
Em 9 de dezembro, em Sessão Es-
pecial, no plenário Deputado Osni 
Régis, na Assembléia Legislativa do 

Estado de Santa Catarina,  a APABB-
-Associação de Pais, Amigos e Pessoas 
com Deficiência dos Funcionários do 
Banco do Brasil e da Comunidade, foi 
agraciada com o Certificado de Res-
ponsabilidade Social de Santa Cata-
rina,  edição 2014. O almejado docu-
mento, instituído pela Lei nº 12.918, 
de 23 de janeiro de 2004, é fornecido 
a empresas e entidades com fins não 
econômicos, em reconhecimento 
aos esforços desenvolvidos em ações 
de cunho socioambiental. A diretoria 

da AFABB/SC congratula-se com os 
abnegados dirigentes e funcionários 
da APABB, pelo notável serviço que 
há muito tempo já praticam.
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Passou Janeiro, quente como sempre, em 
beneficio do descanso, das férias merecidas, 
do lazer, das viagens, marcado, entretanto, 
pela  indignação causada com a suspensão 
do BET, tudo sob as bênçãos do sol e da 
Previ. E Fevereiro seguiu a mesma trajetória. 
Março assumiu a transição do lazer para o 
trabalho ainda sob a epidemia carnavales-
ca e a merecida homenagem as mulheres, 
quando já despontava no horizonte a re-
denção da carne sob a orientação religiosa. 
E passou Abril, trazendo a força feminina 
do Grupo Amor Perfeito, em beneficio de 
diversas entidades carentes sob as bênçãos 
do voluntariado. E maio surgiu oferecendo 
novas alternativas para a Cassi e a Previ, co-
memorou as noivas e elevou as mães ao 
divino, sob as bênçãos do mercado. Em se-
guida as festas juninas vieram para aquecer 
a temperatura  invernal que se manifestava, 
contagiada pela euforia da Copa do Mun-
do, sob as bênçãos da Fifa. E Julho foi na 
onda,  com a AFABB sob nova direção, en-
quanto Agosto reunia as associações  do sul  
do país para produzir o Manifesto de Balne-
ário Camboriú e se comemorava os 25 anos 
de fundação,  aguardando a  setembrina 

primavera sob as bênçãos coloridas das 
flores, bordando campos e florestas para 
fascinação de todos os  seres.   E veio o Ou-
tubro rosa em beneficio das mulheres, com 
a euforia política,  a alegria das crianças e as 
bênçãos de Nossa Senhora de Aparecida:

E veio o Novembro azul em beneficio dos 
homens, com a saudável competição es-
portiva dos aposentados em Porto Alegre, 
a permanência  da saudade dos que se fo-
ram,  a república sob a mesma direção, mas 
com a esperança proclamada no “símbolo 
augusto da paz” , com depurações politicas 
e econômicas, sob os auspícios da delação 
premiada e as bênçãos de Santa Catarina 
de Alexandria;

E chegou  o tão esperado Dezembro ver-
de, para beneficio da economia, o encanto 
das tradições,  a solidariedade a flor da pele, 
os amigos ocultos se abraçando, as festi-
vidades pipocando em todos os cantos e 
lugares sob as bênçãos da Filantropia e de 
Papai Noel...

Em meio a essas reflexões trazidas duran-
te o balanço anual de nossas atividades, per-
cebemos que apesar de tudo a caminhada 
foi tranquila, a estrada foi boa e a chegada, 

se não foi  como planejada,  mostrou um  re-
sultado positivo. O de que os colegas apo-
sentados, através de suas associações estão 
acordando, e verificando que o berço não é 
tão esplêndido assim, se movimentam em 
busca de direitos ameaçados. E a maturi-
dade adquirida aponta para novos desejos,  
realizações e  desafios , com a esperança re-
novada de que o próximo ano seja melhor 
e mais bem vivido, por isso que lembramos 
aqui as palavras do escritor humanitário Jo-
han Wesley que diz: 

Faça todo o bem que você puder
Com todos os recursos que você puder

Por todos os meios que você puder
Em todos os lugares que você puder

Durante o tempo que você puder
Para todas as pessoas que você puder

Mas sempre e quando você puder

FELIZ NATAL E QUE SEJA PRÓSPERO
E ABENÇOADO O ANO NOVO

Onildo Miguel Borba 
Presidente

REFLEXÕES FINAIS

PARA REFLETIR
A Caridade é o processo de 

somar alegrias, diminuir males, 
multiplicar esperanças e dividir 
felicidades

(Emanuel)

APABB Recebe Certificado
de Responsabilidade Social



A sabedoria dos homens é 
proporcional não à sua expe-
riência, mas à sua capacidade 
de adquirir experiência.

 (Bernard Shaw)

PARA REFLETIR

COMEMORAÇÃO NATALINA

Uma realização da parceria AFABB, 
AABB e AAFBB, proporcionou, em 
10 de dezembro a comemoração de 
mais um encontro natalino reunindo 
associados, familiares e convidados 
na sede da AABB em Coqueiros, com 
um especial jantar, sorteio e distribui-

ção de brindes, apresentação do coral 
“Atrás da Nota”, composto por colegas 
aposentadas do BB, tudo embalado 
pelo gostoso som  do “Babinha”, onde 
os participantes puderam desfrutar 
agradáveis e descontraídos momen-
tos de confraternização, inclusive 

com a participação de talentos vocais 
de associados já conhecidos como o 
“Serginho da AAFBB” e de novos ta-
lentos aflorados no decorrer do even-
to: “Regina” e “Hermy”, que contribu-
íram com suas performances para o 
enriquecimento da festa.
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Acredito que, em última 
análise, a função do líder é es-
palhar esperança.

(Bob Galvin)
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TERCEIRIZAÇÃO DE RISCO DE LONGEVIDADE

Os fundos de pensão devem ficar 
alerta para não sofrerem mais essa 
investida de determinados órgãos 
governamentais que certamente es-
tão preparando leis e resoluções in-
duzindo a comprarem o tal “risco de 
longevidade” no mercado de bancos 
e seguradoras, cuja relação custo/be-
nefício ainda é assunto polemico, mas 

que já está sendo objeto de análise 
e pelas noticias que temos, será de-
batida no Conselho Nacional de Pre-
vidência Complementar, instituição 
que apoiou a famigerada  Resolução 
nº 26, aquela que rateou o Superavit 
em 50% para participantes e patroci-
nadoras. Entendidos no assunto di-
zem que em nosso sistema a proteção 

aos participantes é tão baixa que a 
solução de alguns agentes é sempre 
transferir o custo do plano aos parti-
cipantes. E como já sabemos que ban-
cos e seguradoras são especialistas no 
assunto, temos que ficar de olho para 
que a Previ não seja seduzida pelas 
“autorizações”  que seguramente es-
tão por vir.

AÇÃO CESTA ALIMENTAÇÃO
É difícil compreender o pragma-

tismo adotado pela PREVI, em sua 
resposta às reivindicações dos asso-
ciados, na Moção apresentada por 
ocasião do 6º Encontro Sulbrasileiro 
das AFABBs, realizado em Balneário 
Camboriú, no que se refere a fórmula 
processual que vem sendo utilizada 
pelos advogados da PREVI na busca 
do ressarcimento das parcelas pagas 
a título de antecipação de tutela, eis 
que os valores envolvidos atingem 
patamares entre 20 a 40 mil reais, con-
forme informa nosso diretor jurídico, 
que continua recebendo intimações 
dos processos findos da cesta-alimen-
tação com duas petições da PREVI: 

uma executando os valores de su-
cumbência (honorários advocatícios 
+ custas judiciais) e outra requerendo 
ao juiz a devolução das parcelas rece-
bidas de uma vez só, fato que poderá 
ocasionar imenso transtorno financei-
ro e emocional aos autores da referida 
ação. 

Em face de improcedência da ação, 
a execução dos valores de sucum-
bência são devidos e incontestáveis. 
Quanto à devolução pretendida pela 
Previ, o diretor jurídico está defen-
dendo a tese de que essa cobrança 
só pode acontecer em processo de 
conhecimento próprio e jamais nos 
autos da ação da cesta alimentação, 

pois em nenhum momento consta 
neles decisão a respeito. Entretan-
to, alguns juízes e desembargadores 
têm, infelizmente, sucumbido ao pe-
dido da Previ, sem atentar para o ca-
ráter alimentar da cesta alimentação. 
Até o presente momento o diretor ju-
rídico tem obtido sucesso nos recur-
sos impetrados. Todavia, alerta para 
o fato de que, a despeito de todos os 
esforços, não há garantias de que o 
processo atinja o objetivo inicialmen-
te proposto, diante das investidas da 
Previ, induzindo os tribunais a modi-
ficarem uma jurisprudência até então 
pacificada. Mais informações no site 
da AFABB/SC (www.afabbsc.org.br).

ENCONTROS 
MENSAIS na 

AABB

Com a chegada do verão, a dire-
toria da AFABB/SC deixara de pro-
mover os encontros informais (al-
moço) na AABB durante os meses 
de janeiro e fevereiro, retomando 
tal prática a partir de 12 março. 
Anote em sua agenda.

AGENDA PARA 2015
•	 Janeiro	e	fevereiro	–	recesso	de	verão
•	 Março	–	reinício	das	atividades	administrativas	e	

sociais
•	 Maio	–	festividades	comemorativas	ao	dia	das	

mães
•	 Junho	–	participação	no	CINFAABB	em	Belém	-	

PA
•	 Julho	–	encontro	Sulbrasileiro	de	AFABBs	em	Bal-

neário	Camboriú
•	 Agosto	–	festividades	comemorativas	ao	dia	dos	

pais
•	 Outubro	–	7º	Chá	Beneficente	do	GAP	e	Outubro	

Rosa	
•	 Novembro	–	participação	no	SULBRAABB
•	 Dezembro	–	festividades	Natalinas
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Um diamante é um pedaço 
de carvão que se saiu bem 
sob pressão.

(anônimo)

PARA REFLETIR

GRUPO AMOR PERFEITO

O grupo Amor perfeito, coordenado 
pela  Sra Maria Esmênia Ribeiro Gon-
çalves e Darci Oliveira, concluiu suas  
atividades do ano de 2014 com um ex-
celente trabalho em prol de entidades 
carentes, compreendendo:

Chá Beneficente – Realização de 
um chá beneficente nas dependên-
cias da AABB Florianópolis, em co-
queiros, para 100 convidados, cuja 
arrecadação (R$ 8.500,00), aliada as 
contribuições e doações de terceiros e 
do próprio grupo, proporcionou con-
dições para a aquisição de materiais e 
execução de trabalhos ( brinquedos, 
enxovais, roupas, etc...) que aplicados 
com especial carinho e dedicação, fru-
tificaram em ações e atitudes gratifi-
cantes:

Asilo Cantinho dos Idosos – Doação 
de madeira de caixaria para constru-
ção de um depósito e de um armário 
para guarda-volume para a nova Ala 
já construída anteriormente recursos 
do Grupo. 

Dia da Criança – entrega de brin-
quedos confeccionados pelas partici-
pantes do Grupo, acompanhados de 
lanches e guloseimas,  as crianças da 
comunidade de Pedregal 

Festa de Natal para as Crianças da 
Comunidade do Pedregal em São 
José.

Sábado dia 06 de dezembro,  no pe-
ríodo da manhã, foram entregues di-
versos brinquedos (  40 bonecas e 40 
carrinhos ) confeccionados pelas vo-

luntárias do grupo, que também dis-
tribuíram doces,  guloseimas, saudu-
íches, bolos e refrigerantes, tudo sob 
as ordens da Mamãe Noel, proporcio-
nando momentos de grande  alegria 
para as crianças da comunidade. 

Entrega de Enxovais para AVOS - 
Associação de Voluntárias do Hospital 
Infantil -Terça feira dia 09 de dezem-
bro o grupo  visitou  a Casa de Apoio 
construída pela  AVOS, e na oportu-
nidade fez a entrega de  40 enxovais 
completos para atender a demanda 
dos meses de férias ( dezembro, janei-
ro e fevereiro)..

Encerramento - Apos a entrega dos 
enxovais o grupo encerrou as ativida-
des do ano,com uma confraternização 
no Café Colonial Delicias do Campo, 
já elaborando a programação para o 

ano de 2015. Assim, um dia após o ou-
tro, com o apoio  recebido da AFABB/
SC, o  Grupo Amor Perfeito continua 
dando sua contribuição para tornar 
nosso mundo melhor e menos desi-
gual. Parabéns a todos os dedicados 
participantes.

QUEM FAZ E 
QUEM FALA

Existe gente que só vê proble-
mas. Gente que é ágil para criticar, 
mas não move um dedo para traba-
lhar pelas melhorias que percebe 
necessárias. Não gosta de alguma 
coisa, mas não toma atitude algu-
ma para melhorar. Não trabalha seu 
senso crítico para construir. Mesmo 
que goste ou admire alguma coisa 
feita por outrem, não elogia, fica 
em silêncio, não dá visibilidade 
nem crédito a quem faz, mas está 
sempre pronta a apontar alguma 
falha, pois é de sua natureza não 
reconhecer quem faz, não estimu-
lar quem faz, não agradecer quem 
faz. Não vai além do fácil hábito de 
apenas manifestar seu desencanto. 
Entretanto, sabe, mais do que nin-
guém, que sua posição de crítico 
não vai mudar o mundo.

DECIFRE SE 
PUDER

O que é que tem 
quatro pernas e fica 
sempre sentada?

(resposta na última 
página)
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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

O bem que praticares em 
algum lugar é teu advogado 
em  toda parte.

(Chico Xavier)
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Direito para todos
Celebrou-se em 10 de dezembro, 

o Dia Internacional dos Direitos 
Humanos, para relembrar que ne-
nhum direito pode ser proclama-
do como verdadeiro se não estiver 
sendo garantido a todos. Qual-
quer pessoa que afirma um direi-
to humano torna-se responsável 

pela sua generalização para toda 
a humanidade. O Brasil assinou a 
Declaração Universal dos Direitos 
Humanos de 1948, comprometen-
do-se, portanto, a respeitá-la. È 
bem o caso de nos perguntarmos 
se todos os que vivem neste país, 
são tratados como iguais perante 

a lei, vivem em segurança, sem dis-
criminação de qualquer tipo, par-
ticipam das decisões de governo, 
tem repouso, lazer e salário digno 
e agem, uns em relação aos ou-
tros, com espírito de fraternidade. 
E nós, como temos praticado esses 
direitos?

DICAS ÚTEIS

Para conhecer o número de série 
do seu celular, pressione os seguin-
tes dígitos: *#06#

Um código de 15 dígitos apare-
cerá. Este número é único. Anote e 
guarde em algum lugar seguro. Se 
seu celular for roubado, ligue para 

sua operadora e dê esse código. As-
sim eles conseguirão bloquear seu 
celular e o ladrão não conseguirá 
usá-lo de forma alguma. Talvez você 
fique sem o seu celular, mas pelo 
menos saberá que ninguém mais 
poderá usá-lo.

CURIOSIDADES 
ECOLOGICAS

- Uma das maiores flores do mundo 
é a raflésia: pesa onze quilos e tem um 
metro de diâmetro.
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A alegria está na luta, na ten-
tativa, no sofrimento envolvido. 
Não na vitória propriamente 
dita.

(Gandhi)
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NOTICIAS DA PREVI

Remuneração variável x Bônus – 
Embora o contrato de cessão de 2005 
e a Politica de Gestão de Pessoas da 
Previ de 2008, firmados entre BB e Pre-
vi, convenientemente determinem a 
equivalência da remuneração variável 
aos diretores, tal definição é um assin-
te a todos os participantes/assistidos, 
exatamente porque a Previ não é uma 
empresa comercial, nem industrial, 
nem de serviços, é um fundo de pen-
são sem fins lucrativos, cujo objetivo 
principal  é pagar benefícios. Que o 
Banco estenda a referida remunera-
ção aos seus representantes, sob suas 
expensas, nada contra, mas  exigir que 
a Previ faça o mesmo, pode até ser le-
gal, mas é equivocado, pois deixa a im-
pressão que trata-se de mais um tipo 
de “Renda Certa” , forjado em causas 
próprias e por interesses de cúpula, 
em desacordo com o principio de iso-
nomia tão badalado, mas só aplicado  
quando  conveniente aos interesses de 
cima. Lamentável...

Manifesto - Diretores e conselhei-
ros eleitos pelos participantes dos três 
maiores fundos de pensão do país 
divulgaram  durante o 35º congresso 
do setor, um manifesto para externar 
preocupações relacionadas ao uso po-
lítico das fundações, numa demonstra-
tiva  insatisfação com as intervenções 
governamentais no patrimônio dos 
trabalhadores. No manifesto, os exe-
cutivos definiram a criação de um fó-
rum independente, que se reunirá pela 
primeira vez, em Brasília, nos dias 19 e 
20 de janeiro de 2015. para debater 
questões relacionadas à política de in-
vestimentos e a mecanismos para am-
pliar a divulgação de informações aos 
participantes. Assinaram o Manifesto 
pela Previ os diretores Cecília Garcez e 
Décio Bottechia Júnior, além dos con-
selheiros Antonio José de Carvalho, Ari 
Zanella, José Bernardo de Medeiros 
Neto e Williams Francisco da Silva. Por 
outro lado a Direção da Previ, através 
de seu então presidente Dan Conrado, 

repudiou tal manifestação estranhan-
do a atitude dos diretores, conside-
rando-as inadequada, uma vez que 
poderiam utilizar as vias formais da 
Instituição para exporem suas idéias, 
propostas ou insatisfações.

Aposentadoria - O presidente da 
Previ,  Dan Conrado, pediu sua mereci-
da aposentadoria em 28.11.2014, com 
apenas 50 anos de idade, dos quais 36 
dedicados ao Banco, abdicando de um 
cargo com excelente remuneração e 
ambicionado por muitos, eis que nada 
menos que três vice-presidentes do BB 
disputam o cargo, segundo informa-
ções da mídia. Walter Malieni, da área 
de risco, é o preferido dos economistas 
Delfim Netto, Luiz Gonzaga Belluzzo e 
de Marcos Molina, da Marfrig. Maurício 
Maurano, vice-presidente de atacado, 
tem a chancela de Bendine e de gran-
des empresas, como o grupo J&F. Ivan 
Monteiro, de relações com investido-
res, é o favorito do futuro ministro da 
Fazenda, Joaquim Levy.

NOTICIAS DA AABB
Piscina – Desde  novembro  a piscina 

já está disponibilizada para os associa-
dos e  com novos equipamentos para 
oferecer maior comodidade e lazer.

Sede Balneária – em Canasvieiras 
também já está recebendo os últimos re-
paros para o atendimento de verão, com 
abertura oficial prevista para dezembro.

Sulbraabb - No período de 26 a 
29.11.2014, a equipe da AABB Florianó-
polis participou do XV SULBRAABB - Jo-
gos Sul Brasileiros de Aposentados do 

Banco do Brasil na cidade de Porto Ale-
gre (RS) e obteve excelentes resultados: 
conquistou o bi-campeonato de futebol 
mini campo Master (acima de 50 anos), a 
Maria Lucia Mattos, além de vencer a cor-
rida rústica em sua faixa etária, chegou 
em 1º lugar geral entre as mulheres. O 
popularíssimo João José de Souza (mais 
conhecido por Jota) ficou com a tercei-
ra colocação na sinuca, entre mais de 
30 participantes. Já é tradicional a parti-
cipação no evento das AABBs de Porto 

Alegre, Florianópolis, Joinville, Curitiba 
Toledo e São Paulo. Neste ano os cole-
gas disputaram apenas as modalidades 
de futebol mini-campo máster, tênis, si-
nuca e atletismo.  Foram dias de muita 
confraternização e festejos. A delegação 
foi com dois ônibus – um com os atletas 
e o outro com a torcida, que estendeu o 
passeio até Gramado, na Serra Gaúcha.
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A ciência prolonga a vida dos ho-
mens; a economia liberal recomenda 
que morram a tempo de salvar os or-
çamentos. O Ministro das Finanças do 
Japão, Taso Aro, deu um conselho aos 
idosos: tratem logo de morrer, a fim 
de resolver o problema da previdên-
cia social. Este é um dos paradoxos da 
vida moderna. Estamos vivendo mais, 
e, é claro, com menos saúde nos anos 
finais da existência. Mas, nem por 
isso, temos que ser levados à morte. 
Para resolver esse e outros desajustes 
da vida moderna, teríamos que par-
tir para outra forma de sociedade, e 
substituir a razão do “êxito” e da rique-
za pela ética da solidariedade. Ocorre 
que nem era necessário que esse se-
nhor Taso Aro – que, em outra ocasião, 
ofereceu o Japão como território se-
guro para os judeus ricos do mundo 
inteiro – expusesse essa apologia da 
morte. A civilização de nosso tempo, 
baseada no egoísmo, com a econo-
mia servidora dos lucros e dos ricos, 
e, sobretudo, dos banqueiros, é, em si 
mesma, suicida. É claro que, ao con-
vidar os velhos japoneses a que mor-
ram, Aro não se refere aos milionários 
e multimilionários de seu país. Esses 
dispensam, no dispendioso custeio de 
sua longevidade, os recursos da Pre-
vidência Social e dos serviços oficiais 
de saúde de seu país. Todos eles têm a 
sua velhice assegurada pelos infindá-
veis rendimentos de seu patrimônio.  
Os que devem morrer são os outros, 
os que passaram a vida inteira traba-
lhando para o enriquecimento das 
grandes empresas japonesas e multi-
nacionais. Na mentalidade dos pode-
rosos e dos políticos ao seu serviço, 
os homens não passam de máquinas, 
que só devem ser mantidos enquan-

to produzem, de acordo com os ma-
nuais de desempenho ótimo. Aso, em 
outra ocasião, disse que os idosos são 
senis, e que devem, eles mesmos, de 
cuidar de sua saúde. Não podemos, no 
entanto, ver esse desatino apenas no 
comportamento do ministro japonês, 
nem em alguns de seus colegas, que 
têm espantado o mundo com decla-
rações estapafúrdias. O nível intelec-
tual e ético dos dirigentes do mundo 
moderno vem decaindo velozmente 
nas últimas décadas. Não há mistério 
nisso. Os verdadeiros donos do mun-
do sabem escolher seus serviçais e 
colocá-los no comando dos estados 
nacionais. São eles, que, mediante o 
Clube de Bielderbeg e outros centros 
internacionais desse mesmo poder, 
decidem como estabelecer suas fei-
torias em todos os continentes, pro-
movendo a ascensão dos melhores 
vassalos, aos quais premiam, não só 
com o governo, mas, também, com as 
sobras de seu banquete, em que são 
servidos, além do caviar e do champa-
nhe, o petróleo e os minérios, as con-
cessões ferroviárias e nos modernos e 
mais rendosos negócios, como os das 
telecomunicações. A civilização que 
conhecemos tem seus dias contados, 
se não escapar desses cem tiranos que 
se revezam no domínio do mundo. 

(Mauro Santayana
Tribuna de Imprensa)

O oposto da vida não é a 
morte, é a indiferença.

(Erik Wiesel)
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SABEDORIA
Um garoto perguntou ao pai : Qual o 

tamanho de Deus? 
Então ao olhar para o céu o pai avis-

tou um avião e perguntou ao filho: Que 
tamanho tem aquele avião?

O menino disse: Pequeno, quase não 
dá para ver.

Então o pai o levou a um aeroporto 
e ao chegar próximo de um avião per-
guntou: 

E agora, qual o tamanho desse? O 
menino respondeu: Nossa pai, esse é 
enorme!

O pai então disse: 

Assim é Deus, o tamanho vai depen-
der da distância que você estiver dele. 

Quanto mais perto você está dele, 
maior Ele será na sua vida...

Colega	BB	ALUGA
SALA	COM	GARAGEM																						

	Av.	Rio	Branco,	404
Cond.	PLANEL	–Torre	I														
-	Área	útil	-	36m²	+	garagem;	
-	Piso	Cerâmico	Novo;											
-	IPTU	–	Locador;																						
-	Aluguel:	R$1.350,00;																						
-	Exige-se	referências																								
-	Confira!		Fone:	3233-3444

OS QUE DEVEM MORRER
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0800 701 3766 • 0800 61 3766
www.cooperforte.coop.br

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

A vida é feita de importantes momentos. E a Cooperforte se orgulha de participar, há 30 anos,

desses momentos na vida de nossos associados. O momento do Marco Tulio foi quando ele descobriu os benefícios 

do Clube de Compras da cooperativa e montou seu novo lar para o casamento com que ele e a esposa tanto 

sonhavam. O Clube de Compras oferece a você as melhores parcerias com empresas e marcas de renome, para 

descontos exclusivos em compras e condições especiais de pagamento.

“Com a ajuda da Cooperforte, 
realizamos o casamento dos 

nossos sonhos.”

Marco Tulio, associado
desde 2009, e sua esposa, Sângela

“Com a ajuda da Cooperforte, 
realizamos o casamento dos 

Marco Tulio, associado

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

Grandes realizações não 
são feitas por impulso, mas 
por uma soma de pequenas 
realizações.

(Vincent Van Gogh)

PARA REFLETIR

Resposta do teste (pág. 4): a cadeiraNOTICIAS DA CASSI
Falecimento - Faleceu em 29.11.2014 

o Sr. David Salviano, funcionário de car-
reira do BB há pouco tempo indicado 
para o cargo de presidente da Cassi, viti-
mado por ataque cardíaco.

Conselho de Usuários - No VII Encon-
tro do Conselho de Usuários da Cassi, 
ocorrido recentemente em Brasília, 
constatou-se, como sempre,  o posicio-
namento  da administração, em detri-

mento de um melhor aproveitamento 
do pessoal da base, para  discussões 
importantes na busca de soluções efe-
tivas, tudo em face a premência do tem-
po disponível. Embora os conselheiros 
tenham sentido maior representativi-
dade, perceberam pouca atividade na 
direção pretendida, notadamente em 
função do visível desinteresse demons-
trado pelos representantes do Banco.

DICAS DE SAÚDE
Se você estiver com a garganta do-

endo, aperte seu ouvido. 
Pressionando os nervos do ouvi-

do, ele vai gerar um reflexo imediato 
nos espasmos da garganta e alivia o 
desconforto.

Pratique a 
caridade ...

...essa é a dica para ser feliz.


