
O 7º Encontro sulbrasileiro de 
AFABBs, realizado  no mês de julho 
em Balneário Camboriú, revestiu-se 
de significado especial pela oportuni-
dade que ofereceu aos participantes 
de conversarem frente a frente com 
os presidentes de nossas caixas de 
previdência e de assistência, num úni-
co dia, fato incontestável de consoli-
dação representativa das associações 
patrocinadoras do evento. Diferen-
temente de ocasiões anteriores em 
que a participação se restringia aos 
dirigentes eleitos pelos associados 
porquanto se procurava cobrá-los de 
ações que se sabia difíceis de serem 
implementadas, embora fizessem par-
te de promessas eleitorais, optou-se 
pela presença dos presidentes como 
uma possibilidade de se ter  informa-
ções e esclarecimentos mais preci-
sos e atualizados sobre a situação de 
nossas mais caras instituições, bem 
como o posicionamento dos referidos 
dirigentes. Se por um lado as premis-
sas sobre a Previ foram confirmadas, 
frustrou-se por outro lado as expec-
tativas sobre a Cassi, demonstrada 
por um presidente, cuja mensagem 

nada mais dizia senão confirmando 
aquela já conhecida por todos, prega-
da e proposta pela direção do Banco. 
Foram-se os capitães e ficamos nós, 
os tripulantes, com a missão de con-
tinuar atentos ao navegar de nossos 
navios previdenciário e assistencial, 
cuidando para que o primeiro não se 
desvie da rota estabelecida e o segun-
do, mais frágil e com uma delicada 
carga,  para que não naufrague em 
meio a tempestade que se aproxima, 
causada por fortes ventos financeiros 
oriundos de gestões manipuladas por 
interesses maiores do patrocinador. 
Nada obstante, permanece a deter-
minação de que, diante do que foi ex-
posto, possamos encontrar estímulos 
e consolidar nossa unificação, despre-
zando interesses políticos em prol de 
uma luta pelo verdadeiro beneficio 
comum, apoiando as propostas colo-
cadas na mesa pela equipe que defen-
de nossos interesses.

Onildo Miguel Borba 
Presidente
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Sonhos são gratuitos.
Transformá-los em realidade 

tem um preço.

(Ennis J. Gibbs)

Presidente CASSI – Sérgio Iunes Brito

Platéia

Presidente PREVI – Gueitiro Genso

Mesa coordenadora



Um irmão pode não ser um 
amigo, mas um amigo será 
sempre um irmão. 

(Benjamim Franklin)
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NOTICIAS DA PREVI

CPI dos Fundos de Pensão - Em 
03.09.2015 o presidente da PREVI, 
Gueitiro Genso foi interrogado pela 
CPI dos Fundos de Pensão, onde apre-
sentou a forma de governança, fun-
ções, corpo técnico, controle, alçadas, 
fiscalização, política de investimentos 
etc., esclarecendo que sua indicação 
foi técnica e que não tem qualquer 
vínculo  político. Alegou  desconheci-
mento quanto a utilização do voto de 
minerva para decisões sobre investi-
mentos; que foi contratado assessor 
jurídico especializado para ações re-
lativas a Petrobras; que o Bônus não 
existe, é uma remuneração variável de 
até seis salários aprovada pelo Conse-
lho Deliberativo, seguindo as regras 
do Banco; que o investimento na Sete 

Brasil foi de R$ 188 milhões, considera-
do bom na ocasião; que a Previ perdeu 
36 milhões no Grupo “X”; que recupe-
rou o investimento na Bancop; que o 
investimento na Costa do Sauípe está 
sendo recuperado; que a política de 
investimentos é cumprida com todos 
os rigores da Lei e que todas as demais 
diretrizes estatutárias e regimentais 
são cumpridas na Previ, inclusive o que 
determina Resolução CGPC 26/2008, 
distribuindo o superávit entre o Banco 
e a Previ. A parte do Banco continua na 
Previ; que a conjuntura atual em fun-
ção da queda da Bolsa não comprome-
te o desempenho da Previ em função 
de existirem reservas matemáticas, de 
contingência e superávits acumulados. 
Insatisfeitos com algumas questões 

os componentes  da CPI solicitaram 
mais documentos e esclarecimentos 
adicionais para exame. Vamos acom-
panhar os desdobramentos. Nossa Fe-
deração está solicitando que todos os 
participantes  direcionem e-mails aos 
responsáveis pela CPI, no sentido que 
todos os depoimentos sejam trans-
mitidos pela TV Câmara a fim de que 
todos os interessados acompanhem o 
andamento do processo. Para assistir 
o depoimento completo da audiência 
em áudio/vídeo acesse o link abaixo: 

h t t p : / / w w w 2 . c a m a r a . l e g . b r /
atividade -legislativa/comissoes/
comissoes-temporarias/parlamen-
tar-de-inquerito/55a-legislatura/cpi-
-fundos-de-pensao/videoArquivo?co
dSessao=53892&codReuniao=40801.

NOTICIAS DA CASSI
Sustentabilidade da CASSI - A negocia-

ção continua e o impasse também, diante 
da obstinada insistência do BB em querer 
repassar para a CASSI o valor já provisio-
nado em seu balanço de R$ 5.830 bilhões, 
bem como todas as suas responsabilida-
des passadas, presentes e futuras, que-
rendo com isto se eximir da sua obrigação 
com a saúde dos pós-laborais (aposenta-
dos e pensionistas) determinada pela re-

solução nº 695 da CVM. Insistimos para 
que nossos associados acompanhem 
todo o processo de negociação através 
dos mais diversos canais existentes, que 
procuram divulgar, imediatamente ao 
fato gerador, notícias relevantes e opini-
ões abalizadas sobre todas as questões 
envolvidas. As AFABBs, a ANABB, a FAA-
BB e demais órgãos representativos dos 
funcionários ativos e aposentados conti-

nuam atentos e repassando a todos os in-
teressados, seja em seus sites, boletins ou 
por e-mail, todas as ações relacionadas ao 
assunto, dando transparência aos fatos, a 
fim de que todos, com o devido conheci-
mento, possam, numa eventual consulta 
ou votação, exercer conscientemente sua 
vontade e não aquela montada estrategi-
camente por interesses outros em detri-
mento da nossa saúde.

26º ANIVERSÁRIO DA AFABB
Em comemoração aos 26 anos de 

existência, os associados da AFABB/
SC participaram, no dia 02 de se-
tembro, de um almoço (churrasco) 
oferecido pela associação, A dire-
toria homenageou os fundadores 
de modo informal, enfatizando a 
importância do fato na história da 

associação que já é referência nacio-
nal pela realização anual do encon-
tro Sulbrasileiro de AFABBs, em Bal-
neário Camboriú. Agradecemos aos 
voluntariosos colaboradores, entre 
eles associados e dirigentes ( fotos 
abaixo )  que contribuíram para o 
brilhante acontecimento.

Lia e Luiz Bento - responsáveis pelos 
acompanhamentos

Ceretta – Churrasqueiro oficial

Confraternizando Marco Aurélio, Antonia e Elaine - 
encarregados da sobremesa
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Os primeiros quaren-
ta anos de vida dão-nos o 
texto; os trinta seguintes, o 
comentário.

(Arthur Schopenhauer)
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CLUBE DE INVESTIMENTOS SATÉLITE BB
Funcionários do BB, que investiram no Clube de 

Investimentos Satelite BB, criado em 1989 para in-
vestir na compra de ações do BB, e que por acaso 
ainda não resgataram suas cotas, agora podem se 
habilitar ao saque de suas aplicações, fazendo con-
tato  pelo telefone  (51) 3014 3700 ramais 3717 ou 
3722, ou então pelos endereços de e-mails: <gre-

gori.zamprogna@magnuminvestimentos.com> ou  
<patricia.cezar@magnuminvestimentos.com> in-
formando seus dados. Em 30 de janeiro de 2015, o 
clube foi encerrado pela administradora XP Investi-
mentos, a qual mantém em seus registros os valores 
correspondentes às cotas de cada participante que 
ainda não se habilitou.

AÇÕES EM PAUTA
Ação de Poupança do Plano Verão 
A AFABB/SC comunica aos seus as-

sociados que foi prorrogado o prazo 
prescricional para pleitear em juízo o 
direito ao rendimento não pago aos 
poupadores que mantinham cader-
netas de poupança junto ao Banco do 
Brasil, quando da implantação do Pla-
no Verão em janeiro de 1989.

Esta prorrogação deve-se ao fato de 
que, em outubro de 2014, foi ajuizada 
ação de protesto que interrompeu o 
prazo prescricional para pleitear este 
direito em face do Banco do Brasil. To-
dos aqueles que possuíam caderneta 
de poupança em janeiro de 1989, com 

aniversário da poupança entre os dias 
1º e 15º do mês, no Banco do Brasil, 
têm direito a receber os reajustes não 
repassados pelo banco à época.

Reposição da Renda Mensal do Be-
nefício Previdenciário (INSS)

Os associados aposentados em 
data anterior à emenda constitucio-
nal n.º 20/98 (20/12/1998) e à emen-
da 41/2003 (19/12/2003) podem ter o 
seu benefício majorado. Isso porque 
o Ministério Público Federal, junta-
mente com algumas associações civis, 
foi exitoso na ação civil pública cole-
tiva n.º 0004911-28.2011.403.6183, a 
qual reconheceu que as aposentado-

rias concedidas em data anterior às 
emendas constitucionais 20 e 41 não 
poderiam ser limitadas ao antigo teto 
previdenciário. A ação já transitou em 
julgado no Supremo Tribunal Federal, 
e resultou no direito dos aposentados 
em data anterior a 19/12/2003 terem 
seu benefício atual majorado, além de 
receber os valores correspondentes a 
esse aumento não pagos pela previ-
dência nos últimos nove anos.

Os associados que tiverem interesse 
em mais informações a respeito, favor 
entrar em contato com a AFABB/SC 
pelo telefone (48) 3209-4085 ou e-mail 
contato@afabbsc.org.br .

ATIVIDADES DO GRUPO AMOR PERFEITO

Nos dias 23/06, 28/07 e 25/08 o Grupo 
entregou 33 enxovais às voluntárias do 
Hospital Infantil, AVOS. Ao setor de on-
cologia foram entregues 16 camisas e 
15 vestidos para crianças de 6 a 12 anos, 
internadas no Hospital Infantil.No dia 1º 
de setembro as integrantes do grupo 
utilizaram a residência da associada Li-
zete Ávila,  para pintar e decorar vidros 
de conservas que o grupo havia ganho. 
A venda destes vidros será revertida para 

as obras sociais do grupo, seja na comu-
nidade do Pedregal ou no Asilo Canti-
nho dos Idosos em Ratones. E o grupo 
já se prepara para o grande evento do 
ano em seu calendário; o 7º Chá Benefi-
cente, que será realizado no Castelinho 
da AABB, em Coqueiros, as 15 horas do 
dia 15 de outubro, onde um atendimen-
to de primeira será prestado as pessoas 
que lá comparecerem, além de gostosu-
ras, sorteio de brindes, etc...

ELEIÇÃO ANABB

De 1º de outubro a 03 de novembro 
do corrente ano, todos os associados da 
ANABB, aptos a votar, terão a oportunida-
de de escolher os novos dirigentes para 
o período de 4 anos: 2016 a 2020. Diante 
da importância e representatividade que 
a ANABB tem, seja na prestação de servi-
ços ou na defesa dos interesses de todos 
os seus associados, bem como na parceria 
com as demais associações, estimulamos 
nossos associados e demais colegas para 
que participem do processo, de forma 
consciente, buscando nomes não só co-
nhecidos por acaso, mas  que detenham, 
além de conhecimento e competência, a 
verdadeira vontade de fazer da ANABB, 
não uma empresa de negócios, mas sim, 
uma associação que direcione suas ativi-
dades para atender somente aos interes-
ses e anseios de seus associados.  Temos 
muitos colegas ligados à FAABB e AFABBs 
que já desenvolvem bons trabalhos vo-
luntariamente em suas associações e que 
são candidatos ao CONSELHO DELIBE-
RATIVO, FISCAL e DIRETORIA REGIONAL. 
Identifique-os e vote consciente.
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Eu que me queixava de não 
ter sapatos, encontrei um ho-
mem que não tinha pés. 

(Provérbio Chinês)
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DECIFRE SE 
PUDER

O que é que a 
chave disse para 
o cadeado? 

(resposta na 
última página)

AULAS DE 
INFORMATICA
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 disponibilidade 
de dias e horários. Na ausência tempo-
rária de nosso colega voluntário, Flávio 
Pochmann, a estagiária Thais estará 
ministrando as aulas.

AGENDA DA 
AFABB/SC

•	 Outubro
•	 atividades  do Grupo Amor Perfeito
•	 Novembro
•	 atividades e Jogos do SULBRAABB 

em São Paulo
•	 Dezembro
•	 Festividades Natalinas

NOTÍCIAS DA APABB

A APABB, Associação de Pais, Amigos 
e Pessoas com Deficiência, de Funcio-
nários do Banco do Brasil e da Comuni-
dade – Núcleo Regional Santa Catarina, 
com certificado de Entidade Benefi-
cente de Assistência Social e Utilidade 
Pública Municipal, Estadual e Federal, 
dedica-se à inclusão, ao acolhimento 
de pessoas com deficiência e ao acolhi-
mento familiar. A instituição é mantida 
através da colaboração de associados 
e desenvolve seus projetos mediante 
parcerias e convênios, marcando pre-
sença no Distrito Federal e nos estados 
da Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás,  
Minas Gerais, Pernambuco, Paraná, Rio 
de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio 

Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe 
e São Paulo. Embora tenha parceiros e 
colaboradores que contribuem para a 
sua manutenção, a entidade padece 
de recursos para custear todas as suas 
atividades, motivo pelo qual vem pro-
movendo eventos entre seus simpa-
tizantes para tal finalidade, como é o 
caso da “massa solidária” e de “bazares 
gastronomicos” cujos sucessos em fre-
quência vem fornecendo os recursos 
complementares para seus objetivos. 
Quem desejar conhecer melhor, parti-
cipar, colaborar ou se inscrever como 
associado, contribuindo para a manu-
tenção de causa tão nobre, acesse o 
site www.apabb.org.br 

DICAS de Saúde
A maneira mais fácil de diferenciar 

um animal carnívoro de um herbívo-
ro é olhando nos seus olhos. Os carní-
voros (cachorros, leões) possuem os 
olhos na parte da frente da cabeça, o 
que facilita a localização do alimento. 
Já os herbívoros (aves, coelhos) pos-
suem os olhos do lado da cabeça para 
perceber a aproximação de um possí-
vel predador.

Se você estiver com o nariz entupi-
do, pressione o céu da boca e o nariz. 
Toque o céu da boca firmemente com 
um dedo, segurando o nariz abaixo das 
sobrancelhas. Isso permitirá que as se-
creções possam se mover e você volta 
a respirar.

 CURIOSIDADES
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CONVÊNIOS E PARCERIAS

A paciência é uma virtu-
de caluniada, talvez porque 
seja a mais difícil de pôr em 
prática. 

(Sigrid Undset)
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ENCONTROS 
MENSAIS na AABB 

Florianópolis
O almoço mensal com os associados 

para debater assuntos de interesses co-
muns, notadamente sobre Cassi e Pre-
vi, continua na programação da AFABB/
SC.  Anote em sua agenda as próximas 
datas para participar: 08 de outubro, 12 
de novembro e 10 de dezembro.

ATIVIDADES 
DOS 

APOSENTADOS
Um estudo recente da Universidade 

de Harvard sobre o que fazem os apo-
sentados chegou à conclusão que se 
dedicam basicamente a 3 coisas: - BAN-
COS; - BOLSA; - PESQUISA. Aos BAN-
COS, em centros comerciais, parques 
e jardins, onde passam sentados parte 
do dia. À BOLSA, nas compras de su-
permercado que têm que carregá-la, e 
à Bolsa do lixo para deixar fora de casa. 
E finalmente, à PESQUISA diária: “Onde 
raio deixei as chaves? Onde pus a car-
teira? Onde larguei os óculos? Como 
se chama o cara mesmo? De que é que 
estávamos falando?”

HELP EMERGENCIAS MÉDICAS
Comunicamos que  o contrato de 

intermediação para adesão a contra-
to de associação de assistência mé-
dica de emergência e urgência pré-
-hospitalar e à contrato de prestação 
de serviços de enfermagem, firmado 
entre esta AFABB/SC e a HELP Emer-

gências Médicas, foi rescindido pela 
referida empresa em 06.08.2015, de 
acordo com o previsto em cláusula 
contratual. Assim sendo toda e qual-
quer tratativa pertinente ao assun-
to deverá ser efetuada diretamente 
com a mesma.

VALE A PENA RELEMBRAR
Dia dos Pais - Comemorada em da-

tas diferentes em vários países, a data 
passou a ter importância no Brasil a 
partir de 1953, quando foi promovido 
um concurso para homenagear três ti-
pos de pais: o pai com maior número 
de filhos, o pai mais jovem e o pai mais 
velho. Os vencedores foram um pai 
com trinta e um filhos, um pai de 16 
anos e um pai com 98 anos.O sucesso 
da comemoração efetuada sempre no 
segundo domingo de agosto é muito 
grande, movimentando bastante o 
comércio. Neste dia, os pais recebem 
atenção e carinho, tornando a data um 
dia diferente e muito especial para to-
dos. Nossa homenagem a todos 
os papais.

Dia Nacional do Bancário - Des-
de o dia 28 de agosto de 1951 é 
comemorado o “Dia Nacional 
dos Bancários”. A data surgiu em 
decorrência da maior greve rea-
lizada pela classe bancária que, 
depois de 69 dias de paralisação 
(uma das mais longas e vitoriosas 
greves da categoria). Isso tudo 
ocasionou o surgimento do movi-

mento bancário, e consequentemente 
o Dia Nacional do Bancário é comemo-
rado neste dia, para lembrar da luta 
dos bancários brasileiros. Registramos 
aqui o nosso reconhecimento a todos 
os colegas do Brasil.

Dia da pátria - Negociada por 2 mi-
lhões de libras esterlinas disponibili-
zadas pela Inglaterra, por exigência 
de Portugal, a independência do Brasil 
tornou-se um fato  marcante na vida 
do país pelo seu significado históri-
co, político e financeiro... que dizem 
ter ocorrido no dia 7 de setembro de 
1822.

Boletim da AFABB-SC  -  5



Felicidade é a certeza de que 
nossa vida não está se passan-
do inutilmente. 

(Érico Veríssimo)
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PARA VIVER BEM

Dr. Shigeaki Hinohara, do Ja-
pão, completou 101 anos em 
2013.Ao completar 97 anos, em 
2010, o Dr. Hinohara foi entre-
vistado e deu seus conselhos 
para uma vida longa e saudá-
vel. Shigeaki Hinohara é um dos 
médicos e educadores mais ido-
sos do mundo ainda exercendo 
a sua profissão. O seu toque 
mágico é famoso. Desde 1941 
ele vem curando pacientes no 
Hospital Internacional São Lu-
cas, em Tóquio, e lecionando na 
Faculdade de Enfermagem São 
Lucas. Com 15 livros publicados 
desde que completou 75 anos. 
Entre eles, “Vida Longa, Vida 
Boa”, que vendeu mais de 1.2 
milhões de cópias. Hinohara, 
fundador do Novo Movimento 
dos Idosos, encoraja as pessoas 
a levar uma vida longa e feliz, 
uma tarefa em que ele mesmo 
é um modelo a ser seguido.

Aqui estão as principais su-
gestões do Dr. Shigeaki Hino-
hara:

* A energia vem do nosso bem-estar, 
e não de comer bem ou dormir muito. 
Todos nós nos lembramos de quando 
éramos crianças, quando estávamos 
nos divertindo, muitas vezes esquecía-
mos de comer ou de dormir. Eu acredi-
to que podemos conservar essa mes-
ma atitude depois de adultos. É melhor 
não cansar o corpo com tantas regras, 
como horário para comer e dormir.

* Todas as pessoas que vivem muito, 
independentemente de nacionalida-
de, etnia ou gênero, têm uma coisa em 
comum: não estão acima do peso. No 
café da manhã, eu bebo café, um copo 
de leite e um pouco de suco de laranja 
com uma colher de sopa de azeite de 
oliva diluído. O azeite de oliva é exce-
lente para as artérias e mantém a pele 

saudável. O almoço é leite e alguns 
biscoitos. Ou nada, se eu estiver mui-
to ocupado para comer. Eu nunca sin-
to fome porque fico muito focado no 
trabalho. Para o jantar, como verduras, 
um pouco de peixe e arroz e, duas ve-
zes por semana, 100g de carne magra.

* Sempre planeje. Minha agenda já 
está lotada até 2014, com palestras e 
meu trabalho normal no hospital. Em 
2016 eu vou me divertir um pouco, 
pois planejo assistir às Olimpíadas de 
Tóquio!

* Não existe necessidade de se apo-
sentar. Porém, se houver, deve ser bem 
depois dos 65 anos. A idade de apo-
sentadoria atual foi fixada em 65 anos 
há meio século, quando a expectativa 
de vida no Japão era de 68 anos e ha-
via apenas 125 japoneses com mais de 
100 anos. Hoje, no Japão, as mulheres 

alcançam 86 anos e os homens, 
80, e temos 36.000 centenários 
no país. Dentro de 20 anos, te-
remos cerca de 50.000 pessoas 
com mais de 100 anos.

* Compartilhe o que você 
sabe. Eu dou 150 palestras por 
ano, algumas para 100 crianças 
do Ensino Básico, outras 4.500 
executivos. Eu normalmente 
falo durante 60 a 90 minutos 
em pé, para manter-me forte.

* Quando um médico lhe re-
comendar certos exames ou 
cirurgias, pergunte-lhe se ele 
faria a mesma sugestão ao seu 
cônjuge ou a um filho seu. Ao 
contrário do que se pensa, mé-
dicos não conseguem curar 
todo o mundo. Então, por que 
causar dores desnecessárias 
com cirurgias? Acredito que 
música e terapia com animais 
ajudam bem mais do que mui-
tos colegas meus imaginam.

* Para manter-se saudável, 
prefira sempre as escadas e car-
regue você mesmo as suas coi-

sas. Eu subo escadas de dois em dois 
degraus para manter meus músculos 
em forma.

* Minha inspiração é o poema “Abt 
Vogler”, de Robert Browning, que meu 
pai costumava ler para mim. Ele nos 
encoraja a fazer grande arte, não gar-
ranchos. Diz para tentarmos desenhar 
um círculo tão grande que não haja 
como terminá-lo enquanto vivermos. 
Tudo o que vemos é um arco, o resto 
está além da vista, mas está lá, na dis-
tância.

* A dor é algo misterioso, e divertir-
-se é a melhor maneira de esquecê-
-la. Se uma criança tem dor de dente 
e você começar a brincar com ela, ela 
imediatamente esquecerá a dor. Os 
hospitais devem atender às necessida-
des básicas dos pacientes: todos nós 

NOTA DE FALECIMENTO
Registramos, com pesar o falecimento dos associados abaixo, ocorrido no pe-

ríodo: dia 1º.07.2015 - Digenal Nascimento, dia 3.07.2015 - Rosane Durante,  dia 
22.09.2015 - Manoel Mergino dos Santos e 27.09.2015 - Laércio Meirelles.

Aos familiares nossas condolências.
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O homem que se vende 
sempre recebe mais do que 
vale. 

(Barão de Itararé)

PARA REFLETIR

queremos nos divertir. No Hospital São 
Lucas, temos música, terapia com ani-
mais e aulas de arte.

* Não tenha como objetivo acumular 
coisas materiais. Lembre-se que você 
não sabe quando será chamado o seu 
número, e você não pode levar nada 
junto para o seu próximo destino.

* Hospitais devem ser projetados e 
estar preparados para grandes desas-
tres, e devem acolher todos os pacien-
tes que baterem às suas portas. O São 
Lucas foi concebido de forma que pos-
sa ser utilizado em todas as áreas. Po-
demos prestar socorro no porão, nos 
corredores, e na capela. A maioria das 
pessoas pensou que eu estava maluco 
ao preparar o local para catástrofes po-
rém, em 20 de março de 1995, infeliz-
mente, eu provei que estava certo. Foi 
quando membros do grupo fanático 
religioso Aum Shinrikyu realizou um 
ataque terrorista no metrô de Tóquio. 

Nós recebemos 740 vítimas e, em duas 
horas, compreendemos que tinham 
sido intoxicadas com gás Sarin. La-
mentavelmente, uma das vítimas não 
resistiu, mas salvamos 739 vidas.

* A ciência, sozinha, não é capaz de 
curar e ajudar as pessoas. Ela nos co-
loca todos juntos, porém, a doença é 
algo individual. Cada pessoa é única, e 
as enfermidades estão ligadas aos seus 
corações. Para conhecer as doenças e 
poder ajudar as pessoas, necessitamos 
das artes liberais e visuais, e não ape-
nas das artes médicas.

* A vida é cheia de incidentes. Em 31 
de março de 1970, quando tinha 59 
anos, embarquei no Yodogo, um voo 
de Tóquio para Fukuoka. Era uma lin-
da manhã de sol e, quando avistamos 
o Monte Fuji, o avião foi sequestrado 
pela facção japonesa da Liga Comunis-
ta-Exército Vermelho. Passei os 4 dias 
seguintes algemado na minha poltro-

na, sob um calor de 40 graus. Como 
médico, encarei tudo aquilo como 
uma experiência e fiquei fascinado ao 
constatar o quanto o corpo humano 
fica mais lento durante momentos crí-
ticos.

* Encontre um modelo e proponha-
-se a ultrapassá-lo. Meu pai foi para os 
Estados Unidos em 1900, para estudar 
na Duke University, na Carolina do Nor-
te. Ele foi um pioneiro e um dos meus 
heróis. Mais tarde, encontrei mais 
guias e, quando não sei o que fazer, eu 
me pergunto como eles lidariam com 
o problema.

* É ótimo ter uma vida longa. Até os 
60 anos, trabalhamos para nossa fa-
mília e para alcançar nossos objetivos. 
Porém, depois, devemos nos esforçar 
para contribuir para com a sociedade. 
Desde os meus 65 anos, dedico 18 ho-
ras semanais para trabalhos voluntá-
rios, e adoro cada minuto desse tempo.

COMEMORAÇÃO NATALINA
Programada para as 20:30 horas do 

dia 09 de dezembro, na sede social da 
AABB Florianópolis, o encontro de en-
cerramento do ano de 2015, promete 
ser mais um fato marcante nos even-
tos sociais da AFABB, consolidando 
a tradicional parceria com a AAFBB 

e AABB. Haverá distribuição de brin-
des e um delicioso manjar. O encon-
tro será embalado pelo já conhecido 
músico “Babinha”, com seu agradável 
repertório, seja para ouvir ou dançar. 
Anote em sua agenda para não ficar 
de fora.

Seguro de Longevidade para fundos de pensão é 
mercado de bilhões

Desde março, os fundos de pensão 
foram autorizados a transferirem o 
risco de longevidade para as segura-
doras. Começou, então, a corrida por 
parte das seguradoras para criarem 
produtos sob medida para esta ne-
cessidade. De acordo com a Susep, a 
nova solução também está no âmbi-
to do acordo de cooperação assina-
do no ano passado entre a Susep e a 
Superintendência Nacional de Previ-
dência Complementar (Previc), que 
regulamenta os fundos de pensão. 
Na prática, esse seguro tem como 
objetivo cobrir o risco de os benefici-
ários dessas entidades viverem mais 
que a previsão para o acúmulo de 
recursos feitos ao longo da vida para 
a aposentadoria. O superintendente 
da Susep explica que no caso de um 

indivíduo viver mais que o previsto 
terá de desembolsar mais recursos. 
Esse cálculo é feito com base em 
uma tábua atuarial, que considera 
a expectativa de vida dos indivídu-
os e a renda a ser paga no futuro. A 
transferência do risco de longevida-
de para as seguradoras impede, con-
forme afirma o superintendente da 
Susep, que ocorra um “curto circuito” 
para os fundos de pensão e com-
prometa as reservas para pagar as 
aposentadorias no futuro. Como as 
grandes fundações têm estrutura e 
equipe para fazer essa análise, a ex-
pectativa do mercado é de que me-
nores fundos tenham maior interes-
se pelo produto.” O próprio mercado 
vai definir um patamar razoável (de 
preço) desse seguro. O conceito de 

caro ou barato tem de ser analisado 
a luz da possibilidade de um fundo 
de pensão ter prejuízo ou até não 
ter reservas para honrar seus com-
promissos em meio à longevidade 
crescente na economia brasileira”, 
destaca o superintendente da Su-
sep. O compartilhamento de risco de 
longevidade dos fundos de pensão 
com as seguradoras deve abrir um 
mercado inicial de alguns bilhões 
para essas companhias, segundo 
estimativa da Susep. “ Esse (risco de 
longevidade) é um mercado novo e 
extremamente atrativo que está se 
abrindo para as seguradoras. A ne-
cessidade de proteção para o risco 
de longevidade é imediata”, conclui 
o superintendente, em entrevista re-
cente na mídia.
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No jogo da vida, você ganha quando planeja e 
economiza para realizar. O canal Economia dia a dia 

da Cooperforte ajuda você a vencer.

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

O canal Economia dia a dia da Cooperforte traz 
informações relevantes sobre fi nanças pessoais e 

familiares, além de ferramentas para o controle do 
seu orçamento. Lá você encontra dicas de educação 
fi nanceira e consumo consciente do crédito, para ter 

uma vida fi nanceira tranquila. 

economiadiaadia.com.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-Pre-
sidente Suplente: Asta Isoldi Bassani; Diretor Jurídico: 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

Nunca ande pelo caminho 
traçado, pois ele conduz so-
mente até onde os outros 
foram. 

(Alexandre Graham Bell)

PARA REFLETIR

Resposta do teste:
 Vamos dar uma voltinha

DICAS ÚTEIS
Se houver muita gordura na assadeira 

onde se preparou um assado, despeje nela 
uma bandeja de cubos de gelo. Os cubos 
gelados vão absorver toda a gordura quen-
te que vai se solidificar em volta dos cubos. 
Depois é só tirar com uma colher.

SABEDORIA

DICAS PARA
SER FELIZ

Reconheça seus erros e valorize seus 
acertos!

Cada dia que vivo, mais me convenço 
de que o desperdício da vida está no 
amor que não damos, nas forças que 
não usamos, na prudência egoísta que 
nada arrisca, e que, esquivando-se do 
sofrimento, perdemos também a felici-
dade”. 

(Carlos Drummond de Andrade)


