
 Diante das atuais circunstancias e in-
certezas que afetam o País, é de suma 
importancia a existência de união em 
torno de nossos interesses comuns, 
independentemente de crenças, ide-
ologias e partidos. É lição histórica de 
que somente a união consegue aglu-
tinar forças para combater injustiças, 
dominar situações e manter direitos. E 
tudo isso não é conquistado somente 
com vontade e voluntarismo. É preciso 
recursos humanos, materiais e fi nan-
ceiros. Todavia, nada acontecerá se 
não houver a devida mobilização para 
exigir de quem administra nossos bens 
e direitos, o processamento correto da 
Lei e da gestão...  daí a necessidade  de 
que o associado, com seu apoio, par-
ticipação e contribuição venha somar 
conosco na defesa de  uma causa que 
é de todos. Ajude-nos a localizar seus 

colegas aposentados, convide-os para 
juntar-se a nós,  utilize o formulário 
constante deste boletim,  indique 
nosso telefone (48-3209-4085); e-mail  
(contato@afabbsc.org.br) e nossa pá-
gina na internet (www.afabbsc.org.br ).  
Caso tenha alguma difi culdade solicite 
orientação por qualquer dos meios 
acima que teremos o máximo prazer 
em atendê-lo (a). Somente unidos se-
remos fortes....e fortes,  teremos repre-
sentatividade perante os órgãos, insti-
tuições e autoridades para fazer valer 
nossos direitos. Ajude-nos a ajudá-lo!

E na expectativa de que nosso pedi-
do alcance o necessário efeito, deseja-
mos uma Festiva e Abençoada Páscoa.

Onildo Miguel Borba 
Presidente
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Corte sua própria lenha. Assim 
ela aquecerá você duas vezes.

(Henry Ford)

AÇÃO 
REVISIONAL DE 

FINANCIAMENTO 
IMOBILIÁRIO 
PREVI/CARIN

No cumprimento do artigo 2.º, 
i n c i s o  X , do estatuto da AFABB/
SC, e considerando as interpela-
ções por parte de alguns associados 
junto à esta Associação, a Diretoria 
Jurídica realizou estudo a respeito 
das ações revisionais ajuizadas pe-
los mutuários da PREVI. Associados 
que firmaram contrato habitacional 
com a PREVI, entre outubro de 1989 
a dezembro de 1995, liquidados ou 
não, têm conseguido afastar algu-
mas cláusulas consideradas abusivas 
e ilegais, tais como a capitalização 
de juros e o coeficiente de equiva-
lência, entre outras. Com o afasta-
mento destas cláusulas contratuais, 
o saldo devedor do financiamento 
habitacional tem sido recalculado 
de modo a favorecer o mutuário. Os 
associados que tiverem interesse em 
saber se possuem direito a esta re-
visão contratual podem encaminhar 
suas dúvidas para o e-mail contato@
afabbsc.org.br remetendo em anexo 
o contrato celebrado com a PREVI, 
ou, se preferirem, encaminhar via 
correio uma cópia do contrato para 
a secretaria da Associação.



Aprovada a revitalização da CASSI. 
Embora tenha havido vultosa abs-
tenção de colegas aposentados, foi o 
maior percentual de votação registrado 
em eleições da CASSI. Dos 73.010 apo-
sentados, 86,9% votaram SIM e apenas 
11% votaram NÃO. Brancos e nulos 
somaram 4,2%. Segundo informações 
de quem participa da mesa de nego-
ciação, a proposta já está sendo imple-
mentada, pelo menos na arrecadação 

de 1% dos usuários, muitos certamente 
sacrificados por mais um desconto no 
contracheque. Todavia é um mal ne-
cessário para o bem de todos. Estamos 
cumprindo nossa parte, na perspectiva 
de que o Banco e a CASSI cumpram a 
sua, conforme previsto no memorando 
de entendimento firmado entre as par-
tes. Uma consultoria especializada con-
tratada pelo Banco efetuará análises, 
revisará processos e indicará ações para 

os diversos procedimentos necessários 
a melhoria da gestão, estruturação e 
atendimento aos usuários. Finalmente, 
após um longo tempo de entendimen-
tos deteriorados entre Banco e CASSI, 
notadamente quanto aos pós laborais, 
e dois anos de penosas negociações, foi 
desenhado um projeto aparentemente 
viável. É nossa aspiração que no final de 
2019 possamos constatar que valeu a 
pena!
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Pensar é o trabalho mais di-

fícil que existe; provavelmen-
te, essa é a razão pela qual tão 
poucos se aventuram a fazê-lo. 

(Henry Ford)

DE OLHO NA CASSI

ACORDO CASSI 
- 1ª prestação 

de contas

Aconteceu em 8 de março, no edifício 
Sede III do BB, em Brasília, a primeira reu-
nião de prestação de contas do acordo 
CASSI, aprovado pelo corpo social em 
novembro de 2016, entre as entidades 
que compõem a Mesa de Negociação, a 
CASSI e o Banco do Brasil. Confira no site 
www.afabbsc.org.br, o resumo dos prin-
cipais itens debatidos na reunião.

MINISTÉRIO PÚBLICO x RESOLUÇÃO 
Nº 26/2008 (superávit PREVI)

O Ministério Público Federal do Rio 
de Janeiro ajuizou ação civil pública re-
querendo a declaração de nulidade do 
disposto nos artigos 20, inciso III, parte 
final, 25, 26 e 27 da Resolução CGPC 
26/2008, que diz respeito à autorização 
de reversão dos recursos que compõe 
a reserva especial dos planos de bene-

fícios administrados por Entidades Fe-
chadas de Previdência Complementar 
- EFPC aos patrocinadores dos planos. A 
ação tramita na 10ª Vara Federal da Se-
ção Judiciária do Rio de Janeiro, sob o 
número 01141138-20.2014.4.02.5101. 
Veja mais no site www.afabbsc.org.br

DIREITOS DO CONSUMIDOR
Dia 15 de março foi comemorado o 

Dia Mundial do Consumidor. O Brasil 
tem um excelente Código de Defesa do 
Consumidor, mas para muitos especia-
listas no assunto, falta fiscalização e es-
trutura para um adequado controle de 
irregularidades praticadas, bem como 
do desconhecimento por parte das pes-
soas de direitos diversos como o de sus-
pender, uma vez por ano, serviços de te-
lefone fixo e celular, de TV por assinatura, 

água e luz, sem custo adicional. Outros 
direitos também pouco utilizados é que 
nenhum estabelecimento pode exigir 
um valor mínimo para o pagamento de 
compras com cartão; que quem compra 
pela internet ou por telefone tem direito 
de desistir das compras sem custo adi-
cional dentro de sete dias corridos e que 
vítimas de cobranças indevidas podem 
exigir que o valor pago seja devolvido 
em dobro e devidamente corrigido.

CONVÊNIOS E PARCERIAS

2   -   Boletim da AFABB-SC



É fácil decidir o que fazer. 
O difícil é decidir o que não 
fazer.

(Michel Dell)

PARA REFLETIR

NOTICIAS DA PREVI

a) Meta atuarial é superada em 2016 
com superávit

A Previ encerrou 2016 com rentabilida-
de acima da meta atuarial em seus dois 
planos de benefícios. O Plano 1, de be-
nefício definido (BD), ficou com 15,03% 
de rentabilidade, enquanto o Previ Fu-
turo, de contribuição definida (CD), en-
cerrou o ano com 22,52% de retorno. A 
meta atuarial de ambos foi de 11,91%. 
Com o resultado positivo, a fundação 
conseguiu reverter o equacionamento 
de déficit do plano BD, que seria implan-
tando este ano, encerrando 2016 com 
superávit de R$ 2,19 bilhões. A reversão 
do resultado é fruto da valorização da 
carteira de renda variável e da estratégia 
adotada pelo fundo de pensão de gerar 
mais liquidez aos seus ativos, se desfa-
zendo de alguns investimentos, como 
foi o caso da venda da CPFL Energia, 
que gerou entrada de R$ 5,13 bilhões no 
caixa da Previ, gerando uma valorização 
nominal de 664,56% no valor do ativo 
desde o início da participação do fundo 
de pensão, que investiu na empresa em 
1997. Ainda não foram divulgados os 
resultados por segmento de investimen-
to.. Em 2017, a estratégia será mantida. 
Um dos ativos a serem vendidos será a 
fatia do fundo em Sauipe. A Previ con-
tratou um assessor financeiro para con-
duzir o processo, que deve ser fechado 
até junho. Segundo o fundo, já há 14 
potenciais compradores para o ativo. 
Hoje, 49,08% dos ativos do Plano 1 estão 
alocados em renda variável, 40,33% em 
renda fixa e 10,59% em outros segmen-
tos. O desafio é reduzir a fatia das par-
ticipações em um cenário de juros em 
queda. “Estamos bastante confiantes. No 
ano passado, a gente não implementou 
o plano de equacionamento que era de 
R$ 2,9 bilhões. Este ano, é metade disso”, 
diz Gueitiro Genso, presidente da Previ. 
O  Plano 1, terminou o ano passado com 
patrimônio de R$ 160 bilhões.

b) Novo acordo de acionistas da Vale 
trará liquidez ao Plano 1 

A PREVI divulgou nota em seu site 
destacando que o novo acordo de acio-
nistas da Vale, anunciado dia 20 de fe-
vereiro, trará liquidez à sua carteira de 
investimentos do Plano 1, de benefício 
definido. A PREVI é a maior acionista da 
Vale, com mais de 80% de participação 
na empresa, sendo a companhia o maior 
ativo da carteira do fundo de pensão. O 
conselho deliberativo da PREVI aprovou 
o novo acordo de acionistas por unani-
midade. Segundo a PREVI, a participa-
ção do Plano 1 na empresa se dá pelo 
investimento na LITEL, que possui par-
ticipação direta na VALEPAR. Portanto, 
o investimento não apresenta liquidez 
em bolsa. Atualmente, o Plano 1 detém 
15,5% do capital total da Vale. “O acor-
do trará liquidez ao plano, na medida 
em que permitirá à LITEL participar di-
retamente da Vale e mais da metade da 
participação da LITEL estará livre para 
negociação após o final do prazo de lock 
up [prazo no qual os acionistas originais 
e administradores não podem vender as 
ações], estimado para fevereiro de 2018. 
O restante da posição estará livre a partir 
de novembro de 2020”, diz a PREVI em 
nota. O fundo de pensão diz ainda que 
a participação do Plano 1 na LITEL está 
avaliada em cerca de R$ 24,2 bilhões. 
“Desde a privatização da Vale, em 1997, 
até dezembro de 2016, o retorno do in-
vestimento em LITEL superou a meta 
atuarial no período, mas é preciso avan-
çar e tomar medidas para adequar a em-
presa às novas realidades de mercado 
e à necessidade de maior liquidez para 
os investimentos do Plano 1”, destaca a 
PREVI no comunicado. 

c) Novo Aplicativo, informação a 
qualquer hora

O APP PREVI é mais uma forma do par-
ticipante saber as notícias do seu plano 
e muito mais. Com notícias, resultado 
mensal, rentabilidade dos planos e aná-
lise de cenários econômicos o partici-
pante se mantém informado e atuali-
zado. O APP está disponível para todos 
que têm a senha do Autoatendimento 
do site cadastrada.  “Queremos estar 
cada vez mais próximos aos associados, 
prestando contas do dinheiro confia-

do à PREVI e levando informações que 
possam ajudá-los no planejamento do 
futuro.  Não tem forma mais apropriada 
de fazer isso do que estar em suas mãos 
através de uma plataforma digital como 
o APP PREVI.  É a PREVI digital que está 
nascendo, com interface leve, menus in-
tuitivos e navegação simples. O aplicati-
vo também irá tirar dúvidas com o FAQ 
e listará todas as parcerias do Clube de 
Benefícios. É uma forma de se manter 
informado do passado e atualizado para 
tomar decisões sobre o futuro”, comenta 
o presidente Gueitiro Genso.  É a primei-
ra versão do APP PREVI. Futuramente, 
melhorias serão implementadas. Acesse 
a loja de aplicativos do seu celular ou ta-
blet e baixe agora mesmo! 

CUIDANDO
DA SAÚDE

A Clini CASSI Florianópolis, em par-
ceria com esta AFABB/SC e com a AA-
FBB representação estadual, promoveu 
encontro em comemoração a beleza 
feminina, abordando estratégias para 
a manutenção de uma pele saudável e 
técnicas de maquiagens, trabalhando 
o tema “A prevenção do câncer e os cui-
dados com a pele”, sob a condução de 
Andreia Torres, enfermeira especialista 
no cuidado feminino, fornecendo, ain-
da, durante o encontro, inúmeras dicas 
de auto maquiagem. Após o evento foi 
oferecido um lanche para as senhoras 
presentes.

DICAS DE 
SAÚDE

Se sangrar pelo nariz, pressione com 
o dedo o lado afetado. Nunca se deite, 
pois desse modo o sangue escorrendo 
poderá sufoca-lo:
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Diz-se que o homem vale pelo 
que sabe, mas vale mais aquele 
que sabe como dizer aquilo que 
sabe.

(Edmundo de Amicis)

PARA REFLETIR

DECIFRE SE 
PUDER

Q u e m 
inventou 
a fi la?

AGENDA 
SEMESTRAL

O QUE PASSOU
(PARA NÃO ESQUECER)
Janeiro
(dia 1º) Confraternização Universal 
 todo mundo se abraçou;
(24) Dia do Aposentado
todo mundo reclamou; 
Fevereiro
(28) Carnaval
todo mundo se esbaldou;
Março
(08) Dia Internacional da Mulher 
todo mundo elogiou;
O QUE ESTÁ PASSANDO 
(PARA VIVER) 
Abril
(31/3 a 07/04) CINFAABB em Gramado
Aposentados jogando;
(14 a 16) Pascoa
as famílias se encontrando;
(21) Tiradentes
todo mundo viajando;
O QUE IRÁ PASSAR
(PARA SE PRECAVER)
Maio
(1º) Dia do Trabalho
todo mundo a descansar;
(14) Dia das Mães
todo mundo a festejar;
Junho
(12) Dia dos namorados
todo mundo a namorar;  
(15) Corpus Christi
todo mundo a rezar; 
(24) São João
todo mundo a dançar ou forrozar?...

ENCONTROS MENSAIS
na AABB Florianópolis

Venha conversar com a diretoria no en-
contro mensal de associados da AFABB/SC, 
com o já tradicional almoço por adesão e se 
atualizar com as últimas notícias. A primeira 
reunião do ano ocorreu no dia 9 de março. 
Anote em sua agenda para não perder as 

próximas: 13 de abril,  11 de maio e 8 de 
junho. Em janeiro e fevereiro não houve 
o encontro em função da temporada de 
verão. Compareça, participe e apresente 
sugestões para melhorar os serviços da 
associação. 

MAIS UMA VEZ O PLP 268/2016

Compartilhando com a iniciativa de 
todas as entidades e instituições que 
defendem um estudo mais aprofun-
dado das leis que regem os fundos de 
previdência fechados, como é o caso 
da PREVI, esta AFABB/SC concita todos 
os seus associados e demais colegas 
aposentados, pensionistas, e também 
da ativa, para que enderecem aos 
nossos representantes políticos cor-
respondência no sentido de que seja 
retirado da pauta de emergência o PLP 
268/2016, que está tramitando no Se-
nado Federal.

Envie para cada 
um dos deputados 

federais e senadores 
de Santa Catarina, 

cujos endereços estão 
disponibilizados no site 

da AFABB/SC.

COMPARTILHE A 
INICIATIVA COM SEUS 

COLEGAS!
VAMOS LUTAR PELA 

NOSSA PREVI!

IMPOSTO DE RENDA
Considerados os últimos 20 anos, isto 

é desde 1996, a defasagem na correção 
da tabela do IRPF, ultrapassa a barreira 
dos 80%. Dessa forma, a faixa de isen-
ção, hoje em R$ 1.903,98, deveria al-
cançar R$ 3.460,00. Em outras palavras, 
quem recolhe hoje 15% de imposto 
sobre uma renda mensal de 3.000, de-
veria estar isento.A falta de atualização 
atinge também as deduções legais ou 
seja, o item “educação”, por exemplo, 
permite apenas 3.561,60. Se fosse con-
siderada a infl ação acumulada no perí-

odo, esse valor deveria alcançar, no mí-
nimo, R$ 6.521,85. Tudo isso demonstra 
uma fl agrante injustiça fi scal, travestida 
de aumento de imposto silencioso. E o 
governo ainda declara que poderá au-
mentar ou criar novos impostos, caso 
seja necessário, para equalizar a situa-
ção fi scal do país. E todo mundo recla-
ma, mas não se toma qualquer atitude. 
E o “leão” continua solto, abocanhando 
o que puder, para a manutenção de um 
sistema que sustenta poucos em detri-
mento de muitos. Até quando?
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Desde novembro do ano passado, 
quando fizeram uma avaliação do traba-
lho desenvolvido pelo Grupo em 2016, as 
incansáveis voluntárias já haviam estabe-
lecido algumas diretrizes para o ano de 
2017, mantendo a intenção de dar con-
tinuidade a sistemática de trabalho ado-
tada em 2016, com algumas alterações, 
conforme  segue: a) Confecção de  produ-
tos para venda (artesanato de modo geral 
visando arrecadação de recursos/ Bazar 
anexo ao Chá) e arranjos para eventos; 
b) Confecção de produtos para doação 
(brinquedos, enxovais);  c) Realização do 

Chá Beneficente; d) Realização de ativi-
dades de interação com AFABB,  AABB e 
GBV (Campanhas de arrecadação de lãs e 
linhas, Festa do dia das Mães, Dia dos Pais, 
Jantar de Natal e outros a definir); e) Reali-
zação de eventos para fortalecimento do 
Grupo (comemoração dos aniversários, 
viagens, reuniões extras etc.); f) Realiza-
ção de campanha para ingresso de novas 
associadas colaboradoras; g)  Realização 
de campanha para ingresso de novas 
sócias efetivas visando o fortalecimento 
do GAP no âmbito da AFABB. Para tanto 
a AFABB disponibilizou em sua Sede, uma 
sala específica para depósito dos insumos 
necessários para a produção dos bens a 
serem distribuídos, além de disponibilizar 
o salão de eventos todas as terças-feiras 
para as atividades do Grupo. Como ob-
jetivo de suas atividades foram eleitas 
as entidades abaixo relacionadas, além 
de outras que poderão ser beneficiadas, 
dependendo de avaliações e disponibili-
dades. Neste primeiro trimestre foi reali-
zada dia 21 de março uma visita ao Asilo 
Cantinho dos Idosos, com a doação de 
material de higiene no valor de R$ 186,85, 
bem como a entrega de 12 enxovais à 
Associação de Voluntárias do Hospital 
Infantil. Esta atividade está sendo amplia-
da também para atender a composição 

de enxovais para as gestantes carentes 
do Hospital Universitário, que, dia 28 de 
março receberam 50 conjuntos pagão. 
Entidades eleitas pelo Grupo como bene-
ficiarias:  AVOS - Associação de Voluntá-
rias do Hospital Infantil; Associação dos 
Amigos do Hospital Universitário; Asilo 
Cantinho dos Idosos; Pastoral da Saúde 
na Comunidade do Pedregal; Creche Re-
nascer; Casa dos Girassóis; Escola José 
Boiteux.

A disciplina é a parte mais im-
portante para se ter sucesso. 

(Truman Capote)
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GRUPO AMOR PERFEITO

MOMENTOS AGRADÁVEIS DE UM CAFÉ

Realizadas em 23 de fevereiro e 30 
de março, as atividades do Café Ami-
gável, oferecida aos aniversariantes de 
janeiro, fevereiro e março, continuam 
consolidando a excelência do encon-
tro, criando motivação entre os parti-
cipantes, que aos poucos vem aderin-
do ao evento, redescobrindo o prazer 
de um bom  papo, o enriquecimento 
de novas amizades e a valorização 
da convivência. Além das delicias de 
um saboroso café, pequenos brindes 
foram oferecidos aos presentes para 
marcar a festividade. Participaram do 
Café Amigável os aniversariantes:

de janeiro:
07 – Luiz Morais Filho;
17 – Edma Horn de Andrade;
25 – José Itajara Leão de Souza;
27 – Valmor Vitorino Filippin;
29 – Maria Helena Possas Feitosa;
31 – Carlos Francisco Pamplona;

de fevereiro: 
14 – Carmem Beatriz Ziani de Souza; 
25 - Flávio Scottini;
27 – Lucas Cardoso da Silva Filho;
29 – Humberto Dalsasso;

de março:
02 – Marina Pereira Côrtes Santello; 
12 – José Martin Greve;
16 – Carlos Alberto da Silva Santos 
e Carlos Leopoldo Franken;
27 – José Afonso Weber;
28 – Delzy José Alves;
29 – José Lemos Sobrinho.
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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: José Rui Cabral Soares (Presidente); Humber-
to Dalsasso; Rubens Santello; 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

Se você não sabe para 
onde vai, todos os caminhos 
o levam para lugar nenhum.

 
(Henry Kissinger)
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Resposta do teste:
 As formigas

DICAS PARA SER FELIZ
Exercite seu lado generoso!

SABEDORIA
A teoria sempre acaba, mais cedo ou 

mais tarde, assassinada pela experiência 
(Albert Einstein)

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.

Clube de Compras Cooperforte
Descontos, vantagens e facilidade
para você ficar rindo à toa.

Acesse:    www.cooperforte.coop.br    >    aba Produtos e Serviços    >    Clube de compras

DIA
DAS MÃES

Em  homenagem a todas as ma-
mães associadas, a AFABB/SC está 
programando diversas atividades 
durante todo o dia 16 de maio, in-
cluindo palestra, desfile de modas e 
um delicioso café. É mais uma opor-
tunidade para comemorar evento 
tão significativo. Não fique de fora 
mamãe, venha participar. Faça sua 
inscrição na secretaria pelo telefone 
(48) 3209-4018.

AULAS DE 
INFORMATICA
A AFABB possui quatro  computado-

res a disposição dos associados que 
necessitem utilizá-los para aprendiza-
do, iniciação ou mesmo pesquisa de 
assuntos na internet. Basta entrar em 
contato com a secretaria da associação 
pelo telefone (48)3209-4085, para veri-
ficar a disponibilidade de dias e horá-
rios em que os mesmos permanecem 
livres para uso e ou agendamento  de 
aula com o colega Flávio Pochmann.


