
Utilizando um dito bastante conhe-
cido, principalmente no meio político, 
“nunca antes na história deste país” se 
viu tantos fatos relevantes acontecen-
do.  O que  mais preocupa  é que tais 
fatos, na velocidade em que ocorrem,  
estão se tornando contumazes, e to-
mam conta do nosso dia a dia. Muito 
embora a aplicação da lei venha ten-
tando,  de todas as formas possíveis, 
alijá-los, dete-los e mante-los den-
tro dos parâmetros legais permitidos  
pela constituição, parece que tudo o 
que está acontecendo no país é uma 

grande encenação teatral  surrealista, 
em que todos os órgãos públicos, e 
até particulares,  interagem, comparti-
lham, debatem, todavia,  sem  finalizar 
a peça, diante de infindáveis  recursos 
insurgentes. E o mais triste é constatar 
que a ausência  de lideranças fortes e  
comprometidas  com a nação  torna-
-se o  mais relevante dos fatos, uma 
vez que  a inércia econômica, politica 
e moral , só contribuem para a ma-
nutenção do pais em “estatus quo “, 
gerando um desencanto geral com  
respeito a maioria de nossas institui-

ções. Felizmente algumas começam a 
despontar e estimular nossa autoes-
tima, indicando haver uma luz no fim 
do túnel,  motivo que acende nossas 
esperanças  em um destino  melhor 
para nosso pais, com a recuperação da 
credibilidade, da economia e do bem 
estar social.  È com essa esperança que 
desejamos  a todos os nossos associa-
dos  e seus familiares uma Abençoada 
e Festiva Páscoa.

Onildo Miguel Borba 
Presidente

Associação dos Funcionários Aposentados e Pensionistas do Banco do Brasil em Santa Catarina - Fundada em 31.08.1989 
CNPJ 03.900.663/0001-50 - Sede/Expediente: Av. Hercílio Luz, 639, Conjunto 111 - Edifício Alpha Centauri,
Centro - Florianópolis (SC) - Cep 88020-000 - Fone/Fax: (48) 3209-4085  - E-mail: contato@afabbsc.org.br

nº 49 – Ano XV– Janeiro a Março de 2016   (Distribuição gratuita)

EDITORIAL  | Fatos Relevantes

PARA REFLETIR

Os que menos sabem gover-
nar-se são os que mais ambicio-
nam governar os outros

(Marques de Maricá )

Na conformidade da alínea b), do item I, do art. 12 do Estatuto Social e do art. 46 do Regimento Interno desta Associação,  
CONVOCAMOS todos os associados para  se reunirem em Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no dia 12 de MAIO na sede 
da entidade situada na Av. Hercílio Luz, 639, 1º andar, conjunto 111, Centro de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, em pri-
meira convocação às 15:30 horas com a presença da maioria simples do quadro associativo e, em segunda convocação às 16:00 
horas, com qualquer número de sócios (art. 14 do Estatuto Social), para: 

1) Apreciar o relatório das atividades da Diretoria que encerra seu mandato;
2) Deliberar sobre o Balanço Social e a Programação Orçamentária;
3) Eleger os novos membros do Conselho Deliberativo, do Conselho Fiscal e da Diretoria Executiva da  AFABB-SC (art. 11 

do Estatuto Social);
4) Dar posse aos dirigentes eleitos (art. 12 § único do Estatuto Social).
 Obs.Número de associados com direito a voto: 688

Florianópolis (SC), 22 de março de 2016
Rubens Santello

Presidente do Conselho Deliberativo

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Edital de Convocação

Ação Corretiva do FGTS pelo INPC/IPCA x TR
Se você é associado da ANABB não per-

ca a chance de aderir à nova ação coletiva 
da ANABB.  Desta vez, a Associação vai 
entrar na justiça para corrigir de forma 
justa os índices econômicos aplicados 
sobre as contas vinculadas ao Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), na 
ação denominada Correção do FGTS pelo 

INPC/IPCA x TR. Todos os associados da 
ANABB que tiveram depósitos no FGTS 
a partir de 1999, independentemente de 
saque dos valores do Fundo de Garantia, 
podem participar. As informações e pro-
cedimentos para ingressar com a referida 
ação estão detalhadas no jornal Ação nº 
236 – jan-fev-2016.



Um chefe é um homem que 
precisa dos outros.

 

(Paul Valery )
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ELEIÇÕES  POR TODO LADO

Na Afabb/SC – iniciado o processo 
com a abertura de inscrições de cha-
pas, encerrado em 11 de março, apenas 
uma chapa, a da situação, intitulada 
“Continuidade e Tradição”, foi inscrita 
dentro do que determinam  os norma-
tivos. O processo será concluído quan-
do da eleição prevista para a segunda 
quinzena de maio;  

Na Faabb – Todas as associações já 
fizeram suas indicações de nomes para 
a composição dos dirigentes daquela 
federação, cujo processo ocorrerá na 
assembleia convocada para o dia 16 de 
abril do corrente ano, na sede campes-
tre da AAFBB, em Xerém;

Na Cassi – O processo também já 
foi iniciado, com 03 chapas inscritas e 
já em atividades para disputar o pleito 
que ocorrerá no período de 11 a 22 de 
abril do corrente ano;

Na Previ – Da mesma forma, também 
lá já foi dado inicio ao processo eleitoral 
com a inscrição de chapas para a con-
sulta que será levada a efeito no perío-
do de 13 a 27 de maio do corrente ano.

Na Anapar  – durante o XVII Congres-
so Nacional de Participantes, em Belo 
Horizonte, nos dias 19 e 20 de maio do 
corrente ano, também elegerá seus di-
rigentes para o triênio 2016/2019 (para 
quem ainda não conhece Anapar é  a 

Associação Nacional dos Participantes 
de Fundos de Pensão). Mais informa-
ções  sobre a entidade acesse o site 
www.anapar.com.br.

No Pais – E para fechar o ano eleitoral, 
o pais se prepara para mais uma rodada 
de eleições municipais, onde candida-
tos de todos os níveis estarão disputan-
do um lugar ao sol.

Observação: Estão aí disponíveis as 
alternativas para o exercício da cidada-
nia, da obrigação, do direito e do dever, 
mas principalmente de escolhas sobre 
quem e o que queremos para nós e 
para nossas comunidades. Tomara que 
a gente acerte!

EMPRÉSTIMO SIMPLES DA PREVI
( Alteração da Margem Consignável )

A forma de cálculo da margem con-
signável para empréstimos e financia-
mentos utilizada pelas entidades de 
previdência complementar foi altera-
da pela Lei 13.183, de 4/11/15. A nova 
margem terá o valor equivalente a 
30% da remuneração disponível, que 

corresponde à diferença entre a renda 
bruta e as consignações obrigatórias. 
As operações de empréstimos e finan-
ciamentos realizadas pela Previ a seus 
participantes e assistidos sujeitam-se 
às mesmas limitações impostas para a 
consignação de operações realizadas 

com instituições financeiras. A Previ 
está promovendo ajustes nos sistemas 
para adequação à referida Lei. A im-
plantação será gradativa, de forma a 
evitar alterações abruptas para os par-
ticipantes. Mais informações no site da 
Previ.

AÇÃO CESTA ALIMENTAÇÃO - DESFECHO
Tendo em vista que o Superior Tribu-

nal de Justiça, novamente promoveu 
mudança em sua orientação jurispru-
dencial no que se refere a aplicação 
do consolidado princípio da irrepeti-
bilidade das verbas alimentares, re-
cebida de boa fé, via antecipação da 
tutela, importa registrar a derrubada 
de mais essa coluna da jurisprudência 
pátria que sustentava e respaldava as 
teses em defesa dos autores da ação 
da verba Cesta-Alimentacão. Segundo 
recente orientação daquela corte, os 
valores auferidos pelos beneficiários 
de previdência privada (auxílio cesta 
alimentação) concedidos e recebidos 
em sede de tutela antecipada, devem 
ser devolvidos à instituição previden-
ciária quando a demanda de cobrança 
for julgada improcedente. Nessa sen-
da, o cumprimento de sentença com 
o objetivo de reaver o auxílio cesta ali-

mentação entregue aos beneficiários 
durante a vigência da tutela antecipa-
da deve prosseguir normalmente. Em 
face a mais essa reviravolta jurispru-
dencial, o advogado da causa, Dr. Ju-
arez Soares Nogueira, solicita a ampla 
divulgação deste novo entendimento 
daquele Tribunal Superior de forma a 
prevenir os colegas aposentados em 
geral e principalmente aqueles que 
obtiveram o recebimento da verba 
em questão, para as consequências 
do fato. A forma de devolução deverá 
ser negociada/pactuada diretamente 
com a PREVI, ressalvado o fato de que, 
neste caso, o valor a ser descontado 
não deverá ultrapassar a 10% (dez por 
cento)  sobre o valor líquido do bene-
fício. Cabe ressaltar que a forma de 
devolução acima estipulada, embora 
insatisfatória,  foi um fator amplamen-
te defendido pelo causídico como al-

ternativa ao ressarcimento até então  
pretendido pela Previ.
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Aquele que sabe mandar 
encontra sempre quem 
deve obedecer 

(Netzsche)
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STF garante revisão de aposentadorias do INSS 
( EC-20 e EC-41)

Decisão do Supremo Tribunal Federal 
(STF) beneficiará aposentados e pensio-
nistas que tiveram benefício concedido 
pelo teto previdenciário entre outubro 
de 1988 e abril de 1991 — período cha-
mado de “ buraco negro”, quando as 
aposentadorias não tinham índice de 
correção definido — e ficaram de fora 
do acordo administrativo em 2011 para 
pagar correção e atrasados. A decisão do 
Supremo Tribunal Federal abre  uma bre-
cha para que um enorme contigente de 
aposentados do INSS entrem na Justiça 
e ganhem a correção de até 42% 

A decisão do STF reforça o direito dos 
aposentados prejudicados. Mas é preci-
so entrar com ação na Justiça. Muitos tri-
bunais de instâncias inferiores que não 
reconhecem esse direito vão mudar o 
posicionamento e devem dar ganho de 
causa aos segurados, segundo advoga-
dos especializados em Direito Previden-
ciário. 

No recurso extraordinário  foi aplica-
do o entendimento já consagrado pelo 
Plenário do Supremo em setembro de 

2010, que determinava o reconheci-
mento das alterações sofridas pelo teto 
e determinadas pela Emenda Constitu-
cional 20 de 1998. Desta vez, o STF  man-
teve a posição proferida pelo Tribunal 
Regional Federal da 3ª Região (TRF-3), 
que abrange os estados de São Paulo e 
Mato Grosso do Sul, em ação judicial que 
começou a tramitar em 2013 e contesta-
da pela Previdência Social.  È de lembrar 
que outros tribunais do país também já 
dão sentenças favoráveis aos segurados. 
O TRF-4 (RS, SC e PR)  vem confirmando 
a orientação dada pelo próprio STF, que 
se baseia no princípio constitucional da 
igualdade. Segundo os especialistas, 
processos que já estão em tramitação 
no Poder Judiciário também tendem a 
ser beneficiados pela decisão do  Supre-
mo. Outra vitória para os aposentados 
é que não há prazo de decadência para 
entrar com a ação na Justiça. Por se tratar 
de reajuste do benefício e não da renda 
inicial, a Justiça não considerou prazo de 
decadência. Há ainda a possibilidade de 
o aposentado requerer a tutela antecipa-

da, ou seja, entrar com pedido de liminar 
para que a revisão seja feita. Como verifi-
car o direito: Para saber se o aposentado 
ou pensionista se enquadram na revisão 
que o Supremo Tribunal Federal permite 
que seja requerida na Justiça, é preciso 
procurar, na carta de concessão do be-
nefício,  se consta a inscrição ‘limitado ao 
teto’. Quem não tem o documento deve 
ir a uma agência do INSS e pedir a emis-
são da segunda via.  Além disso, os apo-
sentados devem observar se o ganho su-
perava o valor de R$ 1.081,50 (no ano de 
1998) ou de R$ 1.869,34 (em 2004), anos 
das emendas constitucionais. O acordo 
do teto firmado pelo  INSS, em 2011, 
com o Sindicato Nacional dos Aposenta-
dos previa o pagamento de atrasados e 
revisões a aposentados com benefícios 
concedidos entre 5 de abril de 1991 e 31 
de dezembro de 2003. O problema ocor-
reu com quem contribuía com o valor 
máximo previdenciário à época, e teve o 
ganho limitado ao patamar máximo do 
INSS na data da concessão pelas Emen-
das Constitucionais 20/1998 e 41/2003.

DICAS ÚTEIS
INSTITUTO MEDPREV ( Para quem não 

tem plano de saúde ) – Vale a pena co-
nhecer e ficar por dentro de uma ins-
tituição criada para atendimento, sem 
burocracia, de pessoas que não podem 
esperar na fila do SUS ou de Planos de 
Saúde. O MED PREV dá acesso e enca-
minha seus usuários para uma extensa 
rede de parceiros – laboratórios, clinicas 
médicas e odontológicas - de maneira rá-
pida, com dia e hora marcados, e só paga 
quando utilizar os serviços, cujo valor é 
bem abaixo do preço de mercado. Quer 
saber mais?  Ligue para o telefone (48) 
3024-8484 ou acesse o site na internet 
www.institutomedprev.org.br, onde fica-
rá sabendo de outras localidades de San-
ta Catarina e do país onde também atua.

CASSI – SUSTENTABILIDADE
Em sua passagem por Florianópolis 

dia 26 de fevereiro,  Fernando Amaral, 
membro do Conselho Deliberativo da 
ANABB, atendendo convite desta asso-
ciação, proferiu excelente palestra so-
bre a sustentabilidade da Cassi, assun-
to que vem dominando o cotidiano de 
todos os colegas aposentados, nota-
damente do Plano de associados. Ob-
jetivo, transparente e demonstrando 
respeitável conhecimento do assunto, 
prestou todas as informações de que 

dispunha até o momento, esclarecen-
do e colocando as enormes dificulda-
des de se encontrar uma solução que 
atenda os dois lados; usuários e patro-
cinador, uma vez que as negociações 
continuam se desenrolando de forma 
muito lenta.O BB entretanto, alegou na 
última reunião de negociação que não 
vai deixar faltar recursos para a CASSI. 
Certamente porque seu resultado fi-
nanceiro no último ano (2015), apesar 
de tudo, foi de  R$ 14 bilhões...

PREVI (Nova Cartilha do Pensionista)
Como ação integrante do Programa 

“Mais PREVI” de Educação Previdenci-
ária, a entidade publicou a nova Carti-
lha do Pensionista, com o objetivo de 
facilitar ainda mais o acesso às infor-
mações necessárias para os beneficiá-
rios de Pensão por Morte e Pecúlios. O 
novo texto da cartilha divulga também 
as mais recentes alterações na legisla-
ção previdenciária, introduzidas pelas 
Leis 13.183/2015 e 13.146/2015. Um 

dos destaques da nova legislação é a 
permissão de concessão, pelo INSS, 
de pensão por morte para filhos ou 
irmãos, maiores de 21 anos com defi-
ciência intelectual ou mental ou defici-
ência grave. Outra alteração importan-
te é o aumento do prazo para requerer 
o benefício. Maiores informações no 
site da Previ onde o documento pode 
ser acessado nas seções Plano 1/Pen-
sionisas/Cartilha.
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Aquele que sabe mandar 
encontra sempre quem deve 
obedecer 

(Netzsche)
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DECIFRE SE 
PUDER

O que é se pa-
rece com o ma-
caco, age como 
o macaco, tem 
rabo que nem o 
macaco e não é 
macaco?

(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 em que os computa-
dores  permanecem a disposição dos 
associados para treinamento e utiliza-
ção pessoal.

AGENDA SEMESTRAL
O que passou (para não 

esquecer), O que esta passando 
(para viver) e O que irá passar 

(para se precaver)

Janeiro (24) dia do aposentado – 
abraço carinhoso  aos colegas por esta 
data reconhecida; (27) aniversário da 
CASSI – votos de uma vida longa para 
alongar nossa vida;

Fevereiro (09) carnaval – alegria exa-
gerada para o bem dos fermentados e 
destilados; (20) aniversário da ANABB 
– votos de unidade pelo bem da entida-
de e dos associados;

Março (08)  dia internacional da 
mulher – nossa homenagem a este 
ser admirável que está conquistando o 
mundo; (27) Páscoa – que os ovos,  os 
coelhos e principalmente o rito maior 
tenham proporcionado alegrias e re-
nascimentos em nossa humanidade. 

Abril (11 a 22) Eleições na CASSI – 
Mais uma oportunidade de mudanças...
quem sabe? (16) aniversário da PREVI 
– 112 anos de orgulho para comemorar, 

mas muitos outros temos a preocupar; 
(21) Tiradentes – mártir da indepen-
dência ou do imposto? (22) descobri-
mento do Brasil – parece que foi nova-
mente coberto pela corrupção;

Maio (1º) dia do trabalho – para co-
memorar a dignidade do ser; (08) dia 
das mães – homenagem alguma será 
suficiente para agradecer esta maravi-
lhosa criatura; (13 a 27) – eleições na 
PREVI -  Nova oportunidade de mudan-
ças... quem sabe? (19 e 20) XVII Con-
gresso da ANAPAR  em BH – em busca 
de novas diretrizes;  (26) Corpus Christi 
– um dos maiores eventos da igreja ca-
tólica observado em todo o mundo;

Junho (12) dia dos namorados – para 
celebrar a união entre dois seres que se 
amam; (24) dia de São João -  é tem-
po de festas, fogos, fogueiras, danças e 
quadrilhas, regadas a deliciosas comi-
das típicas;

DICAS DE 
SAÚDE

Quando um dente dói esfregue um 
cubo de gelo em sua mão: 

Você deve passar um pedaço de gelo 
na área, em um “v” que tem entre o po-
legar e o dedo indicador contra a pal-
ma da mão. Isto reduz em 50% a dor, 
pois este setor está ligado aos recepto-
res da dor da face.
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CONVÊNIOS E PARCERIAS

O vigor físico é bom, o vi-
gor intelectual é melhor ain-
da, mas, muito acima de am-
bos está o vigor do caráter 

(Theodore Roosevelt )
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ENCONTROS 
MENSAIS na AABB 

Florianópolis
Iniciado em 10 de março do corren-

te o encontro mensal de associados da 
AFABB/SC, com o já tradicional almo-
ço de confraternização. Anote em sua 
agenda para não perder os demais: 14 
de Abril, 12 de Maio e 9 de Junho.

FGTS – para os desinformados
Quem já recebeu ou sacou do fun-

do, motivado por aposentadoria 
ou ações judiciais,  recomendamos  
exercitar o procedimento abaixo 
para verificar a existência de possível 
saldo residual:

01 -  tenha em mãos identidade, CPF 
e o nº do PIS;

02 – ligue para o nº 0800-726-0207
03 – Escolha a opção 3 (FGTS);

04 – Você irá falar com o atendente;
05 – Solicite a ele que  gere o extrato 

completo (analítico) de seu FGTS. Será       
necessário informar o nº do PIS;

06 – Aguarde o prazo de 05 dias e 
dirija-se a qualquer agência da Caixa 
Economica Federal que seu extrato 
estará disponível para impressão.

...e quem sabe você pode ter uma 
bela surpresa!

Previ fecha 2015 com déficit atuarial de R$ 16 bihões
A combinação de inflação elevada 

com uma queda expressiva no valor 
dos ativos de renda variável levou a 
Previ,  a fechar 2015 com déficit atua-
rial acima de R$ 16 bilhões, conforme 
dados preliminares que constam do 
balanço do BB. Os números oficiais 
estão sendo divulgados pela Pre-
vi, desde 18 de março, quando fez a 
apresentação de seu Relatório Anual. 
No final de 2014, a Previ ostentava um 
superávit de R$ 12,37 bilhões, já bas-
tante inferior ao do ano de 2013, que 
havia ficado em R$ 24,59 bilhões. A 
inversão de superávit para déficit en-
tre 2014 e 2015 se deve ao fato de o 
valor dos ativos ter diminuído de R$ 
134,45 bilhões para R$ 119,3 bilhões 

entre um ano e outro, enquanto o va-
lor presente dos compromissos com 
as aposentadorias aumentou de R$ 
122,07 bilhões para R$ 135,86 bilhões 
em igual período. Esses dados se re-
ferem a déficits e superávits apurados 
segundo os critérios da própria Previ. 
Para registrar os ativos e passivos atu-
ariais a que está sujeito por ser patro-
cinador dos planos de aposentadoria, 
o BB precisa adaptar uma série de pre-
missas e critérios, conforme determi-
nam as normas contábeis a que está 
sujeito. Assim ele  apresenta as duas 
apurações em notas explicativas. En-
tre as diferenças estão os critérios de 
avaliação da participação que a Previ 
tem na Vale e na Neoenergia - a Previ 
usa o valor econômico apurado por 
laudo e o banco o valor de mercado 
- e também a taxa de desconto usada 
para trazer o passivo atuarial a valor 
presente, sendo que quanto maior 
ela for, menor o passivo. A Previ usa a 
taxa real de 5%, conforme determina 
o Conselho Nacional de Previdência 

Complementar (CNPC) e o BB adotou 
a taxa de 7,35%, de acordo com a re-
alidade atual no mercado de títulos 
públicos. Feitos os ajustes, aos olhos 
do banco o déficit fica muito menor, 
de R$ 2,95 bilhões, sendo que a parte 
que lhe cabe é de 50% do total. No ba-
lanço do BB, portanto, o ativo atuarial 
de R$ 6,13 bilhões referente ao Plano 
1 existente em dezembro de 2014 vi-
rou um passivo de R$ 1,47 bilhão no 
fim do ano passado. Conforme as re-
gras contábeis atuais, essa variação 
total negativa de R$ 7,6 bilhões é 
registrada diretamente no patrimô-
nio líquido do BB, sem transitar pela 
conta de resultados. O déficit da Previ 
foi abordado por analistas na telecon-
ferência de resultados do BB que ale-
gou  não haver necessidade de mu-
dança em termos da sua contribuição 
para Previ no curto prazo e que essa 
foi a primeira vez que o plano mudou 
de superávit para déficit, afirmando 
ainda que a Previ tem muito espaço 
para gerenciar suas contas.
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As mais belas teorias só tem 
valor através das obras que re-
aliza 

(Romain Rolland )

PARA REFLETIR

Relatório do Grupo Amor Perfeito

A diretoria da AFABB/SC recebeu o 
relatório das atividades desenvolvi-
das pelo Grupo Amor Perfeito relativo 
a gestão 2014/2015, cujos números 
já foram publicados no boletim an-
terior. Sintetizamos no presente ar-
tigo o enfoque dado ao  trabalho em 
beneficio dos mais necessitados e a 
busca pelo  convívio social agradável 
e saúde mental e física  de suas inte-
grantes. Foram desenvolvidas oficinas 
de lazer e crescimento pessoal nas ins-
talações do GAP, na sede da AFABB/
SC e também em outros locais, com a 
realização de oficinas de  gastronomia,  
resgate de músicas infantis e juninas,  
crochê, tricô, pet-colagens ,confecção 
de casaquinhos ,luvas e sapatinhos de 
lã, mantas de tecido ,de malha  e de 
lã , bolachas de natal , confecção de 
brinquedos infantis e enfeites para as 
festividades, tanto do Grupo quanto 
da AFABB, com utilização de material 
reciclado. Também a prática de  refle-
xões a partir de textos foram  bastan-
te exercitados entre outras atividades. 
Com normas estabelecidas dentro do 
grupo, foram definidas as quantidades 
e destino dos enxovais  confecciona-
dos  e também o destino dos recursos 
financeiros arrecadados  com  a men-
salidade das associadas , com a reali-
zação do chá anual  e com as  rifas de  
objetos doados por simpatizantes e 
colaboradores. O Grupo criou uma lo-
gomarca, pela qual já é hoje reconhe-
cido. Ela identifica, por exemplo , as 
bolsas que contém os enxovais   doa-
dos mensalmente  as mães carentes do 
Hospital Infantil , totalmente  patroci-
nadas pela AFABB/SC. A comunicação 
entre as associadas do Grupo foi ace-
lerada com a inclusão  virtual , eis que 
a grande maioria dispõe de e-mails, 
compartilham o facebook  e  criaram 

seu grupo no Whatsapp.  Ao Hospi-
tal Infantil Joana de Gusmão, através 
de parceria com a AVOS -Associação 
de Voluntárias de Saúde do Hospital 
Infantil -  são destinamos  onze enxo-
vais mensais para recém-nascidos ; 
Ao Asilo Cantinho dos Idosos,  de Ra-
tones, são destinados grande  parte 
dos recursos financeiros arrecadados 
, pagando despesas com  a confec-
ção de móveis, compra de utensílios  
hospitalares e  materiais de constru-
ção para execução de benfeitorias. Na 
comunidade do Pedregal, junto com 
a Pastoral da Criança, são realizados 
três eventos festivos: na Páscoa, no 
Dia da Criança e no Natal, quando dis-
tribuem brinquedos, em sua maioria  
confeccionados pelo Grupo utilizando 
material reciclado; realizam o Brechó 
das Mães, oferecem lanches  para  as 
crianças e familiares, organizam teatro 
e ações musicais com a parceria de vo-
luntários do  Grupo TIC TAC TUM que 
trabalha com  educação musical de 
crianças de 0 a 6 anos e do Grupo de 
teatro TEATRANDO POR AÍ. Mas como 
ninguém é de ferro, além do trabalho, 
curtem  demais  os momentos  em que 
estão juntas, desfrutando de passeios 
realizados a cada semestre para come-
morar os aniversários das associadas.  
E seus lanches semanais, após as ati-
vidades, são momentos de descontra-
ção e alegria. Ao encerrar o relatório a 
coordenadora Maria Esmenia Ribeiro 
Gonçalves,  agradece  a  AFABB/SC, por 
ter adotado o grupo como seu braço 
social, estendendo esse reconheci-
mento as componentes do grupo pelo 
carinho, companheirismo, amizade e 
dedicação, especialmente a vice co-
ordenadora e relações públicas Darci 
Oliveira de Souza,  a coordenadora das 
oficinas de lazer e crescimento pesso-

al, Ana Maria G. Justi,  aquela que foi a 
criadora do Grupo, Antonia de Oliveira 
Lopes Coelho, bem como as demais 
dirigentes: Asta Isoldi Bassani e Cheila 
Tereza M. Siqueira (na tesouraria); Eu-
nice Neves Soares e Hélia Scaravonatti 
(no almoxarifado); Valéria Magalhães 
Rodrigues (nos registros fotográficos); 
Nely Marlene Ceretta ( na montagem e 
distribuição de enxovais); Mariza Ber-
nadete Silva de Paula ( nos contatos 
com entidades).

Transmitindo votos de sucesso e rea-
lizações as novas dirigentes, fecha seu 
relatório convidando a todas as demais 
colegas associadas da AFABB/SC para 
fazerem parte do Grupo, onde serão 
recebidas com muito prazer e alegria. 
O Grupo iniciou suas atividades no dia 
1º de março, já com um programa de-
finido de serviços e atividades de lazer 
para suas voluntárias, neste ano sob 
a coordenação da sra. Arlete Alcânta-
ra Borba e suas auxiliares mais diretas 
Sra. Darci Oliveira de Souza, Ana Maria 
Gwozdz Justi e Elaine Catarina Costa 
Santos. No próximo boletim já teremos 
muitas novidades a publicar. 
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O único lugar onde o suces-
so vem antes do trabalho é no 
dicionário

(Albert Einstein)

PARA REFLETIR

NÃO FIQUE POR FORA
(noticias da cpi fundos de pensão, cassi, previ, previc, bb, etc...)

Por se tratar de assuntos  extensos 
e com muitos desdobramentos, todo 
material que for disponibilizado pela 
FAABB ou mesmo por outras fontes 
confiáveis serão divulgados por e-mail 
e colocados no site da AFABB/SC  www.
afabbsc.org.br  para acompanhamento 
dos associados e demais colegas inte-
ressados,  considerando que um bole-
tim periódico não oferece espaço para 

tal conteúdo, uma vez que deve se res-
tringir a fatos e noticias de rápida absor-
ção pelos nossos leitores. Cientes dos 
assuntos abordados, buscarão as fontes 
mais adequadas dentro das suas possi-
bilidades, oportunidades e interesses. 
Objetivamos, assim,  proporcionar con-
dições de acesso e esclarecimentos so-
bre ações e atitudes  desenvolvidas no 
sentido de abordar e mostrar a veraci-

dade dos fatos, como estão acontecen-
do e o que está sendo feito para alcan-
çar as propostas pretendidas. De posse 
de informações atualizadas e mais es-
clarecidos teremos discernimento para 
decidir o que fazer em defesa de nossos 
direitos e interesses. E para que o círcu-
lo se feche é necessário que o cadastro 
de nossos associados estejam em dia, 
principalmente e-mails e telefones.

A medicina  e os desafios de 
uma nova doença

Toda a comunidade global vem  se 
deparando com os desafios de abordar 
uma nova doença com tantas dúvidas 
e avanço tão rápido, com caráter epi-
dêmico e de múltiplas facetas, tendo 
como agente principal o mosquito Ae-
des Aegypt, transmissor de três males: 
a Dengue, a Chikungunya e o Zika ví-
rus, este último responsável pelos cres-
centes casos de microcefalia, que vem 
aterrorizando as mulheres grávidas. Por 
isso separamos algumas informações 
relevantes, fornecidas pelas autorida-
des competentes, através da mídia para 
evitar-se a contaminação, uma vez que 
ainda não há tratamento específico para 
a infecção por Zika até o momento.

 1. Evite usar pratos nos vasos 
de plantas. Se usar, preencha de 
areia até a borda;

2. Guarde garrafas com o garga-
lo virado para baixo;

3. Mantenha lixeiras tampadas;
4. Mantenha os depósitos para 

guardar água sempre vedados, 
sem qualquer abertura, principal-
mente caixas d’água;

5. Plantas como bromélias de-
vem ser evitadas, pois acumulam 
água;

6. Trate a água da piscina com 
cloro e limpe uma vez por semana;

7. Mantenha ralos fechados e 
desentupidos;

8. Lave com escova os potes de 
comida dos animais no mínimo 
uma vez por semana;

9. Retire ou seque a água acu-
mulada em lajes ou calhas;

10. Dê descarga no mínimo uma 
vez por semana em vasos sanitá-
rios pouco usados;

11. Mantenha sempre fechada a 
tampa de vasos sanitários;

12. Evite acumular entulhos, 
pois pode se tornar foco do mos-
quito da dengue;

13. Denuncie a existência de 
possíveis focos à Secretaria Muni-
cipal de Saúde.

PARA OS 
MAIORES DE 60
Compre sempre o melhor e mais bo-

nito. Lembre-se que, neste momento, 
um objetivo fundamental é o de gastar 
dinheiro com você mesmo, com seus 
gostos e caprichos, bem como os do 
seu parceiro.

SABEDORIA
“Os homens perdem a saúde para 

juntar dinheiro, depois perdem o di-
nheiro para recuperar a saúde. E por 
pensarem ansiosamente no futuro es-
quecem  do presente,  de forma que 
acabam por não viverem nem no pre-
sente e nem no futuro. E vivem como 
se nunca fossem morrer... E morrem 
como se nunca tivessem vivido.” 

( Dalai Lama)

Sugestões da 
FAABB a PREVIC 

(Consulta 
pública 03/2016)

Em Fevereiro a FAABB enviou a PRE-
VIC, sugestões encaminhadas pelas 
suas filiadas (AFABBs de todo o país), 
para alteração de orientações e proce-
dimentos para a execução da  polemica 
Resolução CGPC nº 26, de 29.09.2008 ( 
aquela que beneficia o patrocinador 
com 50% de superávit), propondo, 
entre outros aspectos, que seja exa-
minada também,  tanto a  questão de 
equacionamento de déficits quanto a 
distribuição de superávits. Referido ex-
pediente foi repassado aos associados 
da AFABB/SC via correio eletrônico. Va-
mos aguardar o desfecho.
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Acesse www.economiadiaadia.com.br e acompanhe nossas dicas:
Carreira profissional • Finanças pessoais • Vida e lazer • Mundo cooperativista

No canal Economia dia a dia, você encontra dicas e matérias para 
administrar suas finanças. São artigos, e-books, infográficos e 
muito mais para ajudar você a cuidar do seu dinheiro sem perder 
as melhores partes da sua vida.

Descubra como cortar gastos
sem deixar de lado
o que é importante para você.

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

O sucesso tem muitos pais, 
mas o fracasso é órfão 

(John Fitzgerald Kennedy )

PARA REFLETIR

Resposta do teste:
 A macaca

DICAS PARA
SER FELIZ

Dê sempre o melhor de si em todos 
os momentos.

ANIVERSARIANTES
Dando continuidade ao seu programa de relacio-

namento com os associados,  a AFABB/SC , a partir 
do mês de Abril estará promovendo, mensalmente, 
além do ja tradicional almoço na AABB,  realizado 
sempre nas segundas quintas-feiras de cada mês, um 
Café Amigável, a ser oferecido em data que possibi-
lite agrupar os aniversariantes do mês. O evento se 
dará na Sede da AFABB/SC

CURIOSIDADES
O nariz do cachorro é como a impres-

são digital dos humanos. Não existem 
dois cachorros com o mesmo formato 
de focinho.


