
Como explicar a atitude paradoxal 
da direção do Banco do Brasil, com 
relação à negociação que vem se de-
senrolando, desde fevereiro, com vis-
tas a encontrar uma solução adequa-
da para a sustentabilidade da nossa 
caixa de assistência? O processo de 
negociação iniciou-se com uma es-
tratégia arrogante do BB, pela forma 
como foi colocada na mesa, dizendo 
que poderia retirar-se da Cassi a qual-
quer momento que lhe aprouver. Im-
plantou certo terrorismo no seio do 
funcionalismo, principalmente com 
relação aos aposentados, alegando 
a necessidade de resolver  a obriga-
toriedade do provisionamento dos 
“pós laborais”, conforme exigência da 
Resolução 695 da CVM. Dado que a 
Cassi é utilizada pelo Banco como di-
ferencial em sua política de recruta-
mento,  a repercussão negativa de tal 
atitude na mídia e consequentemen-
te no mercado, e ainda diante da rea-
ção firme e imediata das representa-
ções do funcionalismo, o BB reabriu 
o diálogo e concordou em discutir 
e negociar com os diretores eleitos 

da Cassi e as entidades representati-
vas dos funcionários, tanto da ativa 
quanto dos aposentados.  A tática 
parece que está mudando e já apre-
senta outras possibilidades diferen-
tes daquelas iniciais, acenando até 
com aporte financeiro e de repasse 
da provisão de 5,85 bilhões de reais 
para que a Cassi assuma o controle, 
só do recurso, não da gestão. Ora, to-
dos  sabemos que se o problema da 
Cassi é de gestão como foi alegado, 
a responsabilidade é do Banco  que, 
além da presidência, detém a direto-
ria administrativa e financeira  desde 
1996, com a criação da nova empresa 
Cassi. Dentro desse contexto,  lança 
um programa de integração para os 
aposentados com interesses próprios 
e convenientes a sua politica social. E 
tem pressa de resolver o assunto da 
Cassi diante de pressões externas, é 
claro! Os aposentados não podem 
ficar alheios ao que está ocorrendo. 
A sustentabilidade da Cassi é a nos-
sa sustentabilidade. Não podemos 
permitir que as conveniências eco-
nômicas, para não dizer malvadas,  

exigidas pelo mercado, atinjam nos-
sas necessidades logo no momento 
em que mais precisamos. O encontro 
das 35 associações de aposentados 
vinculadas à Federação (FAABB), dia 
8 e 9 de junho,  na sede campestre 
da AAFBB, em Xerém - RJ, numa de-
monstração de efetiva preocupação 
com o processo em causa, elaborou 
uma proposta que possa atender aos 
anseios de todos os participantes, 
para ser colocada na mesa de nego-
ciação, com a esperança de que seu 
conteúdo seja debatido e aceito pe-
los representantes legais que lá es-
tão, defendendo nossos interesses.

Onildo Miguel Borba 
Presidente
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EDITORIAL
Programa Integração do BB e a Cassi

PARA REFLETIR
Você não pode ensinar nada a 
um homem; você pode apenas 
ajuda-lo a encontrar a resposta 
dentro dele mesmo

(Galileu Galilei)

7° Encontro Sulbrasileiro de AFABBs
Convidamos para o 7° Encontro Sulbrasileiro de AFABBs, promovido pelas associações de aposentados e 
pensionistas do Banco do Brasil sediadas nos Estados de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul com o objevo 
de promover o congraçamento dos funcionários aposentados e pensionistas do Banco do Brasil, proporcionando 
palestras e debates sobre temas relacionados com a PREVI e a CASSI.  O evento contará com a presença do Sr. 
GUEITIRO GENSO, presidente da PREVI e do Sr. SÉRGIO IUNES BRITO, presidente da CASSI, bem como 
conselheiros/diretores das duas instuições.

Dia: 17 de Julho de 2015

Local: AABB Balneário Camboriú

Rua Palesna, 1510 – Bairro das Nações

Fone: (47) 3367-5340

PROGRAMAÇÃO:
08:30 – Coffee-Break.
09:00 – Abertura e conversa com a PREVI.
12:00 – Almoço na AABB, por adesão.
14:00 –  Conversa com a CASSI.
18:00 – Encerramento
(Podendo haver alteração em função dos palestrantes)

ASSOCIAÇÕES ANFITRIÃS:
AFABB/SC- AFABB/RS -AFABB/PR
AFABBI-Itapema (SC)
AFABBJ-Joinville(SC)
ORGANIZADORA DO EVENTO:



NOTICIAS DA CASSI (e a negociação continua)

Enquanto  a mesa de negociação 
dos representantes dos associados 
da Cassi debatia uma nova rodada 
com o Banco do Brasil,  a FAABB – 
Federação das Associações de Apo-
sentados do Banco do Brasil reuniu 

suas filiadas na sede campestre da 
AAFBB, em Xerem - Rio de Janeiro e 
construiu uma proposta que, segu-
ramente, possa atender aos anseios 
dos participantes. A proposta conso-
lidada em sua íntegra já foi encami-

nhada aos negociadores, bem como 
a todos os associados e demais apo-
sentados cadastrados na AFABB/SC,  
podendo também ser acessada no 
site:

www.afabbsc.org.br.

A sabedoria da vida é sempre 
mais profunda e mais ampla 

que a sabedoria dos homens. 

(Gorki)

PARA REFLETIR

ATIVIDADES DO GRUPO AMOR PERFEITO
Tão logo iniciou suas atividades na 

produção de enxovais, peças decora-
tivas, artesanatos e brinquedos, o gru-
po fez a doação de um conjunto esto-
fado semi-novo e de um armário para 
a guarda de roupas e uniformes dos 
funcionários, conforme exigência da 
vigilância sanitária para o Asilo Can-
tinho dos Idosos, localizada em Rato-
nes, entidade  que figura na lista das 
que o Grupo se propôs a contribuir. 

Com dedicação, amor e carinho, fo-
ram confeccionadas cestas de páscoa 

para garantir a alegria de 70 crianças 
da comunidade Pedregal, no municí-
pio de São José, atividade curtida com 
pinturas e muita música.

Também foram confeccionados e 
distribuídos no decorrer dos meses 
de abril a junho, 33 enxovais comple-
tos para a AVOS-Associação de Volun-
tários do Hospital Infantil, para aten-
der crianças em tratamento naquela 
unidade hospitalar.

Com parcial apoio financeiro da 
AFABB/SC, prestou homenagem às 

mamães promovendo um passeio 
na cidade de Brusque onde visitaram 
centenas de lojinhas de confecções, 
concluindo o passeio com aquele sa-
boroso café colonial no Hotel Mon-
thez.

MANGUAÇA CULTURAL

Antigamente, no Brasil, para se ter 
melado, os escravos colocavam o cal-
do da cana-de-açúcar em um tacho e 
levavam ao fogo. Não podiam parar 
de mexer até que uma consistência 
cremosa surgisse. Porém um dia, can-
sados de tanto mexer e com serviços 
ainda por terminar, os escravos sim-
plesmente pararam e o melado de-
sandou. 

O que fazer agora? A saída que en-
contraram foi guardar o melado longe 
das vistas do feitor. No dia seguinte, 
encontraram o melado azedo fer-
mentado. Não pensaram duas vezes e 
misturaram o tal melado azedo com o 
novo e levaram os dois ao fogo.

Resultado: o ‘azedo’ do melado anti-
go era álcool que aos poucos foi eva-
porando e formou no teto do engenho 
umas goteiras que pingavam constan-
temente. Era a cachaça já formada que 
pingava. Daí o nome ‘PINGA’.

Quando a pinga batia nas suas cos-
tas marcadas com as chibatadas dos 
feitores ardia muito, por isso deram o 
nome de ‘AGUARDENTE’. Caindo em 
seus rostos escorrendo até a boca, os 
escravos perceberam que, com a tal 
goteira, ficavam alegres e com vonta-
de de dançar. E sempre que queriam 
ficar alegres repetiam o processo. 

(História contada no Museu do Ho-
mem do Nordeste).

Não basta beber,
tem que conhecer

 DICAS ÚTEIS
Quando for amassar batatas cozidas, 

acrescente ½  colher de chá de fermen-
to em pó e as batatas vão ficar leves e 
fofas.
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Educação é o que resta depois 
de ter esquecido  tudo  que se 

aprendeu na escola.

(Albert Einstein)

PARA REFLETIR

NOVO DIRETOR JURIDICO

Foi apresentado na AGO do dia 
14.05.2015 o novo Diretor Jurídico 
da Associação, o Dr. Valmor Vitorino 
Filippin, advogado inscrito na OAB 
sob nº 36.544. Graduado em Admi-
nistração de Empresas – UPIS União 
Pioneira de Integração Social (Brasi-
lia-DF) e MBA Controladoria e Audi-
toria pela Universidade de São Paulo 

(USP). Exerceu cargos de administra-
dor de agencias e de auditor do Ban-
co do Brasil até 2006, e assessorou 
instituições financeiras em processos 
de incorporações de empresas

O novo diretor juridico, colega 
aposentado do BB, é associado da 
AFABB/SC e faz parte do quadro de 
advogados de BAIÃO & FILIPPIN AD-

VOGADOS ASSOCIADOS, com escri-
tório situado na Rua Professor Luiz 
Sanches Bezerra da Trindade, 69 
– Sala 702 – Edificio Comercial Ilha 
dos Ventos – Centro de Florianópolis 
(SC). Telefone (48) 3224-3522, com 
mais de 12 anos de atuação nos prin-
cipais nichos do Direito Civil e Em-
presarial.

XXI  CINFAABB
No período de 13 a 20.06.2015 foi 

disputado em Belém do Pará o XXI 
CINFAABB - Campeonato de Integra-
ção dos Funcionários Aposentados 
do Banco do Brasil.  Participaram 
34 AABBs reunindo cerca de 3.000 
pessoas entre atletas e torcedores. 
A AABB Florianópolis (SC) partici-
pou do evento com uma delegação 
de 60 pessoas. Participou  das mo-
dalidades: dominó ( 4º lugar para a 

dupla Gominho e Marco Aurélio); 
tênis de mesa ( 5º lugar, Chico Pam-
plona);  sinuca  ( Jota em 4º lugar); 
tênis hipermaster +65 ( De Barba em 
2º lugar); corrida rústica (Maria Lucia 
Matos venceu sua categoria e obte-
ve  também o primeiro lugar geral 
entre as

mulheres); futebol minicampo 
+ 50 anos ( campeão da Série A) e 
o cobiçado Troféu Integração que 

premiou a torcida de Florianópolis 
como o grupo mais unido e mais 
animado do

Campeonato.  A  AABB agradece  
e parabeniza o grupo pela união e 
animação durante  todo o transcor-
rer do evento. O próximo CINFAABB 
será realizado na cidade de Cuiabá 
(MT) e desde já o pessoal está se 
preparando para repetir o excelente 
desempenho deste ano.

VALE A PENA  RELEMBRAR
Dia do Índio - 19 de abril é dedicado 

à valorização daqueles que aqui já habi-
tavam muito antes dos brancos chega-
rem e por questões politicas e econômi-
cas foram gradativamente tomando os 
espaços. Um dia  para reflexões sobre a 
importância da preservação dos povos 
indígenas, da manutenção de suas terras 
e do respeito às suas manifestações cul-
turais.

Tiradentes - 21 de abril é dia consa-
grado à memória de  Tiradentes, que foi 

executado de  forma cruel,  como traidor 
da coroa portuguesa por pretender a in-
dependência do Brasil.

Descobrimento do Brasil -  22 de 
abril é uma data que caiu no esqueci-
mento.

Dia do Livro – Diversas datas lembram 
a importância da leitura: 05 de abril mar-
ca sua data internacional; 18 de abril co-
memora o dia nacional do livro infantil no 
Brasil, em homenagem a Monteiro Loba-
to, e dia 23 de abril marca o dia mundial. 

Dia do trabalho – 1º de maio marca 
a data mais importante na vida do traba-
lhador brasileiro;

Dia das mães – homenagem de pro-
fundo reconhecimento a todas as mulhe-
res mães, prestada sempre no segundo 
domingo de maio.

Abolição da escravatura – após três 

anos da lei Saraiva - Cotegipe ou dos 
Sexagenários que beneficiava os negros 
com mais de 65 anos, foi finalmente as-
sinada pela princesa Isabel a Lei Aurea, 
abolindo definitivamente a escravidão 
no Brasil.

Meio Ambiente – 05 de junho marca 
a data e comemora-se no brasil a Sema-
na Nacional do Meio Ambiente.

Dia dos Namorados – instituiu-se a fa-
mosa data um dia antes do dia em que se 
homenageia o santo casamenteiro, San-
to Antonio, para incrementar as vendas 
de inverno no Brasil. E deu certo.

Festas Juninas – Junho marca, sem 
dúvida alguma, o maior ciclo de feste-
jos populares por todo o país, depois 
do Carnaval. Como este ano só tem 
a Copa América, vamos festejar sem 
constrangimentos...
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Porque cometer erros anti-
gos se há tantos erros novos 

a escolher? 

(Bertrand Russel)

PARA REFLETIR

AULAS DE 
INFORMATICA
Dia 24 de Junho nova turma concluiu 

mais curso semestral de informática 
para iniciantes. Os interessados em 
iniciar-se no mundo virtual, ou mesmo 
aperfeiçoar seus conhecimentos na 
área, devem entrar em contato com a 
secretaria da associação pelo telefone 
(48) 3209-4085, para verificar a dispo-
nibilidade de dias e horários para for-
mar novas turmas.

BB  CRIA PROGRAMA  
INTEGRAÇÃO

O Banco do Brasil lançou no dia 1º 
de junho, o Programa Integração, para 
promover a aproximação da Institui-
ção com seus funcionários aposen-
tados, objetivando reforçar o vínculo 
com o BB, além de aumentar o sen-
timento de orgulho e de valorização 
dos aposentados. O programa é divi-
dido em três eixos: Educação, Cidada-
nia e Relacionamento. Entre as ativi-
dades do Integração estão o incentivo 
ao uso do “Cadê Você?”, serviço já exis-
tente no portal da PREVI, que facilita 
a localização de antigos colegas; a 
reativação do BB Educar, com a atua-
ção de aposentados como alfabetiza-
dores; e a disponibilização do Portal 
UniBB Família para os aposentados 
que também ganharão um canal de 
contato exclusivo na Central de Aten-
dimento Telefônico do Banco do Bra-
sil, a CABB, no número 0800-729-2201. 
O presidente da PREVI Gueitiro Genso, 
responsável pela criação do programa 
afirmou entre outras palavras “Como 
esquecer dos colegas que fizeram par-

te da nossa história? São pessoas que 
deixaram um legado na vida da gen-
te. É um privilégio estar na PREVI hoje, 
em que eu posso dedicar 24 horas do 
meu dia para cuidar do patrimônio 
dos funcionários aposentados e da 
ativa”. Alexandre Abreu, presidente do 
BB, ressaltou a importância do Progra-
ma: “Quando tomei posse no BB não 
existia computador, não existia inter-
net. O mundo muda, e as estratégias 
precisam ser adaptadas ao mundo 
novo. Mas o que não muda no Banco 
do Brasil, nunca, são os nossos valo-
res. Os valores do BB são imutáveis e 
estão representados na marca que já 
conhecemos tão bem. O que estamos 
inaugurando é um projeto que chama 
os aposentados a espalhar os valo-
res do Banco do Brasil por esse país.” 
Conclui dizendo que os funcionários 
aposentados do Banco do Brasil re-
ceberão uma carteira funcional com 
o seu nome, para simbolizar a união 
entre os funcionários da ativa e apo-
sentados do BB.
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CONVÊNIOS E PARCERIAS

Não tenho um caminho 
novo. O que eu tenho de 

novo é um  jeito de caminhar. 

(Thiago de Melo)

PARA REFLETIR

DECIFRE SE 
PUDER

O que é feito 
para andar e não 
anda?

(resposta na 
última página)

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA AFABB/SC

Instaurada em 14 de maio, a AGO  
aprovou o relatório anual das ati-
vidades da Diretoria Executiva, o 
balanço social e a programação 
orçamentária. O Balanço Geral 
de 2014 apresentou ativos de R$ 
494.514,86; Receita Operacional 
de R$ 138.195,84 e Superávit de 
R$ 4.343,47. A previsão orçamen-
tária para 2015 foi estimada em R$ 
137.200,00. Também foi aprovada 
a proposta da Diretoria executiva 
para elevação da mensalidade para 
R$ 18,oo (dezoito reais) a partir de 
janeiro de 2016.

O presidente da Diretoria, Onil-

do Miguel Borba agradeceu a co-
laboração do Dr. Juarez Nogueira 
durante quase 10 anos dedicados 
à  associação e apresentou aos pre-

sentes o novo Diretor Jurídico, Dr. 
Valmor Vitorino Filipin que dispôs-
-se a prestar serviço voluntário aos 
associados.
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As pessoas entram em nossa 
vida por acaso, mas não é por 
acaso que elas permanecem. 

(Lilian Tonet)

PARA REFLETIR

AGENDA (Julho a Dezembro)
Julho – dia 17 - encontro Sulbrasi-

leiro de AFABBs em Balneário Cam-
boriú

Agosto – aniversário  da AFABB/SC 
e dia dos pais

Setembro – atividades diversas na 

Sede da Associação
Outubro - atividades  do Grupo 

Amor Perfeito
Novembro – participação no Sul-

braabb em São Paulo
Dezembro – festividades Natalinas

MEIO AMBIENTE

Participe do Programa ReÓleo 
(Reciclagem do óleo de cozinha). 
Dar o destino certo ao óleo uti-
lizado preserva os recursos hí-
dricos, os ecossistemas e o meio 
ambiente, evita a poluição de 
rios, lagos e lagoas, além de re-
duzir a quantidade de gordura no 
sistema de coleta e tratamento 
de esgoto. Para colaborar com o 
meio ambiente, basta armazenar 
o resíduo em garrafas PET e en-
tregar em um dos cerca de 200 
pontos de entrega voluntária 
(PEVs) do programa, espalhados 
por Florianópolis. Se você mora 
em outra cidade procure saber 
da existência do programa. A lis-
tagem dos PEVs e os endereços 
para a entrega do óleo em Floria-
nópolis, podem ser acessados no 
site www.acif.org.br/reoleo/pon-
tos-de-entrega Todo o óleo co-
letado segue para uma empresa 
ambiental, parceira do programa, 
onde é reciclado. A cada 20 litros 
de óleo recolhido é possível efe-
tuar a troca por produtos de lim-
peza, que vão de barras de sabão 
a detergentes e pastas.

ENCONTROS 
MENSAIS

O almoço mensal na AABB - Florianó-
polis com os associados para debater 
assuntos de interesses comuns, nota-
damente sobre CASSI e PREVI, continua 
na programação da AFABB/SC.  Anote 
em sua agenda as próximas datas para 
participar: 09 de Julho; 13 de Agosto e 
10 de Setembro.

ANIVERSÁRIO DA AABB FLORIPA

No mês de junho a AABB Florianópolis comemo-
rou 62 anos e festejou  com inúmeras atividades so-
ciais e esportivas, promovendo torneios de futebol, 
tênis, beach tênis, futevôlei, vôlei de areia, dominó, 
etc... entre seus associados que estarão se estenden-
do ainda pelos meses de julho e agosto. A comemo-
ração oficial foi realizada dia 26 de junho nas novas 
instalações do Castelinho com o baile de aniversário.
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Todo homem que encontro 
é superior a mim em alguma 

coisa. Por isso, dele sempre 
aprendo alguma coisa.

(Ralph Waldo Emerson)

PARA REFLETIR ATENÇÃO COLEGA
Aceite este convite e associe-se ou, 

se já for associado, convide um colega 
aposentado para engrandecer nosso 
time. Preencha a Ficha de Filiação aci-
ma e envie para esta associação. Esta 

ficha de filiação também pode ser pre-
enchida diretamente em nosso site na 
internet: www.afabbsc.org.br   Lem-
bramos que quanto maiores e mais 
unidos formos mais forte seremos.
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Todos os serviços 
da Cooperforte na
palma da sua mão.

O aplicativo da Cooperforte está disponível para você. 
Faça empréstimos, aplicações, resgates e outras 
operações com segurança e facilidade. E o melhor,
a qualquer hora e em qualquer lugar. Com este 
aplicativo, a Cooperforte está ainda mais perto de você.

Acesse as lojas e baixe o seu: Google Play App Store 

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

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-Presi-
dente Suplente: Asta Isoldi Bassani; Diretor Jurídico: Dr. Valmor Vitorino Filippin; 
Diretor Regional de Blumenau: Norber to Antônio Koerich Jr.

Conselho Deliberativo – Efetivos: Rubens Santello (Presidente); Humber to Dal-
sasso; José Rui Cabral Soares; Leo Moraes Soares; Neusa Aparecida de Alcânta-
ra; Romero de Carvalho Lima. 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 (Presidente); 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 verdadeira maneira de 
se enganar é julgar-se mais 

sabido que os outros.

(La Rochefoucauld)

PARA REFLETIR

Resposta do teste: Sapato

DICAS DE SAÚDE
Provoque tosses para re-

duzir a dor: Um grupo de 
cientistas alemães desco-
briu que quando a gente 
espirra, aumenta a pressão 
no peito e coluna verte-
bral, inibindo, assim, dores 
na coluna.

SABEDORIA
“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 fazendo hoje.

(Provérbio Chinês)

DICAS
PARA SER FELIZ

Saiba perdoar a si e aos outros


