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Neste período de reflexões sobre o que somos e 
o que fazemos, sobre tudo e todos que nos cercam, 
sobre o mundo e a humanidade, chegamos a mui-
tos resultados, mas poucas definições do futuro e da 
realidade que vivemos. Diante de tamanha inversão 
de valores colocada diariamente pela mídia, das mais 
variadas formas, envolvendo-nos em turbilhões de 
noticias locais, nacionais e internacionais, na maioria 
das vezes pintadas de um impactante sensacionalis-
mo, muito embora tenham bases legítimas, deixamo-
-nos levar pelo pessimismo reinante sem nada fazer. 
Nada obstante, temos discernimento, capacidade e 
opção de escolha para decidir sobre tudo o que se 
nos apresenta. Essa escolha e a atitude dela decorren-
te é que nos proporcionará coisas boas ou ruins. Não 
podemos projetar nossa culpa a outros pela decisão 
que tomamos ou deixamos de tomar. Temos que de-

cidir. Então vamos decidir pelo nosso bem, pela nos-
sa tranquilidade, pela nossa convivência harmoniosa 
com os demais, ai sim, poderemos ampliar e realizar 
nossos desejos de que

    
De hoje em diante
O céu será sempre azul
O mar será sempre verde
A terra será sempre fértil
De hoje em diante
As nuvens serão sempre brancas
As tempestades serão benéficas
E o verde dominará a terra
Onde todos, crianças e adultos
Poderão correr livremente sem tropeçar
De hoje em diante
As pessoas se olharão de frente

E só falarão verdades sem se magoarem
De hoje em diante
Todos terão o direito e o dever
De dar e de receber
De amar e de agradecer
Ao renascimento que se processa
Em cada novo amanhecer

De hoje em diante
O NATAL será PERMANENTE!...

Um Feliz Natal e um abençoado Ano Novo

Onildo Miguel Borba 
Presidente

Editorial

PARA REFLETIR
A vida só pode ser compreen-

dida olhando-se para trás; mas 
só pode ser vivida olhando-se 
para frente. 

(Soren Kierkegaard)

COMEMORAÇÃO NATALINA

Congregando aproximada-
mente 150 participantes, en-
tre associados e convidados, a 
AFABB promoveu, na noite do 
dia 9 de dezembro, o seu mais 
importante acontecimento 
anual, ou seja, o já esperado 
encontro  natalino, encerran-
do suas atividades do ano de 
2015. Apadrinhada também 
pelas tradicionais parcerias 
(AABB - Florianópolis, AAFBB- 
Representação de SC e ANA-
BB, o evento proporcionou 
momentos agradáveis, emo-
cionantes, alegres e de muita 
confraternização entre todos 
os participantes.  
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Todas as maravilhas que 
você precisa estão dentro de 
você. 

(Sir Thomas Browne)

PARA REFLETIR

EMPRÉSTIMO SIMPLES DA PREVI – novas opções
Em atenção às mais diversas so-

licitações de associados, a Direto-
ria Executiva adotou um conjunto 
de medidas objetivando auxiliar os 
mutuários do Empréstimo Simples 
que necessitam adequar seus fluxos 
financeiros. Eles poderão renegociar 
o empréstimo atual, com redução 

no valor da prestação; contratar uma 
nova opção de empréstimo atrelada 
ao 13º salário, sem que haja limitação 
pela margem consignável; e suspen-
der o pagamento das prestações a se-
rem debitadas em dezembro/2015, 
janeiro e fevereiro/2016 (para partici-
pantes do Plano 1). Embora as novas 

opções proporcionadas pela PREVI 
busquem auxiliar os participantes, 
a Diretoria Executiva aconselha que 
sejam analisadas com atenção, an-
tes da tomada de decisão. As novas 
diretrizes entraram em vigor no dia 
30.11.2015. Maiores detalhes no site 
da PREVI.

AABB e SULBRAABB

A AABB- Florianópolis participou 
do XVI SULBRAABB - Jogos Sulbra-
sileiro de Aposentados do Banco 
do Brasil,  na cidade de São Paulo,  
no período de 25 a 28.11.2015. Foi 
mais um encontro de confraterni-
zação entre as AABBs de São Paulo, 
Toledo, Curitiba, Joinville, Porto Ale-
gre e Florianópolis, que é realizado 
anualmente no mês de novembro. 
Mais uma vez nossa AABB foi des-
taque principalmente nos quesitos 
alegria e animação. Uma caravana 
em dois ônibus locados com aproxi-
madamente 75 pessoas entre atletas 
e torcedores. Além do destaque de 
torcida mais animada, destacamos 
as seguintes conquistas: dominó – 1º 
e 2º lugares com as duplas Luiz Ben-
to/Marco Aurélio e Alcides Mafra/
Rubens Santello; atletismo: 1º lugar 
geral masculino e feminino com Ari 
Yukio e Lucia Matos e 2º lugar com o 
Kramer, em sua faixa etária; tênis de 

mesa – 1º lugar  com o Chico Pam-
plona;  tênis – 2º lugar com o Ade-
mar de Barba; sinuca – 1º lugar - sé-
rie prata- com o João José de Souza 
(Jota); buraco – 1º lugar com  Dalva/
Ana Juçá (esposas de Eduardo Kra-
mer e Bill Mass); A AABB agradece e 
parabeniza a todos os participantes 
(torcida e atletas) pela brilhante atu-
ação nos jogos. O próximo compro-
misso do grupo será o CINFAABB – 
Jogos  Nacionais de Aposentados do 
BB - em Cuiabá (MT), de 21 a 28 de 
maio de 2016, quando espera contar 

novamente com mais uma  grande e 
animada torcida e com muito mais 
atletas além dos valiosos acima des-
tacados.

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Nossa AFABB foi eleita recentemente (dia 04/11/2015) para o Conselho Muni-
cipal de Saúde de Florianópolis (SC), tendo como representantes os experientes 
associados Francisco Teixeira Nobre (titular) e João Antonio Ferreira Leite (suplen-
te).

VALE A PENA REFLETIR
Outubro – de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, da alegria das   crianças e do aniversário do BB;
Novembro – de todos os santos, de homenagem aos finados, da proclamação da república, de nossa verdejante 

bandeira e de Santa Catarina de Alexandria, padroeira de nosso Estado;
Dezembro – de todas as cores, de todos os consumos, de reflexão interior e de esperanças renovadas...
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Mantenha-se forte diante 
do fracasso e livre diante do 
sucesso. 

(Jean Cocteau)

PARA REFLETIR

CASSI/SC TEM NOVA GERENTE

Equipe CASSI

CASSI - CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE 

A Caixa de Assistência deu posse, 
em 07/10/2015, à nova gerente da 
Unidade de Santa Catarina, Andrea 
Donato Drumond. Ela é graduada em 
Serviço Social e possui MBA em Ges-
tão de Sistemas e Serviços de Saúde, 
Administração hospitalar, Geriatria e 
Gerontologia e em Gestão em Saú-
de. Andrea foi assistente social no 
Hospital Infantil Darcy Vargas/SP e 

na CliniCASSI Copacabana/RJ, foi pro-
fessora na Fundação Oswaldo Cruz/RJ 
e na Universidade Cândido Mendes/
RJ, foi Gestora Hospitalar do Ministério 
da Saúde, participando do Programa 
Nacional de Segurança do Paciente, e 
é Educadora de Projetos de Avaliação 
no Consórcio Brasileiro de Acreditação/
Joint Comission International.

A Unidade Santa Catarina, em par-
ceria com o Conselho de Usuários 
promoveu em 19/11/2015, na sede 
do Sindicato dos Bancários de Floria-
nópolis, a VIII Conferência Estadual de 
Saúde, com o tema “Sustentabilidade 
da CASSI, com foco nas ações de pro-
moção de Saúde e prevenção de doen-
ças, no contexto do Modelo de Aten-
ção Integral à saúde. O evento, que foi 
patrocinado pela Associação Nacional 
dos Funcionários do Banco do Brasil – 
ANABB e do Sindicato dos Bancários de 
Florianópolis e Região, contou com a 
presença de mais de 100 participantes 
e  representantes da Superintendência, 
GEPES, ANABB, AFABB/SC, AAFBB, AFA-
BB-Joinville, Sindicatos de, Araranguá,  
Blumenau, Criciúma, Laguna, Joaçaba, 
Rio do Sul e São Bento do Sul,  associa-
dos das regiões de Balneário Cambo-
riú, Joinville, Lages, Itapema, Tubarão, 
São José e Florianópolis. O Diretor de 
Saúde e Rede de Atendimento, William 
Mendes de Oliveira  abriu o evento pa-
rabenizando a organização e ressaltan-
do a importância da presença do cor-
po social nas discussões dos assuntos 
da CASSI, inclusive nas conferências 
de saúde. Durante sua apresentação 

William demonstrou através de infor-
mações estatísticas a situação do mer-
cado de saúde suplementar e da CASSI. 
Devido ao consumo excessivo e des-
coordenado, enfatiza a sinistralidade 
e a tendência na curva de crescimento 
dos gastos com saúde. Como alterna-
tiva, apresenta o modelo integrado de 
saúde por meio da Estratégia Saúde da 
Família, aonde se efetiva a saúde atra-
vés de redes de atenção e gestão ade-
quada da população cadastrada. As 
intervenções durante o debate foram 

muito relevantes. Os questionamen-
tos  dos participantes propiciaram mais 
esclarecimentos sobre a  importância 
da participação Social na procura pelo 
uso racional do Plano de Saúde.   Vários 
participantes durante o debate agrade-
ceram e elogiaram a forma esclarece-
dora da apresentação realizada. Após 
a posse dos novos conselheiros para o 
biênio 2016/2017, os presentes foram 
convidados para o coquetel de confra-
ternização. 
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Não confunda conhecimen-
to com sabedoria. Um o aju-
da a ganhar a vida; o outro a 
construir uma vida. 

(Sandra Carey)

PARA REFLETIR

CASSI – MESA DE NEGOCIAÇÃO
 Em reunião realizada, dia 3 de 
dezembro, as entidades representativas 
dos funcionários e aposentados apre-
sentaram ao Banco do Brasil propostas e 
premissas para continuidade das nego-
ciações na mesa da CASSI. Os funcioná-
rios cobraram a resposta sobre a possi-
bilidade de o Banco fazer investimentos 
nos projetos em desenvolvimento na 
CASSI, que contemplam as propostas já 
apresentadas na mesa sobre ampliação 
do modelo de atenção integral à saúde. 
Também foi cobrada do BB a validação 
e conclusão da parte do projeto feito na 
CASSI que dependia das áreas de indi-
cados do Banco. O Banco informou que 
estudou os investimentos e os projetos, 
que também demandam investimentos, 
e afirmou que é possível dar respostas na 
próxima reunião. Com intuito de garan-
tir o bom funcionamento da Cassi, sem 
corte de programas ou de atendimento, 
os representantes dos associados de-
fenderam junto ao Banco as seguintes 
PROPOSTAS: a) A antecipação de con-
tribuições patronais futuras de 06 (seis) 
meses, conforme Art. 25 do Estatuto da 
CASSI, que diz que eventuais insuficiên-
cias financeiras do Plano de Associados 
poderão ser cobertas pelo Banco do Bra-
sil S.A. exclusivamente sob a forma de 
adiantamento de contribuições; b) Ma-
nutenção das atuais coberturas do Plano 
de Associados para todos os participan-

tes (ativos, aposentados, pensionistas 
e dependentes); c) Aperfeiçoamento 
e integração dos modelos e processos 
de negociação e regulação; d) Garantia 
de acesso ao Modelo de Atenção Inte-
gral à Saúde com a Estratégia Saúde da 
Família para todos os participantes do 
Plano de Associados; e) Investimento 
de R$ 150 milhões, exclusivamente pelo 
BB, para viabilizar os projetos-piloto de 
expansão do Programa de Estratégia 
Saúde da Família; f ) Garantia estatutária 
da proporcionalidade contributiva de 1 
(participante)  x  1,5 (BB); g) Debate so-
bre o custeio da CASSI que contemple a 
capacidade de pagamento de despesas 
e a recomposição de reservas; h) Manu-
tenção da solidariedade como regime 
de custeio; i) Garantia estatutária de re-
avaliação periódica do custeio; j) Manu-
tenção do compartilhamento da gestão; 
k) Compartilhamento da responsabilida-
de pelos eventuais déficits, na propor-
ção das contribuições de participantes 
e BB. As entidades informaram ao Banco 
que continuam debatendo propostas 
adicionais que serão apresentadas nas 
próximas reuniões. O Banco do Brasil 
informou que a antecipação de contri-
buições, embora estatutária, é cercada 
de vários fatores, incluindo os contábeis, 
que apresentam questões delicadas. 
Mas, ainda assim, fará os estudos ne-
cessários para dar uma resposta às pro-

postas apresentadas. “A próxima reunião 
acontecerá no dia 21 de dezembro, na 
sede do Banco em Brasília.” (Fonte: CON-
TRAF CUT)

Avaliação da FAABB

 O que se pode depreender da 
postura do Banco é maior flexibilidade 
na negociação. Em contraponto à postu-
ra rígida do antigo Diretor Neri, o atual 
dirigente não descarta de pronto as pro-
postas que levamos. Não nos assegura 
aceitação de todas, mas assegura que o 
Banco se debruçará sobre todas elas sob 
o ponto de vista de legalidade, cálculos, 
etc. Duas propostas que levamos são 
bastante claras e tentam restabelecer o 
que havíamos perdido na Reforma do 
Estatuto de 2007: a) Garantia estatutária 
da proporcionalidade contributiva de 1 
(participante)  x  1,5 (BB); b) Debate so-
bre o custeio da CASSI que contemple a 
capacidade de pagamento de despesas 
e a recomposição de reservas; c) Garan-
tia estatutária de reavaliação periódica 
do custeio; 
 

Essas e outras informações já divulga-
das pelo correio eletrônico também es-
tão disponíveis no site da AFABB/SC.
 

ELEIÇÕES ANABB 

Parabenizamos nossos associados 
Antonio José de Carvalho (Conselho 
Deliberativo) e Carlos Francisco Pam-
plona (Diretoria Regional 52), pelo 
excelente resultado obtido no pro-
cesso eleitoral da ANABB, ocorrido 
em novembro, traduzido certamente 
pelo reconhecimento dos colegas que, 

como a AFABB, confiam nos propósi-
tos divulgados no decorrer da cam-
panha, ou seja, fazer da ANABB, de 
fato e de direito, uma associação que 
atenda aos interesses de todos os as-
sociados, procurando eliminar de vez 
interesses particulares que buscam 
através do abuso de poder, formas de 

enriquecimento, proporcionadas por 
normativos sutilmente legalizados. Es-
tendemos também nossos parabéns 
aos colegas Alsione Gomes de Oliveira 
Filho, de Joinville, eleito para a Direto-
ria Regional 54 e Aurélio José Biazotto, 
de Joaçaba, eleito para a Diretoria Re-
gional 53

AGENDA 1º TRIMESTRE 2016

Janeiro: dia 24 - dia do aposentado; 
dia 27 – aniversário da Cassi

Fevereiro: dia 9, carnaval; dia 20, aniversário da ANABB
Março: dia 8, dia internacional da mulher.

        dias 25 a 27 feriados de Páscoa.
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O oponente mais poderoso 
está dentro de nós mesmos. 

(Hidetaka Nishiyama)
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DICAS PARA 
SER FELIZ

Dê às pessoas uma 
segunda chance.

DICAS DE SAÚDE
Quando você tiver com azia, durma sobre seu lado esquerdo: Isto cria 

um ângulo entre o estômago e o esôfago, de modo que o ácido não pode 
passar para a garganta.

ATIVIDADES DO GRUPO AMOR PERFEITO
Durante o ano de 2015 o GAP, con-

centrou suas atividades no atendi-
mento a Comunidade do Pedregal 
em São José, ao Asilo Cantinho dos 
Idosos em Ratones e na distribuição 
de enxovais para crianças internadas 
no Hospital Infantil, através da AVOS-
-Associação de Voluntárias de Saúde 
do Hospital Infantil. Os recursos fi-
nanceiros, para atender estas metas, 
foram oriundos das mensalidades 
das associadas (R$ 3.500,00), da ven-
da de artesanatos, doações e rifas (R$ 
1.400,00) e do tradicional Chá Bene-
ficente anual (R$ 8.000,00), totalizan-
do R$ 12.900,00. O valor investido no 
ano de 2015, nas instituições atendi-
das pelo GAP foi de R$ 11.665,00, dis-
tribuídos da seguinte forma. 

Comunidade do Pedregal - R$ 
2.365,00, sendo R$ 650,00 com 
a Festa de Páscoa, realizada em 
28.03.2015, distribuindo 65 cestinhas 
de Páscoa recheadas de guloseimas; 
lanche com bolos, cachorro quen-
te  refrigerante, e muita brincadeira; 
R$ 515,00 com a Festa do Dia das 
Crianças, realizada em 03.10.2015, 
distribuindo 65 cavalinhos  produzi-

dos pelo grupo utilizando material 
reciclado. Ótima diversão, regada a 
bolo, guloseimas e muita brincadei-
ra; Asilo Cantinho dos Idosos da Co-
munidade de Ratones – R$ 2.150,00, 
na aquisição de armário para en-
fermaria indispensável para obten-
ção do alvará da vigilância sanitária; 
AVOS - Associação de Voluntárias 
de Saúde do Hospital Infantil – R$ 
7.150,00, com a distribuição de 143 
enxovais completos, para atender 
às crianças em tratamento naque-
la Unidade Hospitalar. Também fo-
ram confeccionados e distribuídos 
para as crianças internadas naquele 
hospital cerca de 50 jogos de me-
mória para proporcionar um pouco 
de alegria àquelas crianças. 5º Chá 
Beneficente – O evento, que pro-

porcionou a melhor arrecadação das 
atividades do Grupo, foi realizado 
em 14.10.2015, nas dependências 
da AABB - Coqueiros, contando com 
a presença de 120 convidadas, que 
se deliciaram com os comes e bebes 
oferecidos naquela tarde de alegria 
e descontração. Além das atividades 
filantrópicas o GAP também propor-
ciona momentos de agradável inte-
gração entre suas associadas, como 
passeios, festividades, oficinas de la-
zer e crescimento etc, perfeitamente 
coordenado pela Sra. Esmênia Ribei-
ro Gonçalves e suas incansáveis as-
sessoras Darci Oliveira e Ana Justi. É, 
realmente, um Grupo com G maiús-
culo, formado por Gente Maravilho-
sa, que se só faz crescer e valorizar o 
braço social da AFABB/SC.
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A confiança em si mesmo é o 
primeiro segredo do sucesso. 

(Ralph Waldo Emerson)
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O SEGREDO DA FELIZ IDADE 

Ouço duas frases rotineiramente no 
consultório. “Doutora, a velhice é uma 
droga, depois dos ‘enta’ tudo acontece” 
e “O que faço para envelhecer bem?”. 
Todos querem viver muito, mas nin-
guém quer envelhecer. Todos querem 
ter muitos anos, mas ninguém quer 
ter rugas, nem cabelos brancos. Todos 
querem vivenciar muitas histórias, mas 
ninguém quer vivenciar a idade que 
tem. Paradoxos. Velhice não tem a ver 
com doença. Podemos e devemos en-
velhecer de forma saudável. A questão 
é que passamos a vida toda comendo 

mal, bebendo muito, fumando, dor-
mindo pouco ou quase nada, estressa-
díssimos, ansiosos por um futuro que 
nem sabemos se virá e depressivos por 
um passado que não podemos modi-
ficar. E no fim queremos que a velhi-
ce chegue de forma leve, tranquila e 
saudável, como se nossa vida sempre 
tivesse sido assim e a velhice nos tirou 
essa condição. Foi? Claro que não. São 
quatro os pilares de uma vida saudável: 
alimentação, atividade física, lazer e 
autoestima. Para ter qualidade de vida 
e envelhecer bem, é preciso, acima de 

tudo, um olhar mais humano. Preci-
samos parar de rotular tudo, medicar 
tudo. Para tudo existe um diagnóstico 
e um remédio. Hoje todos são depres-
sivos, bipolares, têm pânico ou hipe-
ratividade. Aonde foram parar nossos 
mais humanos sentimentos de tristeza, 
alegria, amor, angústia e medo? Sim, 
eles existem. Nós não somos máquinas. 
Seja bem-vindo ao divino direito de ser 
humano, viver plenamente e envelhe-
cer com dignidade. 

(escritos de Roberta França - O Dia On-
line).

DICAS ÚTEIS
Quando for pregar algo com peque-

nos pregos, utilize um pente fino para 
segurar o prego, evitando assim qual-
quer dano ao seu próprio dedo quando 
martelar...

DECIFRE SE 
PUDER

Quando está no canto está calado, 
quando está no colo, está chorando?

(Resposta na última página)

AÇÕES CESTA ALIMENTAÇÃO

Embora tenha sido amplamente di-
vulgado pela PREVI falsas informações 
quanto ao “definitivo posicionamento do 
STF” sobre o assunto, causando pânico e 
desconforto entre os colegas aposenta-
dos e trazendo descrédito aos advoga-
dos patrocinadores das ações que passa-
ram a ser intitulados como “vendedores 
de aventuras jurídicas”, referidos proces-
sos ainda são objetos de recursos no STJ, 
tendo saído a primeira decisão daquela 
Corte Superior recentemente, determi-

nando a desnecessidade de devolução 
daqueles benefícios, em face do caráter 
alimentar do beneficio previdenciário 
pleiteado. A decisão monocrática pro-
latada pelo Ministro Ricardo Villas Boas, 
da Terceira Turma, no Recurso Especial 
nº l.562.180-RS (2015/0261445-5), que 
estabeleceu a irrepetibilidade da verba 
“cesta alimentação” recebida pelos apo-
sentados sob a antecipação de tutela. 
Ainda não é definitiva, cabendo recur-
sos. Entretanto, é o que se tem de con-

creto, como decisão do STJ. Aqueles que 
possuem referida ação, devem procurar 
orientação junto a seus advogados, a fim 
de evitar possíveis prejuízos efetuando 
negociações precipitadas como as pro-
postas pela PREVI. 

(informações mais detalhadas com o 
Dr. Juarez Soares Nogueira-advogado)  

SABEDORIA
Deus nos concede, a cada dia, uma página de vida nova no livro do tempo. 
Aquilo que colocarmos nela corre por nossa conta .
                                                                          (Chico Xavier)
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Governa melhor quem go-
verna menos. 

(Laozi)
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DEMAIS AÇÕES JUDICIAIS EM PAUTA

CURIOSIDADES
Praticada pelo povo do Tibet o Enterro Celestial é uma tradição onde os mortos 

são oferecidos para os animais. Os parentes do falecido picam o corpo e colocam 
em campo aberto onde normalmente as aves de rapina o devoram, deixando 
apenas os ossos. Isso é feito por que a crença deles diz que as pessoas reencar-
nam, dessa forma não existe sentido nenhum em conservar o corpo. Sendo as-
sim, é um ato de generosidade dar os restos mortais para outros seres vivos.

No momento, podem ser pleiteadas através dos advogados conveniados as ações:
 a)Rendimentos da Poupança confiscados no Plano Verão;
 b)Reposição da Renda Mensal do Benefício Previdenciário do INSS.
Os associados que tiverem interesse em mais informações a respeito, devem entrar em contato com a secretaria da 

AFABB/SC pelo telefone (48) 3209-4085 ou através do e.mail: contato@afabbsc.org.br

AULAS DE INFORMÁTICA
Continuamos oferecendo para todos os associados quatro (4) computadores para treinamento em informática. Os inte-

ressados 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.

NOTICIAS DA APABB
A Associação de Pais, Amigos e Pessoas com Deficiência, 

de Funcionários do Banco do Brasil e da Comunidade – Nú-
cleo Regional Santa Catarina, ofereceu, dia 08/12/2015, um 
delicioso Jantar aos parceiros e convidados, que comparece-
ram vestidos de branco, a pedido da Associação. A entidade 
comemorou suas atividades com a entrega de Certificados 
de Participação do Projeto Superação - Inclusão Digital, Tur-
ma 2015, no Espaço Santo Graal, localizado na AABB - Floria-
nópolis.

MENSALIDADES

De acordo com deliberação da Assembléia Geral Ordinária de 14.05.2015, a mensalidade da associação foi 
reajustada para R$ 18,00 a partir de 2016. Por isso, no próximo dia 20 será debitado R$ 36,00 relativos às mensa-
lidades de janeiro e fevereiro, juntamente com a participação no jantar de comemoração natalina.

OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL
Embora esta AFABB tenha apoiado as campanhas acima chamando a atenção das mulheres para a prevenção do 

câncer de mama e dos homens para o câncer de próstata, continuamos engajados permanentemente, no alerta aos 
nossos associados para os cuidados com a saúde, visitando periodicamente a CASSI para não só consultas obrigató-
rias, mas também para obter informações, as mais diversas e importantes para o seu bem estar. Afinal devemos lutar 
para que a Vida seja sempre um mar de rosas azuis. Mais informações no site da Cassi.
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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: 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

Resposta ao Decifre se Puder: O violão

Fazer parte da sua rede também é fazer parte da sua vida.

Seja no Twitter, no Facebook ou no YouTube, a Cooperforte tem para você conteúdo relevante e dicas sobre economia  
e cooperativismo para seu dia a dia. Acesse, leia, participe. A Cooperforte está sempre on-line para você.

www.facebook.com/cooperforte.cooperativadecredito

www.twitter.com/cooperforte www.youtube.com/canalcooperforte

Central de Atendimento: 0800 701 3766 e 0800 61 3766 - www.cooperforte.coop.br

ENCONTROS 
MENSAIS na AABB 

Florianópolis

O almoço mensal com os associa-
dos ficará suspenso no período de ja-
neiro e fevereiro, em função da tem-
porada de verão. Na próxima edição 
divulgaremos as datas para os demais 
períodos.  

Quando o chefe pode o que quer, há grande perigo de que queira aquilo que não deve querer.
                                                                                                                                                                                                    (Castiglione)

PARA REFLETIR


