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25 ANOS FAZENDO A DIFERENÇA
Quando 11 colegas aposentados se
reuniram numa pequena sala da então
Superintendência Estadual do Banco do
Brasil de Santa Catarina, em 31 de agosto de 1989, com o objetivo de agregar
os demais colegas aposentados de
nosso estado, não imaginavam que as
idéias , visões e projetos ali discutidos,
se tornariam uma realidade que hoje
vivenciamos. 25 anos se passaram. Lentos e despreocupados em seus primeiros anos, acumulando visões, experiências, relacionamentos e compromissos
festivos ocasionais, próprios de quem,
tendo dedicado boa parte de sua vida,
na prestação de serviços a uma grande
empresa que, reconhecida, passava a
retribuir de forma adequada o devido
e merecido repouso. A partir de 1997,
entretanto, as coisas mudaram... o Banco já estava em processo avançado de
transformação e nesse contexto CASSI
e PREVI também se inseriam.
Ativos e aposentados foram submetidos a estratégias até então inimagináveis, formuladas pela instituição que
tanto significava para seus funcionários,
implantando um disfarçado terrorismo
no meio do pessoal da ativa e um certo desprezo pelos aposentados, obedecendo uma política ditada por um
determinado “Consenso” lá de fora, que
acabou criando certa instabilidade entre os colegas da ativa e aposentados..
Entretanto, “há males que vem para o
bem”. E veio. Foi ai que despertamos
para a necessidade de manter a união.
O pequeno grupo existente se forti-
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O espírito se enriquece com
aquilo que recebe; o coração com
aquilo que dá
(Victor Hugo)

ficou. As lideranças tomaram posição,
foram à luta, alugaram uma sala, conseguiram móveis usados descartados
pelo Banco e instalaram sua primeira
sede. Telefone, computador, estagiárias
e a dedicação firme do grupo foi juntando gente. Em quatro anos já estávamos com a primeira Sede própria, sempre somando, crescendo e oferecendo
serviços e atendimento aos associados
que acreditavam em nossos objetivos.
Nesse meio tempo identificou-se o
mesmo processo de união e de comunicação entre os milhares de colegas
aposentados em vários pontos do País,
graças a internet. Consolidavam-se assim, as associações de aposentados que
surgiam, além das capitais, em várias cidades , não só para reuniões festivas, jogos e divertimentos, mas também para
a prestação de serviços e defesa dos interesses de seus associados. Hoje, com
aproximadamente 800 associados, inúmeros processos judiciais beneficiando
colegas e pensionistas, utilizando convênios, parcerias, representações, conselho de usuários da Cassi, grupo de
voluntários e oferecendo cursos, palestras, encontros esportivos e sociais, entre outras atividades, e com uma nova
e adequada sede própria revitalizada,
com estrutura para atendimento de
qualidade, sentimos uma grande satisfação pelo que foi e é realizado.
Estendemos este sentimento, junto
com nossa gratidão, a todos os colegas associados que compreenderam,
apoiaram, estimularam e contribuíram
para esta realidade. Vinte e cinco anos
se passaram... a AFABB/SC cresceu,
aprendeu e amadureceu ....mas ainda
tem muito o que fazer, para atender aos
interesses comuns de seus associados.
Diante da insegurança política, jurídica e executiva que se instalou no país,
onde a presença da justiça se desva-

nece entre os intermináveis e indisfarçáveis embates jurídicos motivados
por uma lei maior criada pela “conveniência”, precisamos, cada vez mais, permanecer unidos e atentos aos ataques
subliminares provenientes dos mais diversos interesses econômicos de organismos e entidades alheios aos nossos
interesses comuns. Precisamos, cada
vez mais, mostrar a eles que não somos “gatos de armazém”, mas sim, que
permanecemos vigilantes e atentos a
quaisquer atitudes que, de uma forma
ou de outra, venham contradizer os parâmetros estabelecidos.
È notório que “uma andorinha só não
faz verão”, daí o fato de que precisamos
não só continuar crescendo e fortalecendo os aglomerados existentes, mas
também unificando as varias correntes, para ter maior representatividade
junto a quem de direito, no sentido de
atender, lutar, defender, agir, e acima
de tudo, fazer acontecer o bem estar
físico, financeiro e mental de todos os
nossos associados.
Agradecemos e retribuímos a todos
os colegas associados que durante todo
este tempo permaneceram conosco,
colaborando, contribuindo e somando
para que a nossa AFABB/SC cumpra os
objetivos para os quais foi criada.
Onildo Miguel Borba
Presidente

Conheça o
Manifesto
elaborado no
6º Encontro
Sulbrasileiro das
AFABBs, na página
interna

6º Encontro Sulbrasileiro de AFABBs
Realizado na sede da AABB – Balneário Camboriú, no dia 8 de agosto, o
encontro contou com a participação
de mais de cem aposentados do BB. Na
parte da manhã, as palestras versaram
sobre a CASSI. Estiveram presentes a Diretora Mirian Fochi e a Conselheira Loreni de Senger. O principal tema abordado foi a situação financeira da CASSI

DIA NACIONAL
DO BANCÁRIO
dia 28 de agosto foi comemorado o
Dia Nacional do Bancário, data que em
1951 marcou uma das mais longas e
vitoriosas campanhas salariais da categoria. Foram 69 dias de paralisação até
que a Justiça concedesse um reajuste
adequado, pondo fim à paralisação.
E de lá para cá muitas lutas e conquistas marcaram a história e importância desta classe para o país. Fica
aqui o nosso registro em homenagem
a estes trabalhadores. especialmente
aos colegas do Banco do Brasil.

JOGANDO E
APRENDENDO
A copa do mundo se foi. A Alemanha
levou a taça, deu uma aula de futebol
para o mundo e deixou um excelente e
útil legado para o Brasil.

e a rede de atendimento.
À tarde os palestrantes foram os diretores eleitos da PREVI, Marcel Barros
e Cecília Garcez, bem como os Conselheiros Antônio J. Carvalho, José Bernardo Medeiros. Nas palestras foram
abordados temas de interesse dos participantes e assistidos da PREVI, como o
BET, contribuições, Resolução 26, ações

judiciais e aprovação pelo Conselho
Deliberativo de bônus para os diretores da PREVI. No início da tarde esteve
presente o Senador Paulo Bauer, que
apresentou informações importantes
sobre seu Projeto de Decreto Legislativo 275/2012. Ao final do encontro as associações anfitriãs emitiram manifesto
que se apresenta adiante.

COMEMORANDO
O DIA DOS PAIS

Em um belíssimo dia ensolarado,
35 associados inscritos curtiram um
passeio ao município de São Pedro
de Alcântara, coordenado pelo vice-presidente de atividades sociais Carlos
Francisco (Chico)Pamplona, e acompanhados da simpática Ana Paula, turismóloga da localidade, conheceram o
famoso “Caminho das Tropas”, o alambique de “Dom Blass”, onde degustaram a famosa cachaça ali fabricada,

depois saborearam um delicioso almoço no restaurante do Parque Aquático
Recanto das Pedras, especialmente
aberto para atendimento aos turistas
afabebeanos. Conheceram em seguida a Casa da Cultura, onde foram agraciados com interessante palestra sobre
aquele importante núcleo germânico,
como sendo o primeiro de Santa Catarina e concluíram o passeio visitando a
belíssima igreja matriz. E todo mundo
voltou mais enriquecido com a história
local e recheado de sacolas com pães
e doces...
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Destino não é uma questão
de sorte, mas uma questão de
escolha; não é uma coisa que
se espera, mas que se busca.
(William Jennings Bryan )
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MANIFESTO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
6.º ENCONTRO SULBRASILEIRO DE AFABBs - As entidades abaixo assinadas, participantes do VI.º Encontro de AFABBs realizado na localidade de Balneário Camboriú (SC) em 08 de agosto de 2014, após debaterem os principais problemas e reivindicações dos aposentados e pensionistas do Banco do Brasil, contando com a presença dos Diretores Marcel Barros e Cecília Garcez, dessa Entidade, e Miriam Fochi, da CASSI,
de membros eleitos dos respectivos Conselhos Deliberativos, de autoridades do cenário político nacional, como o Senador da República Paulo
Bauer e de expressivo número de associados, resolvem firmar o presente MANIFESTO, endereçado ao Ilmo. Sr. Dan Conrado, Presidente da
PREVI.
Balneário Camboriú (SC), 08 de agosto de 2014.
Ilmo. Sr.
DAN ANTONIO MARINHO CONRADO
DD. Presidente da PREVI.
Prezado Senhor.
Com a devida vênia, vimos expor para Vossa Senhoria os assuntos postos em discussão no VI.º Encontro Sul Brasileiro de AFABBs e o posicionamento das instituições que firmam este documento.
Considerando que as manifestações redigidas nos eventos anteriores ainda não sensibilizaram essa digna administração, eis que nenhuma
das propostas/reivindicações foram atendidas e fiéis ao propósito de bem representar os anseios e os clamores de nossos associados, vimos
através desta nova manifestação apresentar os principais problemas que afligem os integrantes filiados, principalmente no que tange às recentes medidas adotadas pelo banco patrocinador, visivelmente contrárias aos interesses dos aposentados e pensionistas.
Ao tempo em que avocamos uma posição mais efetiva dos Diretores que nos representam, porque por nós eleitos, na lúcida e constante
luta pela conquista dos nossos direitos, ousamos elencar as principais reivindicações sobre as questões que foram pautadas no referido encontro, conforme abaixo:
TETO SALARIAL DA DIRETORIA Faz-se urgente a fixação do teto salarial a níveis que sejam compatíveis com a situação aflitiva dos aposentados e pensionistas, repudiando
privilégios inoportunos e absurdos que se caracterizam pela fixação de salários abusivos a um pequeno grupo de dirigentes.
BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO Deve a Previ pagar aos associados o restante do BET, benefício que foi interrompido com um ano de antecedência e sem qualquer respaldo
lógico, porquanto recursos todos sabemos que existem e foram no devido tempo segregados, separados especialmente para essa finalidade.
RETORNO DAS CONTRIBUIÇÕES MENSAIS - É inadmissível concordarmos com o retorno das contribuições mensais que agem como
redutores de salários, ceifando 4,8% dos rendimentos das aposentadorias, principalmente para a grande maioria de colegas que já verteram
essas contribuições por tempo suficiente para se aposentarem, quando colheriam os frutos da poupança feita ao longo de tantos anos de
contribuição.
RECOMPOSIÇÃO DE BENEFÍCIOS Considerando que enquanto outras categorias, com a interferência dos seus sindicatos, sempre conseguem aumentos salariais acima da
inflação, porquanto adotam índices mais vantajosos, a remuneração das aposentadorias e pensões sofrem reajustes pelo INPC, cujo índice é
sempre inferior a qualquer outro, a recuperação das nossas perdas faz-se imprescindível.
EMPRÉSTIMO SIMPLES – Não obstante as medidas adotadas por essa Entidade no sentido de amenizar as sérias dificuldades financeiras
enfrentadas por considerável número de beneficiários, as mesmas ainda carecem de melhor adequação para bem atender os anseios desta
significativa parcela de associados. Não há como festejar, simplesmente, a dilatação do prazo contratual e mero aumento do teto de endividamento de cada um, anunciado como se fosse uma grande e oportuna dádiva.
RESOLUÇÃO 26 – A aplicação da Resolução 26//2008 da Secretaria de Previdência Complementar que define a repartição do superavit
com o patrocinador e foi apressadamente obedecida, sem considerar o princípio da hierarquia das leis, ainda não mereceu dessa Diretoria
nenhuma explicação convincente.
A PREVI, como entidade fechada de previdência complementar, está submetida à Lei Complementar 109/2001, cujo artigo 20 determina
que seja feita a distribuição da reserva especial (superávit) constituída há mais de três anos, como é o caso do Plano I. A distribuição do superávit entre os filiados é, portanto, obrigatória e decorre de exigência expressa da Lei Complementar 109/01. Não registramos nenhuma atitude
dessa Diretoria para discutir a validade da Resolução 26, que vem sendo contestada na Justiça pelos Sindicatos e demais organismos representativos de classe. Nesse diapasão as Associações ratificam o repúdio e insatisfação quanto a atitude dessa Administração que apressou-se
a aplicá-la na utilização do superávit..
BÔNUS DOS DIRETORES - Diante dos votos contrários dos eleitos, o Presidente do Conselho Deliberativo da PREVI usou o voto de minerva
e aprovou nota técnica autorizando o pagamento de Bônus aos Diretores da PREVI de até 6(seis) salários adicionais (anos de 2011, 2012 e
2013), iguais aos que foram pagos pelo banco patrocinador aos seus Dirigentes Estatutários, além da PLR que já havia sido paga.
As Associações repudiam veementemente mais esse ato administrativo implementado por essa Diretoria, por entender que o mesmo, além
de injusto e imoral, traz sérios riscos à saúde financeira do plano, vez que tal argumento é utilizado veementemente pela própria Entidade
ao desenvolver suas teses justificadoras de que toda a prestação pressupõe uma contraprestação que lhe garanta o suporte financeiro, sob
pena de efetivo desequilíbrio do plano. Como pode agora infringir as próprias diretrizes econômicas e basilares de sua administração? Somos
contrários à adoção, na PREVI, das mesmas regras de remuneração usadas pelos Diretores do Banco. A PREVI não é Instituição Financeira. Sua
missão é pagar benefícios.
CESTA ALIMENTAÇÃO – Em documento à parte encaminhamos Moção de Repúdio à
PARA REFLETIR
forma como os advogados terceirizados estão cobrando, abusivamente, a devolução dos reNinguém comete erro maior cursos recebidos liminarmente, de boa fé e em caráter alimentar.
Pelo exposto subscrevemo-nos na renovada expectativa de atendimento de nossas reido que não fazer nada porque
vindicações.

só pode fazer um pouco.
(Edmund Burke )

Atenciosamente,
AFABB/PR - AFABB/RS - AFABB/SC - AFABBI-Itapema(SC) - AFABBJ-Joinville(SC)
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Seminário da Anapar em Florianópolis
Bastante concorrido, foi realizado
pela Anapar Regional Paraná e Santa Catarina, em 15 e 16 de agosto,
no Castelmar hotel, o II Seminário
de Participantes de Fundos de Pensão, tendo como Patrocinadores do
Evento a CELOS - Fundação Celesc de
Seguridade Social. A APCELESC - Associação dos Aposentados e Pensio-

Agosto
azul
Em comemoração as Festividades de
25 anos da AFABB/SC, em parceria com
o programa “Agosto Azul”, da CliniCassi
Florianópolis, foi oferecida interessante
palestra sobre “a saúde do homem”, proferida pelo Dr. Eduardo Deves, urologista,
que de forma simples apontou e esclareceu diversos aspectos de interesse geral.

nistas da Celesc, a APC – Associação
dos Profissionais da Celesc e a FEAPESC – Federação das Associações
de Aposentados e Pensionistas-SC.
O evento contou com os seguintes
palestrantes: Jaime Marins e Ricardo
Sasseron, dirigentes da ABRAP que
discorreram sobre Previdência pública e Privada; Dr. Marthius Sávio Loba-

to e Dr. Fernando Rubin, especialistas
em Direitos Sociais; Dr. Urbano Ruiz,
desembargador do TJSP e Dr. Ricardo
Só de Castro, do Escritório de Direito
Social, que trataram do Contrato Previdenciário, além de Representantes
da COBAP, CUT e ANAPAR, que falaram sobre o papel dos participantes
no processo.

Agenda AFABB
para o final de ano
De 26 de novembro a 2 de dezembro
a AFABB/SC dará apoio ao CINFAABB
(Encontro esportivo de aposentados
do BB) que será realizado em Porto Alegre. Trata-se de promoção das AABBs
da região Sul, que tem o prestígio desta
Associação.
Dia 10 de dezembro, realizaremos en-

contro festivo comemorativo das festividades natalinas e encerramento das
atividades do presente ano. Não fique
de fora. Participe. São oportunidades
que os associados tem para encontrar
velhos amigos e fazer novas amizades,
desfrutando momentos agradáveis em
ambiente apropriado.

Aniversário de 25 anos da AFABB
Com um delicioso jantar, boa música e encontros memoráveis, foi comemorada em grande estilo, na noite de
29 de agosto, a passagem dos 25 anos
de fundação da AFABB/SC, que reuniu
seus associados, para uma justa e merecida homenagem a seus fundadores, representados na oportunidade,
pelas Sras. Edma Horn de Andrade e
Walkiria Mulbert, presentes ao ato.

Associação dos Funcionários Aposentados e Pensionistas do
Banco do Brasil em Santa Catarina
Fundada em 31 de agosto de 1989

Mérito dos Fundadores
Alvim Schroeder (in memoriam)
Elmar Rudolfo Heineck
Enio Machado de Andrade (in memoriam)
Flávio Scottini
Gilberto Leal de Meireles (in memoriam)
Iracy Rezende (in memoriam)
Jason Tasso Marques Silveira (in memoriam)
José Egypto Pereira Barbosa Lima (inmemorian)
Noraldino de Souza Lima
Odorico Ferreira da Silva
Werner Helmuth Carvalho Hartmann (in memorian)
O reconhecimento dos Aposentados e Pensionistas, a quem plantou, no
passado, uma esperança para o futuro.
Florianópolis (SC), 31 de agosto de 2014
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A vida só pode ser compreendida olhando-se para trás; mas
só pode ser vivida olhando-se
para a frente.
(Soren Kierkegaard )
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CONVÊNIOS E PARCERIAS
CONVENIADOS
Arte de Cuidar – Enfermagem e Casa Geriátrica

(48) 3248‐3045 Florianópolis

Áudioprev – Audiometria/fonoaudiologia

(48) 3025‐2815 Florianópolis

BRP Advogados Associados
Fisioterapia Domiciliar ‐ Dr. Daniel

(48) 3224‐7060
(48)8416‐9045 Florianópolis

(48) 9973‐9562 Florianópolis

4001‐3200 Emergências

(48) 3031‐2929 Grande Fpolis

Help Emergências Médicas
Ins�tuto BIOS Saúde e Fitness (Academia)

3237‐9630 Campeche/Fpolis

Jamil (Advogado)
Juarez Nogueira ‐ Advogados
Maus, Cunha & Ulbricht – Advogados
Móveis da Ilha ‐ móveis sob medida
Otovida ‐ Florianópolis

(48) 3322‐0118
(48) 3224‐7000
(48) 3025‐4757
(48) 3369‐6171
(48) 3223‐6060 Florianópolis

Rede de Hotéis Dall`Onder

TELEFONES
(48) 9962‐1755 Florianópolis

(48) 9989‐7666 Ká�a

(48 )3031‐2900 Assuntos Adm

(48) 3025‐4260
(48) 9980‐9767
(48) 3622‐3395 Tubarão ‐ SC

(48) 3469‐0544 Içara ‐ SC

(54) 3455‐3555 Bento Gonçalves–RS

Seguro de vida ICATU ‐ parceria com a AFABB/RS

(48) 3209‐4085 Juarez Borges

Seguro de vida parceria com Mongeral
Veratur Turismo – Florianópolis ‐ SC
Vital ��ca – Tubarão (SC)

(48) 8436‐3397
(48) 3247‐8286
(48) 3622‐3395

(48) 8436‐3397 Juarez Borges
contato:

Juarez Borges
(48) 9969‐8286

LIÇÕES PARA A VIDA
Poupe um pouco para sempre ser
independente financeiramente. Não
precisa ser muito, não comprometa o
prazer que o dinheiro pode lhe dar em
razão de um tempo maior de velhice,
que pode até não acontecer, se você
morrer breve. Além disso, um idoso
não consome muito além do plano de
saúde e dos remédios. Provavelmente, você já tem tudo e mais coisas só
lhe darão trabalho. Pare também de
se preocupar com a situação financeira de filhos e netos, não se sinta culpado em gastar consigo mesmo o que é
seu de direito. Provavelmente, você já
lhes ofereceu o que foi possível na infância e juventude, assim como uma
boa educação. Portanto, a responsabilidade agora é deles.
Não seja arrimo de família, seja um
pouco egoísta, mas não usurário. Tenha uma vida saudável, sem grandes
esforços físicos. Faça ginástica moderada, alimente-se bem, mas sem exagero. Tenha a sua própria condução,
até quando não houver perigo. Nada
de estresse por pouca coisa. Na vida
tudo passa, sejam os bons momentos que devem ser curtidos, sejam
os ruins que devem ser rapidamente
esquecidos. Namore sempre, inde-
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Um homem de moral não
fica no chão, levanta, sacode a
poeira e dá a volta por cima.
(Ataulfo Alves)

pendente da idade, com sua “velha”
companheira de caminhada. O amor
verdadeiro rejuvenesce. Esteja sempre limpo, um banho diário pelo menos, seja vaidoso, frequente barbeiro,
pedicure, manicure, dermatologista,
dentista, use perfumes e cremes com
moderação e por que não uma plástica? Já que você não é mais bonito,
seja pelo menos bem cuidado.
Nada de ser muito moderno, tente
ser eterno. Leia livros e jornais, ouça
rádio, veja bons programas na TV,
acesse a internet, mande e responda
e-mails, ligue para os amigos. Mantenha-se sempre atualizado sobre tudo.
Respeite a opinião dos jovens, eles
podem até estar errados, mas devem
ser respeitados. Não use jamais a expressão “no meu tempo”, pois o seu
tempo é hoje. Seja o dono da sua casa
por mais simples que ela possa ser,
pelo menos lá você é quem manda.
Não caia na besteira de morar com filhos, netos, ou seja lá o que for. Não
seja hóspede, só tome esta decisão
quando não der mais e o fim estiver
bem próximo. Você está no período
do ronco e da flatulência.
Um bom asilo também não deve ser
descartado e pode até ser bem divertido, e você irá conviver com a turma
da sua geração e não dará trabalho a
ninguém. Cultive um “hobby”, seja caminhar, cozinhar, pescar, dançar, criar
gato, cachorro, cuidar de plantas, jogar baralho, golfe, velejar ou colecionar algo. Faça o que gosta e os seus
recursos permitam. Viaje sempre que

possível, de preferência, vá de excursão, pois além de mais acessível,
pode ser financiada e é uma ótima
oportunidade para se conhecer novas
pessoas. Aceite todos os convites de
batizado, formatura, casamento, missa de sétimo dia, o importante é sair
de casa.
Fale pouco e ouça mais, a sua vida
e o seu passado só interessam a você
mesmo. Se alguém lhe perguntar
sobre esses assuntos, seja sucinto e
procure falar coisas boas e engraçadas. Jamais se lamente de algo. Fale
baixo, seja gentil e educado, não critique nada, aceite a situação como ela
é. As dores e as doenças estarão sempre presentes; não as torne mais problemáticas do que são falando sobre
elas. Tente sublimá-las, afinal, elas afetam somente a você e são problemas
seus e dos seus médicos. Não fique
se apegando em religião, depois de
velho, rezando e implorando o tempo todo como um fanático. O bom é
que, em breve, seus pedidos poderão
ser feitos pessoalmente a Ele.
Ria, ria muito, ria de tudo, você é um
felizardo, você teve uma vida, uma
vida longa, e a morte será somente
uma nova etapa incerta, assim como
foi incerta toda a sua vida. Se alguém
disser que você nunca fez nada de importante, não ligue. O mais importante já foi feito: Você. E não esqueça: A
vida é um presente.
(texto extraído da Internet sem
menção do autor)
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GRUPO AMOR PERFEITO - GAP
No último trimestre o Grupo
Amor Perfeito (GAP), distribuiu 50
enxovais completos para atender
crianças internadas no Hospital Infantil, produzidos com o maior carinho e esmero durante o encontro
semanal nas dependências da AFABB/SC. Também o Asilo Cantinho

dos Idosos, da localidade de Ratones recebeu a doação de alimentos e fraldas geriátricas no valor de
R$ 500,00. Ainda foram promovidas
“Oficinas de Lazer e Crescimento”
nas primeiras terças-feiras de cada
mês, com a finalidade de integrar
as participantes do Grupo. Com a

NOTICIAS DA AABB
FLORIANOPOLIS

mesma finalidade, foram a Joinville
para apreciar o Festival de Dança, e
aproveitando a oportunidade esticaram o passeio pela baía de Babitonga a bordo do navio Principe de
Joinville III. È um Grupo que só faz
crescer e enriquecer os objetivos
da AFABB/SC

DICA
DE SAÚDE

ELEIÇÕES - Em 19 de agosto, a chapa encabeçada pelo presidente José
Martin Greve e o vice Eduardo Soares
Cardoso, foi aclamada para mais uma
gestão – triênio 2014/2017. Parabéns
pela continuidade.
JECA - De 29 a 31 de agosto a AABB
Florianópolis participou de mais uma
edição da JECA (Jogos Esportivos
Catarinenses de AABBs, ocorrida na

cidade de Joinville. Os atletas competiram nas modalidades: Futebol
Minicampo(categorias Livre,Máster e
Super Máster); Vôlei Femenino, Vôlei
de Areia (Masculino e Femenino); Vôlei de Areia 4x4 Mixto, Tênis ( Menos
de 30 anos e mais de 30 anos).Tenis de
Mesa Masculino, Xadrez, Sinuca, Dominó e Truco, trazendo na bagagem
mais alguns troféus lá conquistados.

Se você estiver com a garganta doendo, aperte seu ouvido, pressionando
os nervos do ouvido, ele vai gerar um
reflexo imediato nos espasmos da garganta e alivia o desconforto.

ENCONTROS
MENSAIS na AABB

Fundos De Pensão E
Dívida Da Argentina

DECIFRE SE
PUDER

A diretoria da AFABB/SC continua
promovendo, mensalmente, a cada
segunda quinta-feira do mês, reunião
descontraída em horário de almoço
na AABB, para prestar informações e
discutir assuntos de interesse dos aposentados. Se você ainda não foi, vá...e
aproveite para trocar idéias e sugerir
atividades que possam ser utilizadas
pela associação em benefício de todos
os associados.

Diante de especulações divulgadas
pela mídia, alardeando que os fundos
de pensão vinculados a empresas estatais estariam negociando papéis da
dívida argentina para livrá-la dos chamados credores internacionais, temos
informações da Previ de que não existe
qualquer possibilidade de tal negociação, uma vez que a classificação de risco daquele pais não permite qualquer
aplicação dessa natureza.
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Qual a semelhança entre o matemático e o médico?
(resposta na última página)

PARA REFLETIR
Lutar e vencer todas as batalhas
não é a glória suprema. A glória
suprema consiste em quebrar a
resistência do inimigo sem lutar.
(Sun Tzu )

PARTIDO DOS APOSENTADOS E IDOSOS (PAI)
Fundado recentemente, em Brasilia,
pela Confederação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos do
Brasil, o PAI, Partido dos Aposentados
e Idodos, foi criado para trabalhar em

defesa dos aposentados e pensionistas do pais. E segundo seus dirigentes,
existe cerca de 50 milhões de pessoas
que se unidas, representarão uma força capaz de fazer a diferença. Fazer a

DIA DA PÁTRIA
7 de setembro,
data histórica
que merece
registro pela
importância do
fato. No entanto,
constata-se, com
tristeza, uma
indolência geral.

PARA REFLETIR
Eu preferiria ser um fracasso
em algo que amo, do que um
sucesso em algo que odeio.
(George Burns)

diferença, tai um lema que a AFABB/
SC vem adotando e executando. E se
o PAI não cair na vala comum dos demais, com certeza terá o respaldo de
seus representados.

CURIOSIDADE
ECOLÓGICA
Algumas espécies de plantas, como
a Maria-sem-vergonha, lançam longe
suas sementes por meio de um mecanismo explosivo.

Nota de Falecimento
Com pesar registramos o falecimento dos associados Adolfo Boos Junior,
Ermelita Sant”Ana e César José Bizzi, ocorridos no período de julho a setembro do corrente ano. Nossa solidariedade às famílias enlutadas.
Boletim da AFABB-SC - 7

Maria Cláudia, associada desde 2007, seu
marido, Renato, e seus ﬁlhos, Luiz Gustavo e Miguel

“RECORRI À COOPERFORTE E
DEU TUDO CERTO.”
Ajuda mútua, solidariedade e confiança são valores da Cooperforte há 30 anos. E a Maria Cláudia vivenciou isso quando
conseguiu comprar seu primeiro apartamento com o crédito que usou na cooperativa. Ela precisou aumentar o valor da
entrada e recorreu a um empréstimo para realizar seu sonho. Você também pode contar com nosso apoio. Venha para a
Cooperforte e conheça as linhas de crédito que podem fazer a diferença nos seus planos.

Cooperforte 30 anos. Feita de histórias, feita por você.
0800 701 3766 • 0800 61 3766
www.cooperforte.coop.br

Registramos com alegria os 30 anos
de bons serviços prestados aos seus
cooperados pela nossa parceira fiel,
ocorrido em 21 de agosto. Cooperforte, uma instituição exemplar que fortalece os laços existentes.

SABEDORIA

DICA ÚTIL

Não chores pelo que perdeste, luta
pelo que tens. Não chores pelo que
está morto, luta pelo que nasceu em ti.
Não chores por quem te abandonou,
luta por quem está contigo. Não chores por quem te odeia, luta por quem
te quer. Não chores pelo teu passado,
luta pelo teu presente. Não chores
pelo teu sofrimento, luta pela tua felicidade. Com as coisas que nos vão acontecendo vamos aprendendo que nada
é impossível de solucionar, apenas siga
adiante.

Para que o leite não se queime ao ser
cozido, coloque um pouco de açúcar
antes de levar ao fogo.

(Jorge Mario Bergoglio
Papa Francisco)

resposta: ambos fazem
operações

Aniversário da
Cooperforte

PARA REFLETIR
“O comunismo é a filosofia
do fracasso, o credo da ignorância e o evangelho da inveja.
Sua virtude inerente é a distribuição equitativa da miséria”.
(Winston Churchill )

Associação dos Funcionários Aposentados e Pensionistas
do Banco do Brasil em Santa Catarina
Diretoria Executiva - Presidente: Onildo Miguel Borba; Vice-Presidente Administrativo: Luiz Bento Isensee; Vice-Presidente Financeiro: Genésio Vegini;
Vice-Presidente de Atividades Socioculturais: Carlos Francisco (Chico) Pamplona; 1º Vice-Presidente Suplente: Marco Aurélio Lopes Coelho; 2ª Vice-Presidente 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.

