiguação caso a caso. Somente dessa forma foi possível chegar
aos casos que caberiam ações.
Por outra perspectiva, infelizmente, em diversos casos o INSS fez
a revisão administrativa dos benefícios, aplicando-se o índice de
reajuste do teto no primeiro reajustamento seguinte, conforme estabelece o artigo 21, § 3º, da Lei
8.880/94, resultando também na
impossibilidade de ingressar com
esta ação.
Ademais, a Justiça federal retomou o andamento processual das
antigas ações de INSS/URV. Tão
antigas que algumas foram ajuizadas no ano de 1996, ou seja, mais
de 20 anos de processamento dessa ação, em que pouquíssimos grupos de autores tiveram procedência em seus pedidos. Entretanto,
os associados que tiveram êxito,
obtiveram andamento processual,

tendo seus dados atualizados, tanto os ativos, como os passivos, por
meio de suas sucessões.
Não obstante a pandemia, o trabalho do jurídico seguiu presencial
ou em home office, e aqueles que
tiveram os seus precatórios liberados, já tiveram seus dados atualizados nas varas da justiça federal
em que se encontram seus processos. Provavelmente, na volta do
recesso forense, já devam receber
os precatórios. Para os processos
que que ainda não foram liberados,
estão sendo atualizados conforme
as demandas das varas federais
requerem por meio de nota de expediente.
Aproveitando o ensejo, informamos que foi encerrado o andamento do Protesto de Ressalva de Direitos. O Protesto foi protocolado e
as cópias foram enviadas aos participantes via correio.
Enfim, 2020 está findando! E apesar de todas as mazelas
ocorridas no percurso deste ano,
agradecemos aos nossos associados pela confiança e desejamos um
feliz natal e um ano novo cheio de
prosperidade e muita saúde!
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ESPAÇO DOS
ASSOCIADOS

Esta página foi criada para os associados que desejarem publicar contos,
crônicas, etc de sua autoria. A associação ficará muito agradecida pela
participação e colaboração de todos.

BAM!
H

á mais de quarenta e cinco
anos, esta era a batida seca,
barulhenta, na intitulação de cada
folha de um talonário de cheques:
bam!
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No equipamento, à esquerda desta foto, clicada em dez/1974 no
Setex/Bater/Retag da agência de
Encantado (RS), vê-se, primeiro,
a impressora de caracteres que
confeccionava a chapinha de metal (com os nomes da agência e
do cliente, mais o enquadramento contábil da conta corrente).
Depois, esta era fixada em outra
maquineta (aqui vista em cima do
arquivo de aço contendo as chapinhas de todos os correntistas).
Assim, usando alavanca manual,

fazia-se a impressão (bam!) sobre uma fita entintada.
No início da década de 1980, com
a absorção de serviços pelo CESEC, os talonários já vinham intitulados e a sua reposição era
automática, mediante a remessa
das respectivas requisições (que
eram assinadas pelos clientes e
serviam também como recibos
da entrega). Como curiosidade,
vale destacar ainda que, às vezes, com a inflação já galopante,

dora contábil utilizada no fechamento do movimento dos papéis
oriundos do setor. A exemplo
dos equipamentos aqui citados, a
chegada gradativa de outros representaram grandes melhorias,
como telex, ar-condicionado central, xerox, fax e, finalmente, os
serviços on-line.
Sem dúvida foram tempos de
muito trabalho e superação, mas
também de muita camaradagem
e descontração.

um correntista ligava em casa
e pedia um talão, mas isto num
sábado ou domingo pela manhã.
Como Supervisor, eu ia à agência – onde havia um vigilante – e
atendia ao pedido. Enfim, segu-

rança ainda não era um motivo
para muita preocupação...
Ainda na foto, vemos a autenticadora de caixa (e que na falta
de energia era acionada com a
sua alavanca manual) e a soma-

No mais, parabéns pela AFABB-RS pela cedência do Espaço aos
associados, e onde certamente
outras situações da nossa vida
funcional serão recordadas.
Bam!
Arbi Fischborn - Encantado (RS)

ATUALIZE SEUS DADOS
contato@afabb-rs.com.br

Nessa pandemia precisamos tomar diversos
cuidados. Além de lavar as mãos e usar máscara,
deixe seu E-MAIL e TELEFONE sempre atualizados.
Assim, podemos
manter contato e
prestar o melhor
atendimento em
qualquer condição.

COLUNA

Cláudio Ely
acely@cpovo.net

AINDA A COVID

C

hegamos ao final do malfadado ano de 2020 sem
que tenhamos nos livrado desta praga chamada
Covid-19. Que ano passamos! Quantas mudanças
nos nossos hábitos fomos obrigados a incorporar?
Vamos ter um Natal e um Réveillon inesquecíveis,
no mau sentido, claro, com desencontros, confraternizações limitadas, distanciamento recomendado,
sem aglomerações (será???), por aí.
Assim, o próprio espírito natalino corre o risco de
ficar esquecido num canto das nossas mentes, um
tanto atordoadas com tudo o que passamos neste ano em que conhecemos o exato significado da
palavra MEDO. Passamos um ano sentindo medo
do vírus das mais diferentes formas: medo de ficar
em casa, medo de sair de casa, medo de abraçar
filhos/netos/parentes/amigos, medo de chegar perto de alguém, medo de que alguém pudesse chegar
inadvertidamente perto de nós, medo de esbarrar
em algo ou alguém supostamente infectado, medo
de perder um ente querido abatido pelo vírus, medo
das previsões catastróficas (de autoridades de todos os quilates, na maioria incompetentes, da mídia
em geral, incluindo a OMS e aquele canal de TV que
todos conhecem, cujo foco primordial era espalhar
o terror entre a população), medo de ser demitido,
medo de seu negócio quebrar, medo de não receber
mais seu salário e não ter comida na mesa para os
filhos, medo, medo... Cada um sabe que medos sentiu e ainda está sentindo.
No ano que está findando o medo sobrepujou a esperança, mas não a aniquilou, tanto que ela está
ressurgindo. Para fazer frente a tudo isso e tentar
resgatar uma vida considerada normal, vacinas de
laboratórios localizados em diferentes países estão
em fase final de testes e já começaram a ser aplicadas. Logo, logo estaremos todos vacinados e seguindo em frente. Que assim seja!
Sobre o papel da OMS, a Organização Mundial da
Saúde, que citei acima, na divulgação da disseminação do vírus e nas medidas de segurança que
deveriam ser adotadas pelos governos mundo afora, recomendo a leitura de texto a respeito escrito
pelo brilhante J.R.Guzzo e publicado na edição de
19 e 20 de dezembro em ZH. Vale a pena ler; aliás,
tudo o que o Guzzo escreve vale muito. Entre tan-

tas dúvidas que cercam a covid, desde o princípio
desacreditei no mínimo em duas fontes: a confiabilidade dos informes e recomendações da OMS – eu
jamais compraria um carro daquela figura alarmista
que aparecia diariamente na TV - e no número de
óbitos admitidos (ainda hoje) pela China. Menos de
cinco mil mortos pela covid no país mais populoso
do mundo e “pátria” do vírus? Contem outra.
O INTER E SUAS CRISES
Não bastassem os fracassos dos últimos anos, dentro e fora do campo de jogo, os problemas causados pela pandemia (que na verdade afetaram todos
os clubes, de uma forma ou de outra, em menor ou
maior grau), o acirramento das divergências entre
os diversos grupos que existem dentro do clube, entre outros fatores, o Inter conseguiu arrumar uma
crise justamente quando estava bem encaminhado
nas três competições que disputava, com boas perspectivas de sucesso, até. Por força do Estatuto do
clube, neste ano deveriam ser realizadas eleições
para o Conselho de Gestão e renovação de metade
(150) das cadeiras do Conselho Deliberativo – essas
eleições sempre acontecem em dezembro, como
determina o Estatuto, depois do final da temporada.
Como a pandemia atrasou o andamento de todas as
competições esportivas, esta eleição pegou o clube
em meio às disputas, e, muito em razão disso, a crise se instalou.
Como previsto, os reflexos da disputa política não
se restringiram à esfera administrativa, mas também entraram em campo, até porque integrantes da
diretoria deixaram seus cargos para concorrer por
chapa opositora ao grupo que comanda o Inter desde 2002. Depois dos dirigentes foi a vez do treinador
abandonar o barco, em plena vigência de seu contrato. Resultado: as vitórias escassearam, as eliminações em duas competições foram consequências
inevitáveis, assim como a queda brutal na tabela no
campeonato que restou. Sobrou a frustração para
os torcedores e a constatação de que o Inter arruma
crise quando está mal e quando está bem.
Mas um novo horizonte se descortina. A vitória da
chapa 05 na eleição de 15 de dezembro abre uma
perspectiva concreta de que novos tempos poderão
ser vividos. O plano de gestão do grupo que vai assumir as rédeas a partir do próximo ano prevê uma
mudança radical na forma de administrar o Inter.
Sei do que falo, pois conheço o projeto vencedor,
integrante que sou do Inove Inter, um dos grupos
que compôs a chapa 05. Para implantá-lo é preciso primeiro apaziguar o ambiente interno e tentar
unir as diferentes correntes na busca de um objetivo
comum. Sem isso, fica tudo mais difícil. Não custa lembrar que as fases de grandes conquistas se
viabilizaram quando o clube estava em paz, mesmo
que relativa.

espaço
PENSIONISTAS

por Santa Inês Nascimento Bossle

VENHA 2021!
O fim de 2020 traz consigo o desejo que tudo isto passe o mais
rapidamente possível e que no
ano de 2021 possamos voltar a
dar abraços prolongados e beijos
cheios de amor e fraternidade!
Que a vida tenha nos ensinado
a sermos menos egocêntricos e
mais abertos a escutar o outro.
Um Natal de Amor e luz a todas
as colegas do Grupo Vivenciar, assim como a todos associados, funcionárias e diretoria... desse que
passou a ser o meu segundo Lar!
Que Deus e os anjos abençoem a
todos!

DE CASA NOVA
UMA CLÍNICA PLANEJADA PARA
OFERECER MAIS CONFORTO,
SEGURANÇA E BEM ESTAR AOS NOSSOS
PACIENTES
LOCALIZADA NO CORAÇÃO DO
BAIRRO PETRÓPOLIS A
APENAS DUAS QUADRAS DO
ANTIGO ENDEREÇO

DR. PAULO BENTO - CRO 11.703
DRA. LUCIANE MARCHIORI - CRO 9.387
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