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A primavera já se anuncia com 
toda sua beleza, perfume e calor, 
enquanto registramos as princi-
pais atividades da Associação nos 
meses de julho e agosto. Em julho 
foi realizada a Assembléia Geral da 
Federação das Associações de Apo-
sentados do BB na sede campestre 
da AAFBB em Xerém-RJ. Os  presen-
tes na assembleia subscreveram 
manifesto encaminhado à PREVI, 
exigindo o restabelecimento de 

teto dos benefícios para diretores 
e afirmando nosso direito de ação 
contra a PREVI. Continuando nos-
sa luta, durante os meses de julho 
e agosto procedemos à coleta de 
assinaturas em favor da aprovação 
do Projeto de Decreto Legislativo 
275/2012 do Senador Paulo Bauer. 
O mês de agosto foi marcado pe-
los encontros festivos dos associa-
dos. Nos dias 7 e 8 realizamos o 
3º torneio de Dominó e comemo-

ramos o dia dos pais com almoço 
no Castelinho da AABB-Coqueiros. 
Comemoramos o 24º aniversário 
de fundação da AFABB/SC em en-
contro festivo na tarde do dia 30, 
servido delicioso café colonial no 
Hotel Quinta da Bica d’Água, Bairro 
Carvoeira, em Florianópolis. Boa lei-
tura! 

GENÉSIO VEGINI
Presidente

Editorial
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AFABB

Aniversário Da Afabb/Sc

Criada em 31 de agosto de 1989, a 
Associação completou 24 anos, fes-
tejados com a presença de mais de 
cem associados em um café colonial 
no Hotel Quinta da Bica d’Água, na 

tarde do dia 30 de agosto. Durante o 
evento foi feita a entrega dos troféus 
aos vencedores do TERCEIRO TOR-
NEIO DE DOMINÓ. A dupla Farias e 
Genésio foi a primeira colocada. Bor-

ba e Marco Aurélio a segunda e Ru-
bens e Mafra a terceira. o Torneio foi 
realizado na tarde do  dia 7, na sede 
da Associação e na manhã do dia  8 
no Castelinho da AABB-Coqueiros.

PARA REFLETIR

Não faça da sua vida um ras-
cunho, pois pode não dar tem-
po de passar a limpo.

(André Rossato)



Por melhor que alguém fale, 
quando fala em demasia ter-
mina por dizer uma tolice.

(Alexandre Dumas Filho)
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Dia Internacional Da Pessoa Idosa

No dia primeiro de outubro co-
memora-se o dia internacional das 
pessoas idosas, sendo que a data 
foi criada pela ONU (Organização 
das Nações Unidas) a fim de qua-
lificar a vida dos mais velhos, atra-
vés da saúde e da integração so-
cial. O surgimento da data foi em 

razão de uma Assembleia Mundial 
sobre envelhecimento, realizada 
em Viena, na Áustria, em 1982. As 
pessoas idosas valorizam o ser, 
não o ter. São fonte de sabedoria 
e de experiências. Devem conviver 
com pessoas de diferentes faixas 
etárias para trocar experiências, 

dar e receber conhecimento. Para 
que a velhice seja a melhor idade, 
precisam ser física e mentalmente 
sadias e participar de atividades 
sociais. Aproveite esse dia para 
visitar a sede Social da AFABB/SC 
e conhecer o trabalho do Grupo 
Amor Perfeito.

Dia Dos Pais
Em 1950, o publicitário Silvio Bhe-

ring criou no Brasil o dia de lembrar  
e, é, claro, homenagear o pai. Porém, 
a idéia de homenagear o pai tem 
suas origens há muito mais tempo. 

Há quatro mil anos, o jovem Elme-
seu esculpiu em argila o primeiro 
“cartão” desejando ao pai boa sorte, 
saúde e vida longa. A maioria das 
vezes,  presentes, exemplares e in-

centivadores, outras, distantes, pro-
vedores da sobrevivência dos filhos 
ou, até, completamente ausentes, o 
pai é, depois da mãe, o grande he-
rói dos filhos. A verdade é que pai 
presente, é fator muito importante 
na formação dos filhos. No dia 8 de 
agosto, a data do dia dos pais foi 
comemorada pelos associados da 
AFABB/SC com um almoço no Cas-
telinho da AABB-Coqueiros.

Revisão De 1988 A 1991
Sai Mais Fácil Pelo Tribunal

Os aposentados do INSS entre 5 de 
outubro de 1988 e 4 de abril de 1991 
têm mais chances de conseguir a re-
visão do teto se entrarem com uma 
ação em uma vara previdenciária, e 
não no juizado, segundo informa-
ções fornecidas por advogados com 
experiência na área previdenciária. 
Nesses casos, se tiverem recurso, 
essas ações são analisadas no TRF4 
(Tribunal Regional Federal da 4ª Re-
gião). Esses segurados, do período 
conhecido como “buraco negro”, fo-
ram excluídos da revisão pelo teto 
que o INSS pagou. Para terem o au-
mento no benefício, o único cami-

nho é a Justiça. Cabe esclarecer que 
existe, também,  o  Juizado Especial 
Federal Previdenciário onde são co-
nhecidas e julgadas as ações atinen-
tes à previdência  social,  com valo-
res limitados  a 60  salário mínimos 
( R$ 40.680,00 ).  Essas ações, em se-
gunda instância são julgadas pelas 3 
turmas recursais de Santa Catarina, 
segundo informa o diretor jurídico 
da AFABB/SC. A outra possibilida-
de é a de ajuizamento em uma das 
Varas Federais Previdenciárias que  
julgam as causas envolvendo valo-
res acima dos 60 salários mínimos 
(R$ 40.680,00).  Referem-se aos ca-

sos em que a expectativa de ganho 
seja superior ao teto estabelecido, 
baseados em cálculos previamente 
elaborados pelo contador/perito ou 
pelo próprio advogado. Deverá ser 
atribuído valor à causa superior aos 
60 Salarios Mínimos, caso contrário 
o próprio judiciário impõe o proces-
samento da ação ao Juizado Espe-
cial. Quanto ao fato de ser mais ágil 
ou não, dar procedência à ação ou 
não, entende o nosso jurídico que 
os juizados são mais ágeis e que, via 
de regra, seguem as orientações ju-
risprudenciais emanadas pelas Tur-
mas de Recursos do TRF4.
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Pequeno é aquele que odeia 
os grandes; grande é aquele 
que ama os pequenos. (Santa 
Teresinha do Menino Jesus)

PARA REFLETIR

Atividades Desenvolvidas 
Pelo Grupo Amor Perfeito

Confecção e Distribuição de enxo-
vais para gestantes carentes -  Nos 
meses de julho e setembro, foram 
distribuídos  28 kits de enxoval para 
a equipe que atende o 
Hospital Infantil, compos-
tos de: um edredom, uma 
manta de lã, dois casacos 
de lã, dois pares de sa-
patinhos, dois conjuntos 
de malha, dois conjuntos 
de flanela, quatro fraldas, 
uma toalha de banho e 
dois cueiros. Foram des-
tinados a crianças recém- 
nascidas, vindas do inte-
rior do Estado,  internadas 
naquela Instituição. A AFA-
BB/SC agradece a todas as  
colaboradoras do Grupo 
Amor Perfeito, diretas e in-
diretas, não só pela doação 

de equipamentos e materiais, mas 
principalmente pela participação  e 
dedicação na mão de obra para a 
confecção das peças.

Asilo Cantinho dos Idosos de Ra-
tones  -  Dando continuidade ao 
trabalho em prol do Asilo Cantinho 
dos Idosos, a turma do GAP fez uma 

visita a Instituição no dia 18 
de junho, levando gêneros 
alimentícios de primeira 
necessidade  no valor de R$ 
300,00. Na oportunidade, e 
para atender uma deman-
da imediata da Instituição 
foi feita  a doação  de um 
autoclave para esterilização  
de instrumentos, no valor 
de R $ 1.640,00 , algumas 
pinças cirúrgicas no valor 
de R$ 165,00 e um portão, 
no valor de R$  300,00, to-
talizando R$ 2.135,00.  Foi 
uma tarde de lazer no con-
tato com os idosos, carinho, 
amor e atenção...

Eventos Programados
Comunidade do Pedregal - Mais 

uma vez, as meninas do GAP estão 
preparando uma festa para as 60 
crianças atendidas pela Pastoral da 
Saúde na Comunidade do Pedregal 
em São José. O evento será no dia 05 
de outubro um sábado pela manhã. 

Haverá doces e refrigerantes, brinca-
deiras para as crianças e distribuição 
de brinquedos. Precisamos de doa-
ções de brinquedos para crianças na 
faixa etária de um a seis anos.

Cha Beneficente - Reserve o seu 
convite para o 5º chá beneficente do 

Grupo Amor Perfeito, no dia 17 de 
outubro de 2013, uma quinta-feira, 
no Castelinho da AABB Coqueiros.

Quem tiver simpatia pela atividade 
do Grupo Amor Perfeito, quiser partici-
par ou fazer doações é só comparecer 
as terças-feiras na sede da AFABB/SC.

Para Viver Mais
Ontem, alguém me perguntou do 

que essencialmente precisamos para 
uma velhice saudável. 

Olha, são tantas coisas, que parei 
para pensar antes de responder. Pen-
so que o envelhecimento com vita-
lidade na segunda metade da vida 
depende dos 3 “S”. Segurança, saúde 

e sentido. Segurança financeira, não 
só para nos sustentar, mas, também, 
para que possamos desfrutar a vida 
com viagens, lazer, estudos e con-
sumo sem estar preocupado com 
dívidas. O segundo “S”, de saúde, por-
que estamos vivendo cada vez mais, 
e não adianta ter dinheiro se for só 
para pagar hospital, remédios e en-
fermeiras. E o terceiro “S”, de sentido, 
para mim o mais importante, porque 
dele dependem os dois primeiros. É, 
porque quem não tem um objetivo 
na segunda metade da vida é um 
forte candidato a depressão e ao Al-

zheimer. Objetivo é essencial para a 
extrema alegria, para a sensação de 
pertencimento à raça humana e de 
utilidade. O elemento determinan-
te para o bem-estar mental, físico, 
emocional e espiritual. Quando per-
demos a razão para levantar de ma-
nhã, começamos a morrer. E está ao 
nosso alcance escolher a razão para 
levantar de manhã. 

Olha, podemos perder a seguran-
ça e a saúde, mas o sentido por que 
viver pode nos sustentar por toda a 
vida ( Renato Follador – CBN-Correio 
Brasiliense de Noticias)
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CONVENIADOS

Arte de Cuidar – Enfermagem e Casa Geriátrica (48) 3248‐3045 Florianópolis (48) 9962‐1755 Florianópolis (48) 9989‐7666 Ká�a

Áudioprev – Audiometria/fonoaudiologia (48) 3025‐2815 Florianópolis

BRP Advogados Associados (48) 3224‐7060

Fisioterapia Domiciliar ‐ Dr. Daniel (48)8416‐9045 Florianópolis (48) 9973‐9562 Florianópolis

Help Emergências Médicas 4001‐3200 Emergências (48) 3031‐2929 Grande Fpolis (48 )3031‐2900 Assuntos Adm

Ins�tuto BIOS Saúde e Fitness (Academia) 3237‐9630 Campeche/Fpolis

Jamil (Advogado) (48) 3322‐0118

Juarez Nogueira ‐ Advogados (48) 3224‐7000 (48) 3025‐4260

Maus, Cunha & Ulbricht – Advogados (48) 3025‐4757 (48) 9980‐9767

Móveis da Ilha ‐ móveis sob medida (48) 3369‐6171

Otovida ‐ Florianópolis (48) 3223‐6060 Florianópolis (48) 3622‐3395 Tubarão ‐ SC (48) 3469‐0544 Içara ‐ SC

Rede de Hotéis Dall`Onder (54) 3455‐3555 Bento Gonçalves–RS

Seguro de vida ICATU ‐ parceria com a AFABB/RS (48) 3209‐4085 Juarez Borges (48) 8436‐3397 Juarez Borges

Seguro de vida parceria com Mongeral  (48) 8436‐3397  contato: Juarez Borges

Veratur Turismo – Florianópolis ‐ SC (48) 3247‐8286 (48) 9969‐8286

Vital ��ca – Tubarão (SC) (48) 3622‐3395 

TELEFONES

CONVÊNIOS E PARCERIAS

Concede a todos os teus ou-
vidos: mas a poucos a tua voz.

( William Shakespeare)

PARA REFLETIR
Nota De Falecimento

A AFABB/SC, comunica, com pesar, o falecimento dos associados Luiz Artur Ulbri-
cht, em 24 de agosto; João Batista Narcizo, em 4 de setembro e Odilon Conti, em 16 
de setembro. Lamentáveis ausências de nosso convívio. 

Sobre A Independência Do Brasil

A data comemorada oficialmen-
te para a Independência do Brasil 
é 7 de setembro de 1822, dia em 
que, às margens do riacho Ipi-
ranga, em São Paulo, o Príncipe 
Regente D. Pedro, ao receber a 
correspondência da Corte, teria 
proclamado o chamado “grito da 
Independência”, à frente da sua es-
colta: “Independência ou Morte!”

Outras datas consideradas his-
toriograficamente para o evento, 
embora menos populares, são a 

data da coroação do Imperador (1 
de dezembro de 1822) ou mesmo 
a do reconhecimento da Indepen-
dência por Portugal e pela Grã-
-Bretanha (29 de agosto de 1825). 
À época, em 1822, a data tomada 
como marco da Independência foi 
o 12 de outubro, dia do aniversá-
rio de Pedro I e de sua aclamação 
como imperador, conforme re-
gistrado pela historiadora Maria 
de Lourdes Viana Lyra, titular do 
Instituto Histórico e Geográfico 

Brasileiro, e publicadas em 1995. 
A conclusão de seu estudo indica 
que o “grito” foi uma construção “a 
posteriori” e que acabou consoli-
dado no quadro encomendado a 
Pedro Américo, produto da fértil 
imaginação do pintor, onde, en-
tre outras incoerências, mostra D. 
Pedro cercado pela Guarda Impe-
rial (os hoje chamados de Dragões 
da Independência), antes dele ser 
proclamado Imperador ( trecho 
extraído da Internet).

Congresso Da Abrapp Em Florianópolis
De 09 a  11 de setembro, a Associa-

ção Brasileira das Entidades Fecha-
das de Previdência Complementar 
(Abrapp), em parceria com o Sindi-
cato Nacional das Entidades Fecha-
das de Previdência Complementar 

(Sindapp) e o Instituto de Certifica-
ção dos Profissionais de Seguridade 
Social (ICSS), realizou, em Florianó-
polis, o 34º Congresso Brasileiro dos 
Fundos de Pensão. O evento acon-
teceu no Centrosul e contou com a 

presença de quase 5.000 pessoas, 
representantes de 324 entidades, 
com mais de três milhões de partici-
pantes, que administra  um patrimô-
nio de R$ 657 bilhões, destacando-
-se entre eles a Previ.

Dica De Saúde
MANCHAS ROXAS – para eliminar 

manchas roxas causadas por bati-

das nos braços e per-
nas, misture meia xícara 
se suco de abacaxi com 

meia xícara de suco de mamão. 

Faça uma leve massagem sobre a 
mancha e aplique o suco em com-
pressas de algodão, até que a man-
cha desapareça completamente.
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O barulho não faz bem.... e o 
bem não faz barulho.

(São José Marello)

PARA REFLETIR

Visitante 
Ilustre Na Sede 

Da Afabb

De passagem por Florianópolis 
para participar do Congresso da 
ABRAPP – Associação Brasileira das 
Entidades Fechadas de Previdência, 
recebemos a visita do presidente da 
AFABB-RS,  o Dr. JOSÉ BERNARDO 
DE MEDEIROS.

Encontros 
Mensais

Em 11 de julho, 8 de agosto e 
12 de setembro, ocorreram os  
encontros mensais da direto-
ria e associados, oportunidade 
em que são discutidos os mais 
diversos assuntos de interesse 
dos aposentados de forma des-
contraída, mas capaz de apon-
tar indicativos para as ativida-
des da associação. Os próximos 
encontros mensais continua-

rão a ser realizados na segun-
da quinta-feira de cada mês no 
restaurante da AABB-Coqueiros, 
durante o horário de almoço. O 
encontro é aberto, não há ne-
cessidade de confirmação pré-
via e quem tiver interesse em 
participar é só anotar em sua 
agenda os próximos encontros: 
10/10; 14/11 e 12/12. Não fique 
por fora, participe!

Envelhecer
O envelhecer também pode ser 

uma arte. E há que cultivá-la. É que 
sendo a terceira idade um “cofre de 
experiências”, é necessário e urgente 
educar as novas idades para que sai-
bam valorizar as riquezas vivenciais 
dos mais velhos. João Paulo II costu-
mava perguntar: “O que é a velhice?” 
E respondia: “É o tempo favorável 
para se cultivar, ainda e muito, a sa-
bedoria do coração.” Idosos, sim! Ve-

lhos, não! “Aprenda a curtir os seus 
Anos Dourados. Idoso é quem tem o 
privilégio de viver uma longa vida…
velho é quem perdeu a jovialidade. 
Você é idoso quando se exercita…
você é velho quando somente des-
cansa. Você é idoso quando tem 
planos…você é velho quando só 
tem saudades. Para o idoso a vida 
se renova a cada dia que começa…
para o velho a vida se acaba a cada 

noite que termina. Para o idoso o dia 
de hoje é o primeiro do resto de sua 
vida…para os velhos todos os dias 
parecem o último de uma longa jor-
nada. Para o idoso o calendário está 
repleto de amanhãs…para o velho 
o calendário só tem “ontens”. Que 
você, quando idoso, viva uma vida 
longa, mas que nunca fique velho.” 

(Manuel Ferreira da Silva)

PORTABILIDADE
SICOOB CREDISC

Com o Sicoob Portabilidade, o cooperado possui diversas vantagens, como 

atendimento personalizado e acesso a uma grande variedade de produtos e 

serviços.

‐ Cheque especial com taxa de 3,45% a.m.;

‐ Taxa do consignado com portabilidade salarial de 1,35% a.m.;

‐ Par�cipação no resultado da coopera�va;

‐ Pacote Master:

 Isenção do custo do pacote;

 6 transferências  (3 via internet e 3 no caixa);

 4 DOC`S (2 pela internet e 2 no caixa);

 6 extratos (2 no guichê do caixa e 4 no terminal do auto‐atendimento);

‐ Para ter acesso basta integralizar R$ 100,00.

Procure sua agência e aproveite
as vantagens exclusivas

do Sicoob Credisc para você.

(48) 3224‐9234 / Credisc.coop.br
Ouvidoria: 0800 725 0996
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O passado é passado, o futuro 
poderá não chegar; só o presente 
está em nossas mãos: aproveitemos 
bem o hoje! (São Tiago Alberione)

PARA REFLETIR

Dignidade Humana

O conceito da dignidade huma-
na foi o centro inspirador da De-
claração Universal dos Direitos Hu-
manos (ONU-1948). Foi também 
central na elaboração de muitas 
das Constituições Nacionais. Con-
tinua inspirando leis e resoluções 
em todo o mundo. A pessoa huma-
na é digna de respeito pelo fato de 
ser pessoa e ponto final! A dignida-

de, não é um atributo externo, mas 
é inerente a todo ser humano; não 
depende de seu estado de desen-
volvimento, de sua saúde, de suas 
qualidades e capacidade, nem se-
quer de seus comportamentos. 
Todo ser humano, em qualquer 
estado e  condição é uma unidade 
de corpo e espírito, aberto a um 
horizonte transcendente, capaz de 

interrogar-se sobre o sentido úl-
timo de sua existência, de ir para 
além de si mesmo e de se abrir a 
Deus. A dignidade da pessoa  “não 
se atribui, se reconhece; não se ou-
torga, se respeita”. 

( extraído de um trecho
de Leo Pessini, Camiliano )

Longevidade: Centenários
Vocês cinquentões podem se pre-

parar para chegar aos 100 anos. 
Agora, não adianta outra metade de 
vida ser fisicamente travado, men-
talmente gagá, psicologicamente 
deprimido e financeiramente pobre. 
Mas estou otimista. A revolução da 
longevidade- que aumenta a pro-
porção de idosos na população- está 
produzindo um velho diferente da-
quele velho do século passado, de-
crépito, desatualizado, desmotivado, 
desinteressado, de pijama e chine-
lo esperando o tempo passar, pois, 

convenhamos, a maioria jovem não 
lhe dava oportunidade de expressão 
nem de trabalho em idade avançada. 
Pois os velhos de agora nasceram da 
contra-cultura, nos protestos, rebeli-
ões e mudanças dos anos 60, das lu-
tas por igualdade racial, do feminis-
mo, da defesa do meio ambiente, da 
liberdade sexual e, por isso, não têm 
medo do novo. Hoje, são internautas, 
conectados, sarados e valorizados 
profissionalmente, porque além de 
informação e conhecimento- que o 
jovem também tem- os atuais idosos 

têm um diferencial: sabedoria. Um 
atributo que não se ensina nas esco-
las, nem se encontra na Internet, mas 
em décadas de observação ralando 
na vida, cometendo erros, caindo e 
levantando, perdendo e não desis-
tindo, sendo paciente e ciente da lei 
da ação e reação, fruto de ter vivido 
muito. E sabedoria economiza tem-
po e dinheiro, dois bens fundamen-
tais.  

(Renato Follador – CBN-Correio Brasi-
liense de Noticias)

Apresentação De 
Coral  “Atras Da Nota”
Dia 22 de agosto, a AFABB/SC patrocinou a apresen-

tação do Coral “ATRÁS DA NOTA”, no Encontro de Corais 
de Aposentados do BB, realizado pela AFABB/PR, na 
Sociedade Thalia de Curitiba. Participaram também co-
rais de Curitiba e da AFABB/Natal-Rio Grande do Norte.  
E evento é realizado anualmente em comemoração ao 
aniversário da AFABB/PR. O Coral “Atrás da Nota” é for-

mado por funcionárias aposentadas 
do BB em Florianópolis, a maioria de-
las associadas da AFABB/SC. O diretor 
de Seguridade, João Leite represen-
tou nossa diretoria no evento.
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Os poetas são como os ce-
gos, podem ver na escuridão.

 (Chico Buarque)

PARA REFLETIR
Dica Para 
Ser Feliz

Sorria. Nada custa  e não tem preço

Para Relaxar
O rapaz da cidade foi trabalhar 

numa fazenda. Na primeira vez em 
que foi tirar o leite da vaca voltou 
com o balde vazio e o fazendeiro 
perguntou:

-uai, a vaca não deu nada?
-Deu cinco litros e um coice no 

balde!

Decifre Se Puder
A - (Advinhação) O que é que passa 

na água e não se molha?

B - (Charada)   Vento na padaria – 
caça (1-1)

C - (Desafio)  Quanto tempo um trem 
de um quilômetro de comprimento le-
varia para atravessar um túnel de um 
quilômetro de comprimento, se o trem 
corresse a um quilômetro por minuto?

(respostas na última página)

Dica Útil

Não use margarina para untar for-
ma, pois, por conter água na sua 
composição, quando aquecida faz 
ressecar e grudar a massa na forma; 
prefira a manteiga ou óleo.

Cassi Saúde – Seminário

A ANABB realizou em Brasília, 
dias 3 e 4 de setembro, o Seminário 
ANABB-CASSI: Sustentabilidade e 
Qualidade na Saúde Suplementar. 
O evento, composto de seis painéis, 
abordou e discutiu temas diferentes 
como: - a sustentabilidade e a rede 
de atendimento da Cassi; - o mode-
lo assistencial de saúde nos setores 
público e privado; - a regulação da 
Agência Nacional de Saúde Com-

plementar (ANS); - as operadoras 
do sistema de saúde suplementar 
e; – saúde do trabalhador. Entre os 
palestrantes e debatedores havia re-
presentantes do Governo, do Banco 
do Brasil, da ANS, da CASSI, de enti-
dades sindicais, além de deputados 
e dirigentes da ANABB. Os temas 
abordados  mostraram a realidade 
da CASSI e seus desafios para o fu-
turo. O Diretor Regional da ANABB, 

também conselheiro da AFABB/SC, 
Carlos (Chico) Pamplona, participan-
te do Seminário alerta: “...a situação 
financeira da CASSI é preocupante e 
as suas reservas precisam ser man-
tidas para não prejudicar a cobertu-
ra do plano assistencial. Devemos 
continuar discutindo os rumos e 
o futuro da nossa CASSI, pois ela é 
imprescindível nas nossas vidas e de 
nossos familiares.”

Sabedoria 2
Diz a lenda que um velho mes-

tre oriental ensinava que den-
tro de cada ser humano existem 
dois animais  famintos que estão 
em constante conflito; um pelo 
conhecimento e pela solida-

riedade, outro pela ganancia e 
egoísmo. 

– E qual deles sairá vencedor? 
Pergunta o aluno. 

- Aquele que você alimentar – 
responde o mestre.
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Ser parte de uma grande família
é ter sempre com quem contar.

Na Cooperforte, cada associado tem valor e faz parte desta força que nos impulsiona para oferecer a você linhas de crédito, 
aplicações, benefícios e vantagens pensados por todos, para o bem de cada um. Na Cooperforte, você pode confiar.

Você

Tadeu

Paulo Adriana MarcusAlex

Douglas

Diretoria Executiva -2012/2014: 

Presidente: Genésio Vegini, Diretor Administrativo:Onildo Miguel Borba, Diretor 
Financeiro: Luiz Bento Isensee, Diretor Financeiro Adjunto: Leo Moraes Soares, 
Diretor Atividades Sociais: Hélio Tadeu Palhano de Oliveira, Diretor de Assuun-
tos Jurídicos: Juarez Soares Nogueira, Diretor debSeguridade: João Antonio 
Ferreira Leite, Suplente 1: Jorge Luiz Ceretta, Suplente 2: Luiz Carlos Nunes 
Pires Schmidt, Suplente 3: Maria Elisabet Winter Pastore

Conselho Deliberativo: Efetivos: Romero de Carvalho Lima (Presidente), Carlos 
Francisco Pamplona, Cleusa Teresinha Berard Muller, Humber to Dalsasso, Lu-
cas Cardoso da Silva, João Carlos Santos Juchem, José Itajara Leão de Souza, 
Nestor Teixeira Sobrinho, Neusa Aparecida de Alcântara, Sérgio Pires Ferreira, 
Suplentes: Agenor Nolasco Zimmermann, Carlos Luiz Nunes, Clarice Venturin 
Zilio, Francisco Teixeira Nobre, Genarino Valdir Justi.

Conselho Fiscal: Efetivos: José Adelar Diel, José Rui Cabral Soares, Rubens 
Santello. Suplentes: Armando Ferreira da Cunha, Leonardo Kammer,   
Odilon Conti.

Associação dos Funcionários Aposentados e Pensionistas 
do Banco do Brasil de Santa Catarina

Miséria é a falta de amor en-
tre os seres humanos.

 (Irmã Dulce)

PARA REFLETIR

Mantenha Seu Cadastro Atualizado Na Afabb
Cadastro é peça-chave no fun-

cionamento de uma entidade. 
Além dos dados básicos como 
nome, endereço e telefone há 

outros importantes para facilitar 
o relacionamento entre a Sede 
e seus Associados. Muito impor-
tante é informar/ atualizar o en-

Decifre se puder:  Respostas A: A sombra - B:  Arpão  - C:  Dois minutos

Internet
Desde junho do corrente ano 

a AFABB/SC vem mantendo seu 
portal na internet, divulgando no-
ticias de última hora para conhe-
cimento, tanto de seus associados 
como de todos os demais aposen-
tados do BB em Santa Catarina, 

cujo objetivo é alargar o conhe-
cimento dos colegas sobre o que 
acontece com as instituições e os 
assuntos que dizem respeito aos 
interesses de todos. Para aqueles 
que ainda não conhecem, o aces-
so è: www.afabbsc.org.br

dereço, principalmente de E.mail 
e nome dos dependentes ou 
companheiro(a)s.  Para tanto a se-
cretaria está pronta para atendê-
-los por via telefônica (48) 3209-
4085. Não deixe para mais tarde, 
atualize seus dados já!
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