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EDITORIAL
Sob o patrocínio das AFABBs de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do
Sul, será realizado no dia 5 de agosto
do corrente ano, o 8º Encontro Sulbrasileiro de AFABBs, em Balneário Camboriú, tradicional evento que reúne
aposentados e pensionistas para debater assuntos de interesses comuns,
notadamente aqueles relacionados à
CASSI e PREVI. Este ano deverá contar
com a presença dos novos dirigentes

eleitos, com o fim de obter-se deles
posição quanto a por em prática suas
propostas de campanha. É mais uma
boa oportunidade para a troca de informações e esclarecimentos sobre as
mais diversas ameaças circulantes que
afligem e aumentam a nossa preocupação de usuários e assistidos quanto
ao futuro das duas entidades. A participação de grande número de colegas
interessados tornar-se-á , sem dúvida,

um importante instrumento de reivindicações, necessárias e urgentes, que
precisam e devem ser revistas e aprovadas, tanto no âmbito operacional
quanto na gestão do patrimônio de
ambas as instituições. E para que isso
aconteça, contamos com uma expressiva participação dos colegas aposentados. Vamos lá.
Onildo Miguel Borba
Presidente

gresso na gruta (melhor idade = acima
de 60 anos, R$ 7,00); almoço (R$ 42,00)
e bebidas.
Confirme a presença fazendo sua
reserva na secretaria da AFABB por
telefone: 3209-4085 ou por e.mail:
contato@afabbsc.org.br até dia 10 de
agosto. Vagas limitadas.

almoço no castelinho da AABB – Florianópolis, onde será serviço um delicioso churrasco. Anote em sua agenda.
Venha participar, confirmando sua inscrição na secretaria da AFABB por telefone: 3209-4085 ou por e.mail: contato@afabbsc.org.br até 29 de agosto.

CONVITES
Homenagem
comemorativa
ao DIA DOS PAIS
Convidamos todos os papais associados da AFABB para o passeio abaixo
programado em comemoração ao dia
dos pais.
Data: 17.08.2016 (quarta-feira)
Programação:
07:00 h – saída da AABB Floripa –
Bairro Coqueiros com destino a Botuverá - SC
07:30 h – início dos serviços de bordo (café, água e sanduiche)
10:30 h – visita ao Parque das Grutas
de Botuverá (traje obrigatório: tênis,
preferencialmente antiderrapante) vide o link PARQUE DAS GRUTAS em
www.botuvera.sc.gov.br
13:00 h – almoço no restaurante
Schumacher em Guabiruba (marreco
recheado, churrasco etc.)
15:00 h – visita ao Santuário de Santa
Paulina e comércio local (vinho, salame, pão queijo) – Nova Trento
17:00 h – retorno a Florianópolis.
Observações:
Passagem e lanche no ônibus por
conta da AFABB.
Por conta de cada participante: in-

27º Aniversário
da AFABB

Para comemorar o 27º aniversário
da AFABB, dia 31 de agosto, a diretoria
convida todos os associados e acompanhantes para compartilhar um

PARA REFLETIR
De todas as traições contra a humanidade, nenhuma é pior que a
de quem utiliza sua força intelectual para impedir o desenvolvimento
de seus irmãos menos favorecidos.
(William E. Channing)

ELEIÇÕES POR TODO LADO
Na AFABB/SC – A assembleia geral
ordinária realizada em 12.05.2016, ao
mesmo tempo em que aprovou as
contas do exercício de 2015 e a programação orçamentária para 2016,
reelegeu todo o elenco anterior – Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e
Diretoria Executiva – para continuar
conduzindo os destinos da associação
por mais dois anos, numa demonstração de reconhecimento e confiança no
trabalho até então desenvolvido pela
equipe comandada pelo colega Onildo Miguel Borba.

Na FAABB – Nos dias 15 e 16 de abril,
as filiadas da FAABB elegeram a nova
diretoria para o mandato de quatro
anos, oxigenando o colegiado com
novos elementos, mas mantendo na
presidência a Sra. Isa Musa de Noronha, por sua competência e capacidade de liderança bastante conhecida
por todos. Na oportunidade, entre os
mais diversos e relevantes assuntos de
interesse, foram estudados e debatidos durante todo um dia, a situação da
sustentabilidade da Cassi e a preocupação com o déficit da Previ, cujos resultados foram e serão objeto de manifestos a serem encaminhados àquelas
entidades e também a outros órgãos
do governo, sob encargo da FAABB.
Na CASSI – Venceu a chapa 3 (A CASSI é sua), encabeçada por Humberto

Almeida, colega da ativa, Coordenador
do Conselho de Usuários da CASSI na
Bahia. Constatou-se uma tendência
dos usuários por uma mudança na escolha de pessoas aparentemente sem
vínculos políticos e ou partidários. Vamos aguardar para conferir e torcer
para que consigam centralizar forças
em torno da negociação com o Banco
na solução dos problemas da CASSI.

Na PREVI –Também venceu a Chapa
3 (Compromisso com Associados), que
reelegeu para a diretoria de seguridade Marcel Juviniano Barros. Por outro
lado o BB, já sob o comando de Paulo
Cafarelli, manteve seus representantes
nas diretorias de investimentos e participações para o novo mandato de
quatro anos. Espera-se que os eleitos,
além e cumprir as propostas de campanha, se juntem às demais entidades
do gênero para exigir do Governo não
só a manutenção das conquistas consagradas como o aperfeiçoamento de
leis que verdadeiramente venham em
beneficio dos participantes.
Na ANAPAR– foi eleita nova diretoria
para o triênio 2016-2019, tendo como
presidente Antônio Bráulio de Carvalho, da FUNCEF, prometendo agregar
forças com outras entidades associativas para lutar contra as ameaças concretas a conquistas sociais, ao sistema
de previdência complementar e aos
direitos dos participantes e assistidos
de fundos de pensão.
No Pais – vamos aguardar para sentir
a reação do povo aos últimos acontecimentos políticos que vem atropelando
a economia e o país.

CINFAABB em
Cuiabá
A AABB Florianópolis participou do
XXII CINFAABB - Campeonato de Integração Nacional dos Funcionários Aposentados do Banco do Brasil, realizado
na cidade de Cuiabá (MT), no período
de 21 a 28.05.2016.
Foi mais uma bela participação, com
as vitórias em 1º colocação de Maria
Lúcia Matos, na rústica feminina e de
José Ademar de Barba, no tênis hipermaster (+ 65 anos). No dominó, a
dupla Alcides Mafra/Rubens Santello
conquistou o segundo lugar e a dupla
Marco Aurélio Coelho/Luiz Bento Isensee, em terceiro. Infelizmente, no futebol minicampo master nosso time caiu
para a série B, mas com a intenção de
retornar para a séria A no ano que vem.
O grande destaque de Florianópolis
foi novamente a torcida composta de
50 pessoas. Sempre muito animada
e criativa cativou o segundo lugar na
votação dos atletas participantes dos
Jogos.
A AABB agradece e parabeniza todos
os atletas e integrantes pela participação e pela alegria que já é uma marca
tradicional da delegação. E o pessoal já
está se programando para o próximo
evento a ser realizado na cidade gaúcha de Gramado (RS), onde, certamente haverá uma grande participação de
atletas e torcida.

PARA REFLETIR
O caminho para o sucesso
não tem atalhos.

(Masahiko Tanaka )
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FUNDOS DE PENSÃO RENDEM MAIS EM 2016
Na contramão da crise econômica
do País, os fundos de pensão estão
tendo em 2016 a melhor rentabilidade em mais de cinco anos, refletindo a
combinação de juros altos e a melhora
recente das ações brasileiras. Segundo
a Associação Brasileira das Entidades
Fechadas de Previdência Complementar (ABRAPP), a rentabilidade média do
setor estimada no primeiro trimestre
foi de 5,24%, o melhor desempenho
trimestral desde o quarto trimestre
de 2010. Com patrimônio de cerca de
R$ 730 bilhões no fim de 2015 e com
quase sete milhões de associados, as
entidades do setor avaliam que, se o
fato não for revertido nos próximos
meses, podem ter resultados acima da
meta atuarial - valorização mínima necessária para os fundos conseguirem
pagar os benefícios dos associados de
forma sustentada no longo prazo - o
que não acontece desde o exercício
de 2013. Tal beneficio foi decorrente
da melhora de expectativas de China

e Estados Unidos, que repercutiram
nos mercados, simultaneamente com
o processo de impeachment no Brasil,
disse Jorge Simino, diretor de investimentos e patrimônio do FUNCESP.
Referido movimento é um alívio especialmente para fundos que nos últimos
anos acumularam sucessivos déficits quando o patrimônio de um plano fica
menor do que os compromissos com
pagamentos atuais e futuros. É o caso
de fundos de funcionários de grandes
estatais, como PETROS (PETROBRAS),
Funcef (Caixa Econômica Federal).
POSTALIS (Correios). De janeiro a março, a carteira do PETROS teve rentabilidade de 5,09%, acima da meta atuarial
de 4,05%. No FUNCEF, o retorno de ativos que respondem por cerca de 60%
do total, ficou ao redor de 4,5%, ante a
meta de 4,34%. Na PREVI, a valorização
foi de 5,75%, ante a meta de 4,19%.
Dos 307 fundos avaliados estima-se
que cerca de 150 terão que fazer equacionamento de déficits ao órgão regu-

lador PREVIC, por terem acumulado
déficits por vários anos seguidos. Com
desempenho relativo superior aos dos
demais fundos de estatais, a PREVI projeta para 2016 um resultado melhor do
que o do ano passado. “No ano passado, tivemos efeito negativo de marcação a mercado sobre alguns (ativos), o
que talvez não aconteça agora”, disse o
diretor de investimento da Previ, Marcus Almeida. “A conjunção negativa do
ano passado deve ser revertida.”Para
os gestores dos fundos, no entanto, a
forte desaceleração econômica da China, e a possível retomada do ciclo de
aumento de juros nos Estados Unidos,
são os maiores riscos de que a gordura acumulada no começo do ano seja
queimada nos próximos meses.” E a
situação no Brasil aparenta ter melhorado, mas ainda é grave e sujeita a percalços”, diz Jorge Simino, do FUNCESP.
(Fonte Reuters)

PREVI - como será o amanhã?
Diante dos incontáveis atropelos cometidos pelo critério politico do atual
governo, os participantes do sistema
previdenciário, aberto ou fechado, não
só precisam “orar e vigiar” como também, “agir” para não ficarem olhando
a “caravana passar” eis que ela poderá
levar consigo direitos e conquistas e
deixando uma série de deveres, baseada no velho ditado “tudo pelo bem
do Brasil” e pela reforma previdenciária tão propalada e desejada, mas de
duvidosa necessidade, uma vez que
economistas, fiscais e auditores, de reconhecido saber na área, atestam que
tudo não passa de falácia planaltina.
No tocante à previdência complementar fechada, onde se situam os fundos
de pensão, cabe especial atenção em

PARA REFLETIR
Se você pensa que pode
ou se pensa que não pode,
de qualquer forma você
está certo.
(Henry Ford )

consequência dos instrumentos aparentemente legais de que se apropriam
determinados políticos para “ em defesa das entidades e dos participantes”
criarem projetos de lei complementar
inserindo cláusulas que ao invés de
fortalecer a Lei maior que regulamenta a matéria propõe novas situações
que contrariam a experiente prática da
boa governança existente e prejudicam os beneficios dos participantes e
assistidos. Um desses projetos é o PLP
268/2016 cuja intenção é acabar com
a ingerência política nas fundações,
colocando dirigentes escolhidos no
mercado via concurso público. E quem
vai impedir que esses concursados não
sejam alvos de um mercado corrupto
como o que se tem constatado ultimamente no país? Nesse sentido os
representantes eleitos dos principais
fundos de pensão já enviaram carta
aos deputados alertando que os maus
investimentos foram exatamente por
decisões tomadas por representantes indicados pelos patrocinadores.
Além deste projeto outros ataques
aos normativos que regem os fundos

de pensão estão sendo introduzidos
pela PREVIC, que atropelando as leis
complementares, criou a exigência
de certificação obrigatória para conselheiros e diretores dos fundos, delegando a si própria a competência
de impedir a posse desses dirigentes,
anulando a livre escolha dos participantes.Todos estes fatos estão a exigir
ações imediatas, diante da intenção
clara do governo interino de extinguir
o Ministério da Previdência, mostrando que a lógica passa a ser financeira e
não social, eis que, no campo da previdência complementar, o objetivo principal, com a unificação de dois órgãos
fiscalizadores, a PREVIC e a SUSEP, é a
transferência dos recursos dos participantes de fundos de pensão - cerca de
R$ 730 bilhões - para o setor financeiro, privilegiando o lucro dos bancos e
dando às patrocinadoras a capacidade
de alterar planos, direitos e benefícios.
Nesse sentido, é preciso ficar atento às
orientações que forem emanadas da
Federação dos Aposentados para os
movimentos que se fizerem necessários à defesa de nossos direitos.
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AGENDA SEMESTRAL

DICAS DE
SAÚDE
Para controlar o batimento cardíaco
quando você está nervoso, coloque o
polegar na boca e assopre, isso irá ajudar seu coração parar de bater tão rápido a partir da respiração.

AULAS DE
INFORMATICA
O QUE PASSOU
(PARA NÃO ESQUECER)

Abril:
Eleições na CASSI
Novos comandantes assumem mas o
barco continua sem motor; Tiradentes
e o descobrimento do Brasil–Feriadão
extensivo para alegria do povão.
Maio:
Dia do trabalho
Grandes shows para comemorar o
desemprego;
Dia das mães
Este sim, não teve crise;
Eleições na PREVI
Tudo como antes no quartel do ...;
Corpus Christi
Mais um feriadão extensivo para alegria do povão.

o que está passando
(para viver)
Junho:
Dia dos namorados
Celebração de abraços, carinhos,
muito amor entre pessoas que se
amam e presentes para a felicidade
geral;

Festas Juninas
quadrilhas, quentão e pinhão, além
de muita “tainha”, foram as grandes
alegrias para a convivência com o frio.

o que irá passar
(para se precaver)
Julho - (31 dias)
Ressaca de inverno;
Agosto:
Dia 5 – Encontro Sulbrasileiro de
AFABBs em Balneário Camboriú, oportunidade única para um bate-papo
frente a frente com os colegas eleitos
da CASSI e da PREVI;
Dia 17 – Homenagem aos pais - justa
homenagem da associação aos papais
associados com programação de dia
inteiro – vide convite neste boletim;
Dia 28 - Dia do bancário – nossa homenagem a todos os colegas;
Dia 31 - Aniversário da AFABB/SC –
comemoração festiva – churrasco - no
castelinho da AABB Florianópolis.
Setembro:
Dia 07 - independência do Brasil
– Mais um feriadão para alegria do
povão.

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) 32094085, para verificar a disponibilidade
de dias e horários em que os computadores permanecem à disposição dos
associados para treinamento e utilização pessoal.

DECIFRE SE
PUDER
Trabalham
juntas mas nunca se encontram?

(resposta na
última página)

PARA REFLETIR
A melhor maneira de sermos enganados e julgar que
somos mais espertos do que
os outros
(LaRochefoucauld)
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CONVÊNIOS E PARCERIAS

ENCONTROS
MENSAIS na AABB
Florianópolis
Venha conversar com a diretoria no
encontro mensal de associados da AFABB/SC, com o já tradicional almoço de
confraternização. Anote em sua agenda
para não perder os próximos: 14 de julho, 11 de agosto e 8 de setembro.

CURIOSIDADES
O mosquito da dengue voa pouco e
baixo. Um Aedes Aegypti não chega a
voar nem 200 metros do local que ele
nasce. Desta forma se estiver por perto de um, saiba que ele nasceu por ali
mesmo. O Aedes Aegypti não consegue voar em alturas mais altas do que
1,5 metros, mas isso não significa que
ele não alcance andares mais altos de

CAFÉ AMIGÁVEL PARA
ANIVERSARIANTES
Atividade iniciada no mês de abril,
registrou, no dia 28 daquele mês, o
comparecimento de oito aniversariantes; no dia 19 de maio somente dois,
que desfrutaram, além do café, doces
e salgadinhos, agradáveis momen-

tos onde trocaram ideias, ofereceram
sugestões e se conheceram melhor,
objetivo principal da realização do
encontro. Esperamos reunir maior número de aniversariantes nos próximos
eventos.

prédios ou se deslocar para outros locais, bairros ou cidades. Por incrível que
pareça, o mosquito pode se locomover
pegando carona em ônibus, carro ou
até mesmo subir em um elevador. Ele
costuma procurar lugares mais escuros
para ficar e, por isso, se esconde muitas
vezes em quinas, inclusive de meios de
transporte.

PARA OS MAIORES
DE 60 (II)
Independente da idade, sempre
mantenha vivo o amor. Ame o seu parceiro, ame a vida, ame o seu próximo...
e LEMBRE-SE: “Um homem nunca é velho enquanto lhe resta a inteligência e
o afeto”.

PROTEJA-SE DA
GRIPE H1N1

PARA REFLETIR
Aqueles que não conseguem se lembrar dos erros
do passado estão condenados a repeti-los.
(George Santayanna)

Os sintomas da gripe H1N1 são bem
parecidos com os da gripe comum e a
transmissão também ocorre da mesma forma. O problema é que a H1N1,
é que ela pode levar a complicações
graves, levando os pacientes à morte.
Fique atento aos primeiros sintomas:
febre alta, tosse, dor de cabeça e de
garganta, dores musculares, falta de
ar, espirros, fraqueza, coriza, congestão nasal, náuseas, vômitos e diarreia.
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GRUPO AMOR PERFEITO

Assim que iniciou suas atividades, neste ano, o Grupo deu andamento ao programa de serviços e de lazer para suas voluntárias, partindo para a compra e
também obtenção de matéria prima para a confecção de enxovais e brinquedos.

Visita ao Asilo Cantinho dos Idosos para levantamento das
necessidades e entrega do valor de R$ 4.400,00. para cobrir a
mão de obra na ampliação das instalações.

Entrega de 22 enxovais para as voluntárias do hospital infantil.

Passeio a Gravatal-SC, para compras e banhos termais, com
direito a Festa do Pijama.

Devidas homenagens pela passagem do dia das
Mães, recebendo apoio da AFABB e da CASSI,
quando foram agraciadas com palestras, cursos
de maquiagem e guloseimas diversas.

PARA REFLETIR

Desjejum dietético num café colonial em São Martinho.
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Há três coisas que nunca voltam atrás: a flecha lançada, a
palavra pronunciada e a oportunidade perdida.
(Provérbio chinês)

A CASSI TEM SOLUÇÃO, MAS....
Considerando a situação de impasse
nas negociações entre Banco e Comissão Negociadora (AAFBB, FAABB, APABB, ANABB, CONTRAF e CONTEC), colocamos abaixo, para reflexão daqueles
que ainda não se deram conta, alguns
dados que consideramos importantes:
1944 – Constituida a CASSI como Associação de Ajuda Mútua, com o princípio de Solidariedade.
1973 – Filiação obrigatória à CASSI
de todos os admitidos no Banco e que
serviu de estímulo aos candidatos ingressarem na instituição, contribuindo
com 1% dos proventos e o Banco com
o dobro.
1996 – Alterada a contribuição para
3% e o Banco 4,5%, sob alegação de garantir manutenção e despesas administrativas da CASSI.
2000 – Com nova modalidade de
contrato de trabalho o Banco reduziu a
contribuição dos admitidos após 1998,
para 3%.
2007 – Nova alteração, como por
exemplo, a contribuição sobre o 13º salário, co-participação em exames e elevação da contribuição dos pós 98 para

4,5% e aporte extra de R$ 300 milhões,
alegando o Banco que, com isso, resolveria a situação financeira da CASSI. Na
oportunidade o Banco fixou em 4,5%
sua contribuição e não deixou margem
para nova negociação.
2015 – Após anos de resultados negativos o Banco trouxe o problema à
tona e iniciou uma campanha ameaçadora através de mensagens eletrônicas
aos funcionários da ativa.
Desde então as entidades da Comissão Negociadora, vem discutindo com
o Banco a melhor forma de resolver o
problema. Até o momento, há consenso entre as partes de Implementação
do Modelo de Atenção Integral à Saúde
e da solidariedade e garantia dos atuais
direitos de ativos, aposentados e pensionistas. Persiste, entretanto, dúvidas
quanto a garantia dos atuais direitos,
uma vez que o Banco insiste na transferência do valor de R$ 5,83 bilhões - já
provisionados em seus balanços porque a Comissão de Valores Mobiliários
(CVM 695) assim exige - alegando que
esse valor, como antecipação ao seu
compromisso de 4,5%, garantiria a manutenção da assistência aos atuais e fu-

ELEIÇÕES CASSI e PREVI
Lamentavelmente, mais uma vez a
maioria dos colegas aposentados vem
demonstrando, talvez por dificuldade, desinteresse ou desencanto com
a atual conjuntura em que se situa o
pais, uma histórica inércia, ao declinarem de prestar sua contribuição em
decisões que podem modificar, tanto
a qualidade de vida quanto a situação
financeira de usuários, assistidos e/ou
participantes, dependendo dos objetivos que os dirigentes da patrocinadora
pretendam instituir na estrutura e gestão dessas entidades, seja no sentido
de implementar políticas de sua con-

PARA REFLETIR

turos aposentados. Diante da incerteza
por parte de nossos representantes, de
que esse valor cobriria indefinidamente a manutenção da CASSI e de supor
que o Banco estaria buscando eximir-se
de responsabilidades com os aposentados, novas propostas ficaram de ser
apresentadas em nova negociação que
até agora não aconteceu.
Premissas consideradas inegociáveis
de parte de nossos representantes:
a) – manutenção do princípio de solidariedade;
b) – manutenção/garantia de responsabilidade do BB pelo atendimento à
saúde dos funcionários da ativa, aposentados e pensionistas, sem perda de
direitos adquiridos;
c) – em caso de déficit futuro, o rateio
será distribuído por ambas as partes;
d) – ampliação do Modelo de Atenção
Integral à Saúde, conforme projeto dos
dirigentes eleitos por nós.
Isto posto, devemos ficar atentos,
não nos deixando enganar em uma
eventual consulta que venha a ser formulada, com engenharias propostas
pelo Banco.

8º ENCONTRO
SULBRASILEIRO
DE AFABBS

veniência ou de usufruir benesses indevidas.Temos observado nos últimos
tempos um leve aumento percentual,
chegando na casa dos 30%, mas insuNão fique por fora
ficiente para marcar interesse efetivo,
ainda mais diante de divergências e
anote em sua agenda
ausência de diálogo entre os “interessados” criando inúmeras chapas que ao
Data: 05 de agosto de 2016
invés de trabalhar uma unificação com
Local: AABB Balneário Camboriú
poderes para uma disputa competitiHorário: das 9:00 as 17:00 hs.
va, acabam sempre diluindo votos, enPresenças: Dirigentes eleitos da CASquanto que a situação, por assim dizer, SI e PREVI
se locupleta em vitorias consecutivas.
Compareça, prestigie, participe! Sua
É uma pena.... e o patrocinador sabe presença é muito importante
muito bem disso!
(Observação: Cooffe Break disponível e Almoço por adesão)

Somos o que fazemos. Nos
dias em que fazemos, realmente existimos: nos outros
apenas duramos.
(Padre Antonio Vieira)
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Clube de Compras Cooperforte
Descontos, vantagens e facilidade
para você ficar rindo à toa.

No Clube de Compras Cooperforte, você encontra produtos
e serviços de qualidade, com descontos e condições
especiais. Aproveite estas vantagens e faça suas compras
sem sair de casa, com conforto e economia.

Acesse:

www.cooperforte.coop.br

DICAS ÚTEIS
Memorize textos à noite; tudo o que
você ler antes de dormir, é mais fácil de
lembrar...

>

aba Produtos e Serviços

SABEDORIA

>

Clube de compras

DICAS PARA SER
FELIZ

Existem três tipos de pessoas: as que
deixam acontecer, as que fazem aconteReze, não só para pedir coisas, mas
cer e as que perguntam o que aconteceu principalmente para agradecer.
(John M. Richardson Jr.)
Resposta do teste:
Rodas de veículos

PARA REFLETIR
Ninguém comete erro
maior do que não fazer nada
porque só pode fazer um
pouco.
(Edmund Burke)
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Conselho Deliberativo – Efetivos: Rubens Santello (Presidente); Humber to Dalsasso; José Rui Cabral Soares; Leo Moraes Soares; Neusa Aparecida de Alcântara; Romero de Carvalho Lima. Suplentes: João Mergino dos Santos; Luiz Carlos
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