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Atendendo ao chamamento de inú-
meros colegas estamos novamente à 
frente de nossa Associação para dar 
continuidade aos objetivos progra-
mados. Queremos, em primeiro lugar, 
agradecer o excelente trabalho de-
senvolvido pelos dirigentes anteriores 
comandados pelo colega Genésio Ve-
gini cuja dedicação constatou-se nos 
relatórios apresentados e aprovados 
na última assembleia. Queremos tam-
bém registrar nosso reconhecimento 

aos membros do Conselho Deliberati-
vo, sob a direção do colega Romero de 
Carvalho Lima, pelo esforço desenvol-
vido junto com a diretoria executiva na 
elaboração de normas e documentos 
administrativos e também aos mem-
bros do Conselho Fiscal, pelo zelo na 
conferência das contas da Associação. 
Todos operando dentro dos princípios 
requeridos por uma administração 
transparente e cordial. E com a mesma 
disposição, cordialidade e transparên-

cia é que desejamos conduzir o man-
dato que nos foi confiado, na esperan-
ça de que possamos, em função das 
disponibilidades existentes, ampliar 
os serviços e melhorar cada vez mais 
o atendimento aos nossos associados, 
razão primeira da existência de uma 
associação.

Onildo Miguel Borba 
Presidente

Editorial

PARA REFLETIR
A prisão não são as grades, e 

a liberdade não é a rua; existem 
homens presos na rua e livres na 
prisão. É uma questão de consci-
ência.

(Mahatma Gandhi) 

ELEIÇÕES NA AFABB/SC
Em Assembléia Geral Ordiná-

ria ocorrida no dia 15 de maio, 
foi eleita por aclamação a úni-
ca chapa inscrita para concor-
rer às eleições, para mandato 
de maio de 2014 a maio de 
2016, dentro dos padrões esta-
belecidos pelo novo estatuto 
aprovado em fevereiro do cor-
rente ano. Veja a nominata na 
última página.

ANOTE! AGENDA PARA O 2º SEMESTRE DE 2014
Entre os eventos mais importantes 

da Associação neste segundo semestre 
destaca-se o 6° Encontro Sulbrasileiro 
de AFABBs, que será realizado na sede 
da AABB – Balneário Camboriú, no dia 

8 de agosto, sexta-feira, das 08h30min 
às 18 horas, onde teremos oportunida-
de de dialogar com os novos dirigen-
tes eleitos da Cassi e da Previ, além da 
tradicional confraternização, com ser-
viço de lanches e almoço no local.

Demais eventos:

Agosto - dias 13 a 15 – Comemora-
ção do dia dos pais 

Agosto- dias 25 a 31 – Comemoração 
dos 25 anos da AFABB/SC

Novembro: - dias 26 a 2 de dezem-
bro – Jogos Sulbraabb em Porto Alegre 
(RS)

Dezembro: - dia 10 – Festividades 
Natalinas

Observação: Comunicados específi-
cos sobre cada programação serão efe-
tuados oportunamente pela internet e 
por celular.



Mais sagradas são as mãos 
que fazem que as bocas que 
rezam.

(Madre Tereza de Calcutá)

PARA REFLETIR

AFABB/SC APOIA CAMPANHA IMPOSTO JUSTO

A exemplo do que já vem fazendo a 
ANABB, que está envolvida ativamen-
te na campanha de iniciativa popular 
com o apoio do Sindicato Nacional 
dos Auditores Fiscais da Receita Fe-
deral (Sindifi sco), com o objetivo de 
mobilizar a população brasileira para 

corrigir, junto ao Congresso Nacional, 
as irregularidades na tabela do impos-
to de renda, divulgamos o endereço 
que está recolhendo assinaturas para 
a fi nalidade específi ca. É fácil: entre 
diretamente no endereço abaixo e já 
se abre, de imediato, a janela para sua 

votação. Se você deseja e quer um im-
posto de renda justo, não vacile, assine 
e convide seus amigos para fazerem o 
mesmo. 

Acesse:
www.sindifisconacional.org.br/im-

postojusto

RELATÓRIO ANUAL e BALANÇO PATRIMONIAL
da AFABB/SC 

Conforme previsto no Estatuto, em 15.05.2014, 
foi realizada Assembleia Geral Ordinária para 
prestação de contas da diretoria executiva refe-
rente ao ano de 2013. Entre as ações desenvol-
vidas destacam-se, a realização, em 21.02.2013, 
da Assembleia Geral Extraordinária para apro-
vação da reforma dos Estatutos da Associação; 
Em 12.11.2013, a aprovação do novo Regimen-
to Interno pelo Conselho Deliberativo; No dia 
14.06.2013, o 5° Encontro Sulbrasileiro de AFABBs 
em Balneário Camboriú, com a participação de 
diretores eleitos da PREVI e CASSI; em 17.10.2013, 
a realização de Assembleia Geral Extraordinária 
para autorizar a Associação a ingressar como litis-
consorte em ação civil pública contra os efeitos da 
Resolução 26; em 25.11.2013, em frente à sede da 
PREVI, participação em protesto contra a atitude 
de sua diretoria com relação ao fi m do BET e volta 
das contribuições. Graças à contribuição de 783 
associados, encerra-se o ano de 2013 com superá-
vit, conforme consta do balanço patrimonial.

COPA DO MUNDO

Nada obstante as manifestações e 
críticas em torno do maior evento es-
portivo do globo, diante das inúme-
ras carências em áreas que requerem 
prioridades básicas como Educação, 
Saúde e Transporte, vamos acom-
panhar, o que certamente será feito 
também pela maioria do povo brasi-
leiro, torcendo para que este aconte-
cimento transcorra dentro do que se 
espera que seja, isto é, uma grande 
festa, para demonstrar ao mundo que, 
mesmo com as mazelas pelas quais já 
somos conhecidos, temos condições 
sufi cientes e entusiasmo bastante 
para conduzir a bom termo tamanha 

responsabilidade....e tudo na maior 
alegria! Dito isso, vamos à luta, digo ao 
esporte, lá no Castelinho da AABB, que 
está convocando todos os associados 
para torcerem pelo Brasil. Vejam a pro-
gramação no site da AABB.
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Para ganhares conhecimen-
to, adiciona algo todos os dias, 
para ganhares sabedoria, eli-
mina algo todos os dias.

 (Lao Tsé )

PARA REFLETIR

ATIVIDADES do GRUPO AMOR PERFEITO

Enxovais (foto 1) – Foram confec-
cionados e distribuídos em abril 40 
enxovais completos, no valor de R$ 
1.600,00,  para a Associação de Volun-
tárias do Hospital Infantil (AVOS), que 
atende crianças em tratamento naque-
la unidade hospitalar. 

Asilo Cantinho dos Idosos (foto 2) – 
Em maio, doação de um armário espe-
cífico, no valor de R$ 2.900,00 destina-
do à sala da farmácia da nova unidade 
em fase final de construção, para aten-
der deficientes carentes. 

Oficina de Crescimento e Lazer 
(foto 3) – Grupo Amor Perfeito, promo-
ve toda 1ª terça-feira de cada mês uma 
oficina de lazer e crescimento, para 
suas componentes. Você, associada da 
AFABB, é nossa convidada para parti-
cipar das atividades ali desenvolvidas. 
As inscrições para participação são fei-
tas até a última semana de cada mês 
diretamente com a coordenadora da 
oficina, Sra ANA JUSTI. Participe, com 
certeza você vivenciará um dia precio-
so e momentos agradáveis. Maiores in-

formações na Secretaria da AFABB. 
Campanha de arrecadação de ma-

terial reciclado (foto 4) – Visando a 
confecção de 65 brinquedos conforme 
modelo abaixo (trenzinho) para a Festa 
das crianças, no dia 11 de outubro, na 
Comunidade do Pedregal em São José, 
o grupo está arrecadando potes de 
sorvete com tampas. Quem tiver este 
material disponível pode entregar na 
secretaria da AFABB a qualquer tempo, 
ou se preferir, nas terças feiras, dia de 
reunião do grupo.

(foto 1)(foto 2)

(foto 3)
(foto 4)
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Feliz o talento que não se 
embriaga na lisonja.

 (Joaquim Nabuco)

PARA REFLETIR

CESTA ALIMENTAÇÃO

Devolução dos valores recebidos 
por antecipação da tutela – Em reu-
nião acontecida em abril, na  sede da 
AFABB-RS, em  Porto Alegre, contanto 
com a presença de seu presidente o 
advogado e blogueiro Dr. Medeiros, a 
equipe jurídica daquela associação, re-
presentantes de escritórios que atuam 
em processos do gênero e este subs-
critor, ficou deliberado, dentre outras 
coisas, que seria urgente e necessário a 
pronta divulgação aos autores da ação 
“cesta alimentação”, beneficiados pela 
antecipação da tutela que autorizou o 
recebimento daquela verba alimentar, 
que os mesmos correm sério risco de 
serem intimados a devolver  as referi-
das parcelas. Premido pelas recentes 
cobranças da PREVI em juízo, entende-
mos que os autores beneficiados pela 
antecipação recebida devem, desde já, 
ser alertados do iminente risco de te-
rem que enfrentar o dissabor de uma 
cobrança indigesta e agressiva.

Contando com o beneplácito do Po-
der Judiciário os advogados da PREVI, 
vêm ajuizando a referida cobrança. A 
medida é arbitrária e não encontra re-
flexo na legislação vigente. Igualmente 

ao ocorrido com os processos da cesta 
e dos abonos únicos, o entendimento 
jurisprudencial era pacificado pelos tri-
bunais superiores quanto à procedên-
cia da ação. Entretanto, os julgadores 
não tiveram nenhum constrangimento 
em afrontar a lei e reverter as orienta-
ções jurisprudenciais até então vigen-
tes. A não repetição de verba alimen-
tar recebida de boa-fé e sob decisão 
judicial, mesmo em caso de improce-
dência final da ação, era entendimento 
pacificado e plenamente reconhecido 
pelos tribunais, entretanto, a exemplo 
do que já ocorreu no caso dos proces-
sos da cesta alimentação e do abono 
único, estranhamente, os ventos que 
circulam nos diversos tribunais pátrios 
começaram a mudar de qua-
drante e novas decisões come-
çaram a dar guarida aos pedido 
da PREVI. Aos poucos começam 
a pipocar decisões acolhendo 
suas reivindicações, mesmo em 
divergência aos normativos le-
gais estabelecidos e em afronta 
as decisões paradigmas até en-
tão vigentes.  

Nós advogados e algumas de 
nossas associações, dentre elas 
a AFABB/SC e a AFABB/RS, es-
tamos imbuídos em contrapor 
mais essa investida da PREVI 

contra os aposentados que buscaram 
na justiça o reconhecimento de um di-
reito estabelecido e reconhecido por 
mais de 15 anos pelos tribunais.  Todo 
um trabalho coletivo, agregado às no-
vas teses resultantes de estudo de um 
grupo de profissionais empenhados 
em defender os interesses dos nos-
sos associados e clientes está sendo 
deflagrado. Nada está perdido, mas é 
importante a divulgação da presente 
situação tendo em vista a prevenção 
contra eventuais e amargas surpresas 
que possam resultar desta nova inves-
tida da PREVI. 

(Juarez Soares Nogueira
Diretor Jurídico)

(matéria já divulgada 
pelo correio eletrônico e 
inserida no site da AFABB)

NOVOS DIRIGENTES NA PREVI
A grande vencedora do pleito foi 

a Chapa 3 – intitulada “Previ Livre, 
Forte e de Todos”, cujo programa, es-
peramos, possa levar a termo para a 
felicidade geral dos associados, ten-
do como enorme desafio, eliminar os 
inúmeros entraves e intrusos, notada-

mente políticos, que vem  de longo 
tempo, manipulando o desempenho 
de nosso patrimônio. É a primeira vez 
que se descola uma administração de 
vínculos  políticos-partidários  aliados 
a interesses que não o bem estar dos 
associados, motivo porque deposita-

mos grandes esperanças nos dirigen-
tes que estão assumindo, entre eles, 
um associado desta AFABB/SC, colega 
Antonio J. Carvalho, atualmente resi-
dindo em Balneário Camboriú, além 
do colega José Bernardo de Medeiros 
Neto, presidente da AFABB/RS.

NOVOS DIRIGENTES NA CASSI
Neste ano também ocorreu eleição  

para a direção da CASSI, cujos  dirigen-
tes  já foram empossados em junho, com 
mandato até 2018.  William Mendes de 
Oliveira será o Diretor de Saúde e Rede 
de Atendimento e Loreni de Senger atu-
ará no Conselho Deliberativo. A direção 
da CASSI é compartilhada. O BB indica 

o presidente, o diretor de administração 
e finanças, quatro dos oito conselheiros 
deliberativos e três dos seis conselheiros 
fiscais. Os associados elegem o diretor de 
Saúde e Rede de Atendimento, o diretor 
de Planos de Saúde e Relacionamento 
com Clientes e a metade dos conselhos 
deliberativo e fiscal.
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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

Sábio é quem não despreza 
quem está abaixo dele, e nem 
inveja quem está acima.

(Provérbio oriental)

PARA REFLETIR

RESFRIADO & 
GRIPE

Dia 29 de maio, no período da ma-
nhã os associoados da AFABB/SC fo-
ram esclarecidos, em palestra profe-
rida pelo médico de família da Cassi, 
Dr. Ramsés, a respeito das diferenças 
entre Gripe e Resfriado, ressaltando 
os cuidados preventivos para evitar 
o mal, tendo como fator relevante a 
vacinação contra a gripe H1N1- suí-
na, ou H5N1- aviária. Um dos hábitos 
mais profiláticos é a higienização das 
mãos, cujo procedimento deve ser 
feito sempre:

a) antes de manipular ou consu-
mir alimentos;
b) antes e depois de se entrar 
em contato com pessoas doentes 
ou acamadas;
c) depois de ir ao banheiro;
d) depois de espirrar, tossir ou 
assoar o nariz;
e) após manusear objetos po-
tencialmente sujos ou contami-
nados;
f ) após entrar em contato com 
animais;
g) quando as mãos estiverem vi-
sivelmente sujas. 

NOTÍCIAS DA AABB

Em 15 de junho a AABB Florianópolis completou 61 anos de existência, e está 
brindando a todos os seus associados durante o mês de junho com inúmeras 
atividades festivas e esportivas em comemoração. Baile de aniversário, Feijoada, 
Torneios de Tênis, Futvolei, Vôlei de Areia e de Quadra, Dominó, Truco, etc., alem 
de disponibilizar o Castelinho para que o pessoal acompanhe os jogos da Copa 
do Mundo, em TV de 60” especialmente adquirida para a ocasião.

XX CINFAABB EM SALVADOR

Com elogiável participação no 
Campeonato de Integração Nacional 
dos Funcionários Aposentados do 
Banco do Brasil, realizado de 5 a 12 
de abril em Salvador (BA), os repre-
sentantes da AABB Florianópolis se 
destacaram nas seguintes modalida-
des: 1º lugar, com duas medalhas de 
ouro na natação o associado Alceu S. 
Thiago, 85 anos; lº lugar em sua faixa 

etária na corrida rústica e 3º lugar na 
classificação geral, a Sra. Lucia Mat-
tos. Destaque especial para o fute-
bol máster minicampo (acima de 50 
anos), que ficou em 2º lugar entre as 
oito equipes participantes. A dele-
gação da AABB Florianópolis contou 
com a participação de 65 pessoas, 
formando um dos grupos mais ani-
mados do evento.
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Se você quer saber como foi seu 
passado, olhe para quem você é 
hoje. Se quer saber como vai ser 
seu futuro, olhe para o que está fa-
zendo hoje. (Provérbio Chinês )

PARA REFLETIR

DECIFRE SE PUDER
A - (Advinhação ) O que é que a 

chave disse para o cadeado?
B - (Charada)  Veja a raiva – na vista 

(2-2)
(respostas na última página)

FATOS HISTÓRICOS DO PERÍODO
QUE MERECEM REFLEXÃO

Dia do Indio – 19 de abril
Instituído pelo Governo do presiden-

te Getulio Vargas, através do decreto 
lei nº 5.540, neste dia ocorrem vários 
eventos dedicados à valorização da ci-
vilização indígena, nada obstante con-
tinuarmos o processo de sua extinção 
movidos por interesses econômicos na 
exploração dos recursos naturais.

Tiradentes – 21 de abril
Joaquim José da Silva Xavier, o Tira-

dentes. Patrono cívico do Brasil é reco-
nhecido como mártir da Inconfidência 
Mineira, patrono também das Polícias 
Militares dos Estados e herói nacional.

Descobrimento – 22 de abril
Chegaram a esta terra maravilhosa 

treze caravelas lideradas pelo almi-
rante portugues Pedro Alvares Cabral,  
que após várias denominações bati-
zou-a com o nome de Brasil em função 
de uma árvore especial chamada de 
pau brasil, cuja exploração, utilizando 
o escambo, ou seja, os indígenas rece-
biam dos portugueses bugigangas (es-
pelhos, dadulaques, chocalhos, apitos, 
etc...) e davam em troca o trabalho no 
corte e carregamento da madeira para 
os navios. Assim, atualmente, com bu-
gigangas tecnológicas, continua cami-
nhando a humanidade....

Dia do Livro – 23 de abril
Se foi tão nobre a invenção do barco 

que leva de um lugar a outro as rique-
zas e os prazeres da vida e comunica 
entre si as regiões mais distantes para 
que compartilhem seus diversos pro-
dutos, muito mais se deve exaltar aos 
livros que, como os navios, atravessam 
os extensos mares do tempo e permi-
tem aos homens participar da sabedo-
ria, das luzes e dos descobrimentos das 
idades mais remotas. (Francis Bacon) 

Dia do trabalho – 1º de maio
A data é uma homenagem aos oito 

líderes trabalhistas norte-americanos 
que morreram enforcados em Chica-
go (EUA), em 1886. Eles foram presos 
e julgados sumariamente por dirigi-
rem manifestações que tiveram início 
justamente no dia 1º de maio daquele 
ano. No Brasil, a data é comemorada 

desde 1895 e virou feriado nacional 
em setembro de 1925 por um decreto 
do presidente Artur Bernardes. 

Dia das Mães

A data surgiu em virtude do sofri-
mento de uma mulher americana 
(Anna Jarvis) que, apos perder sua 
mãe, passou por um processo depres-
sivo. Suas amigas mais próximas, para 
livrá-la de tal sofrimento, fizeram uma 
homenagem a sua mãe que havia tra-
balhado na guerra civil do pais. A fes-
ta fez tanto sucesso que em 1914, o 
presidente Thomas Woodrow Wilson 
oficializou a data, e a comemoração se 
difundiu pelo mundo afora. Em come-
moração ao dia, as associadas da AFA-
BB/SC foram agraciadas com um pas-
seio em Gravatal  (...para visitar umas 
lojnhas) e finalizado com um Café Co-
lonial em São Martinho. 

Abolição da Escravatura – 13 de maio 
– Esta Lei, assinada pela Princesa Isa-

bel (filha de D. Pedro II), abolia de vez a 
escravidão em nosso país. Mas a escra-
vidão econômica continua... 

Dia Mundial do Meio Ambiente
É comemorado em 5 de junho. A data 

foi recomendada pela Conferência das 
Nações Unidas sobre Meio Ambiente, 
realizada em 1972, em Estocolmo, na 
Suécia. Por meio do decreto 86.028, de 
27 de maio de 1981, o governo brasi-
leiro também decretou no território 
nacional a Semana Nacional do Meio 
Ambiente.

Dia dos Namorados
A criação do Dia dos Namorados 

deu-se quando João Agripino da Costa 
Doria Neto, advogado, pisicologo, pu-
blicitario e deputado federal, era pre-
sidente de uma empresa publicitária 
que representava a Exposição Clíper, 
uma conceituada loja da década de 
40 em São Paulo. Para alavancar a ven-
das no mês de junho, que não tinha 
nenhum feriado comercial, ele criou 
o slogan “não é só com beijos que se 
prova o amor”. A data escolhida foi 12 
de junho, segundo ele o dia antecede 
a comemoração de Santo Antônio (13 
de junho), considerado o santo casa-
menteiro. Com isso a empresa conse-
guiu um prêmio de agência do ano... e 
de la pra cá o comércio brasileiro des-
lanchou... 

Festas Juninas
O mês de Junho é caracterizado por 

danças, comidas típicas, bandeirinhas, 
além das peculiaridades de cada região. 
É a festa junina, que se inicia no dia 12 
de junho, véspera de Santo Antonio e 
encerra no dia 29, dia de São Pedro. O 
ponto mais elevado da festa ocorre nos 
dias 23 e 24, o dia de São João. Duran-
te os festejos acontecem quadrilhas, 
forrós, leilões, bingos e casamentos 
caipiras. A tradição de se comemorar o 
dia de São João veio de Portugal, onde 
as festas são conhecidas pelo nome 
de Santos Populares e correspondem 
a diversos feriados municipais. Então 
vamos festejar! ... Julho vem aí, a Copa 
do Mundo está na metade... e a alegria 
pode ou não continuar?...
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Posso não concordar com 
uma só palavra do que dizeis, 
mas defenderei até a morte o 
seu direito de dizê-lo.

(Voltaire)

PARA REFLETIR Nota de Falecimento
Com pesar, registramos mais uma perda em nosso quadro associativo, com 

o passamento, em 06 de junho, do colega Luiz Renato Althoff. À família enlu-
tada nossas condolências.

O PACTO DA MEDIOCRIDADE
Você já ouviu falar no pacto da me-

diocridade? Funciona assim:
- Na Escola, o professor finge que en-

sina e o aluno finge que aprende;
-Na família, os pais fingem que en-

tendem os filhos e os filhos fingem 
que respeitam os pais;

-Na política, a sociedade finge que 
é politizada e os políticos fingem que 
trabalham pelo povo;

-Na Empresa, os líderes fingem que 
buscam resultados eficazes e os cola-
boradores fingem que estão compro-
metidos em atingi-los.

Na verdade, é um pacto do fingi-
mento e, onde este está instalado, os 
medíocres vicejam.

Nesse pacto, os resultados espera-
dos nunca acontecem, as metas nunca 
são alcançadas, a educação não muda, 
a família não se harmoniza, o país não 
avança e as empresas não crescem. E 
todos vão vivendo, ou melhor, vege-
tando, dia a dia, numa sucessão de 
mediocridade e inércia. Costumo dizer, 
em minhas palestras de liderança cor-
porativa, que a única coisa que o Líder 
não pode fazer é “nada”. Ou você acre-
dita que uma Empresa paga alguém 
para não fazer nada, não planejar, ava-
liar as situações e agir?

E isso vale para os Líderes, mas, tam-
bém, para todos em qualquer momen-
to de sua vida. Deve-se sempre ana-
lisar as situações que se apresentam 
e, casos estas se mostrem como um 
problema, este então deve ser resolvi-

do prontamente e de maneira eficaz. 
Uma vez, um sábio chinês reuniu seus 
discípulos, mostrando aos mesmos 
um belo e caríssimo vaso da dinastia 
Ming. Colocou o vaso sobre uma pe-
quena mesa e lhes disse: - Este vaso é 
o meu problema. Como posso resolver 
o problema? Os discípulos, intrigados 
com esta charada, começaram a dar 
opiniões: - Mestre vamos guardar o 
vaso, assim o senhor não estará mais 
vendo o problema. Ou, então, vamos 
pintar o vaso com outra cor, desta for-
ma, ele parecerá diferente. Ou, então, 
simplesmente, vamos olhar para o 
outro lado, afinal, a paisagem é mais 
bonita. O sábio chinês apenas, respon-
deu: – Não; não são estas as soluções! 
Vocês querem esconder o problema, 
camuflá-lo com outras cores ou, sim-
plesmente, fingir que ele não existe. 
De repente, um dos discípulos, mais 
sagaz e determinado, desembainhou 
sua espada e, num único golpe, que-
brou o vaso. Por fim, olhando para o 

mestre, falou: - Pronto mestre! Agora 
o senhor não tem mais o problema! E 
esta, verdadeiramente, era a solução! 
Mas, muitos poderão dizer: - Puxa, o 
vaso era caro, raríssimo; era, pratica-
mente, intocável. Pois é; mas era o pro-
blema. Muitas vezes, em nossa vida, 
precisamos “quebrar o vaso”. É verda-
de que sempre restarão alguns cacos, 
mas, pelo menos, demos conta do que 
estava, verdadeiramente, causando as 
dificuldades. O fato é que se deve criar 
coragem, encarar as situações de fren-
te e buscar soluções. Não podemos 
aceitar o pacto da mediocridade, onde 
ficamos, todos, no faz de conta e onde 
nada se resolve. Problemas e situações 
não resolvidos são bombas-relógio 
que, certamente, irão explodir lá na 
frente, causando grandes estragos. En-
tão, não aceite este pacto e quebre o 
seu vaso, seja ele profissional financei-
ro ou emocional.

Gerson Raul Persike
Empresário e Consultor)

Boletim da AFABB-SC  -  7



Em 2014, a Cooperforte completa 30 anos, e a história de cada associado é um importante legado para nossa própria história. 

Conheça, agora, o relato do João Alberto. Desde pequeno, João Alberto foi acostumado a poupar uma parte do seu dinheiro. 

E quando começou a aplicar na Cooperforte, sentiu a segurança de uma cooperativa de crédito sólida e a certeza 

de bons rendimentos. Com eles, pôde visitar Lisboa e Madri, sem se preocupar com suas economias. 

Aplique, você também, na Cooperforte. E viva seus sonhos tranquilo. 

0800 701 3766 • 0800 61 3766
www.cooperforte.coop.br

Cooperforte 30 anos. Feita de histórias, feita por você.

“a COOPERFORTE TEM SIDO, PARA
NÓS, UM PORTO SEGURO.”

João Alberto, associado desde 2000, sua
esposa, Cleuma, e suas fi lhas, Paula e Suzana

Diretoria Executiva - Presidente: Onildo Miguel Borba; Vice-Presidente Ad-
ministrativo: Luiz Bento Isensee; Vice-Presidente Financeiro: Genésio Vegini; 
Vice-Presidente de Atividades Socioculturais: Carlos Francisco (Chico) Pam-
plona; 1º Vice-Presidente Suplente: Marco Aurélio Lopes Coelho; 2ª Vice-Pre-
sidente Suplente: Asta Isoldi Bassani; Diretor Jurídico: Juarez Soares Nogueira; 
Diretor Regional de Blumenau: Norber to Antônio Koerich Jr.

Conselho Deliberativo – Efetivos: Humber to Dalsasso; José Rui Cabral Soares; 
Leo Moraes Soares; Neusa Aparecida de Alcântara; Romero de Carvalho Lima; 
Rubens Santello. Suplentes: João Mergino dos Santos; Luiz Carlos Nunes Pires 
Schmidt; Maria Elisabeth Winter Pastore; Sérgio Pires Ferreira.
Conselho Fiscal – Efetivos: Hélio Tadeu Palhano de Oliveira; Jorge Luiz Ceretta; 
João Antônio Ferreira Leite. Suplente: Altamir Fornazari de Paula.

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

A Caridade é o processo de 
somar alegrias, diminuir ma-
les, multiplicar esperanças e 
dividir felicidades.

(Emanuel) 

PARA REFLETIR

DECIFRE SE PUDER (Respostas)
A) Vamos dar uma voltinha?
B) Olheira

CURIOSIDADE 
ECOLÓGICA

Uma espécie animal ou vegetal é 
chamada de “exótica” quando é ori-
ginária de um país diferente daquele 
onde se encontra

DICA PARA
SER FELIZ

Cumprimente as pessoas.... cumpri-
mente as pessoas... cumprimente as 
pessoas

DICA ÚTIL
Esfregue as mãos com tomate para 

que não fiquem malcheirosas.

DICA DE 
SAÚDE

Previna a falta de visão quando você 
está na frente do PC! Quando você co-
loca seus olhos em um objeto próximo, 
como um computador, a vista fica can-
sada e não consegue enxergar direito. 
Por isso, feche os olhos, contraia o cor-
po e prenda a respiração por um mo-
mento. Então, relaxe. Remédio santo.


