
Preparando-nos para o Inverno 
que este ano promete ser firme, te-
mos que estar preparados também 
para os desafios que se apresen-
tam relativamente as nossas caixas 
de assistência e de previdência, A 
primeira (CASSI),  em grave crise 
financeira e de gestão, como nun-
ca antes em toda a sua história. A 
segunda (PREVI), parece enfrentar 
uma crise de credibilidade diante 
do veto da PREVIC à candidata elei-
ta Paula Goto. No meio destas tur-
bulências, fantasmas regulatórios – 
CGPAR 22 e 23 – e –  projetos de lei 
PLP 268 – produzidos especialmen-
te pelo Governo para interferência 
direta nos planos de saúde e de 
previdência das estatais, procuram 
contaminar, de forma equivocada o 
gerenciamento dessas instituições. 
E até quem deveria zelar para que 
tal não aconteça, parece estar ali-
nhado com tais medidas, seja pela 
omissão ou pela conveniência. Vi-
vemos tempos especiais, quase 
mágicos, onde tudo pode aconte-
cer ou desaparecer numa simples 
“canetada” cujas consequências po-
derão ser benéficas ou maléficas. 
Então colegas, é nosso dever de 
ofício permanecermos vigilantes e 
atentos aos sinais emitidos pelas 
forças contrárias aos nossos inte-
resses. Vamos lutar para que a Lei, 
Estatutos e Regulamentos sejam 
nossa maior e melhor arma, no sen-
tido de que tudo caminhe a nosso 
favor. Que assim seja.

Onildo Miguel Borba 
Presidente
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EDITORIAL

PARA REFLETIR
Eu sou pessimista pela 

inteligência, mas otimista 
pela vontade.

(Antonio Gramsci)

HOMENAGEM AOS PAIS

Na tarde do dia 8 de Agosto, a AFABB/
SC estará homenageando os papais as-
sociados , promovendo um campeona-
to de dominó , regado com um delicio-

so “Café Colonial”. Mais uma excelente 
oportunidade de lazer e entretenimen-
to para nossos associados exercerem a 
alegria do encontro. Não percam.

ANIVERSÁRIO 
DA AFABB/SC

Dia 31 de agosto de 2018, nossa AFA-
BB/SC vai  completar 29 anos de exis-
tência. E para comemorar  será ofere-
cido um churrasco aos associados que 
se inscreverem até o dia 28 de agosto. 
O evento acontecerá no Castelinho da 
AABB Florianópolis, a partir de 11 horas 
da manhã. Venha comemorar conosco 
esta data tão significativa.



PARA REFLETIR
Muitos não enxergam as 

rosas, mas examinam aten-
tamente os espinhos de seu 
caule.  

(Luciano de Samosat)

CONHECE O NETI?

“Cada um que para de 
aprender é velho, tenha ele 
vinte ou oitenta anos. Cada 
um que continua aprendendo 
é jovem, tenha ele oitenta ou 
vinte anos” 
(Henry Ford)

Tendo como mote o pensamento 
acima e como missão “Redescobrir, 
recriar de forma integrada, sistemati-
zar e socializar o conhecimento de ge-
rontologia, desenvolvendo atividades 
de promover as pessoas da terceira 

idade no meio acadêmico e comunitá-
rio, como sujeitos em transformação e 
transformadores”, o NETI – Núcleo de 
Estudos da Terceira Idade – da UFSC 
– Universidade Federal de Santa Cata-
rina aplica os seguintes Objetivos:  a) 
Ampliar e sistematizar o conhecimen-
to da gerontologia; b) Formar recursos 
humanos nos diversos níveis; c) Man-
ter atividades interdisciplinares de en-
sino, pesquisa e extensão; d) Divulgar 
e desenvolver ações institucionais e 
interinstitucionais; e) Assessorar enti-
dades na organização de programas 
de valorização do idoso; f ) Oferecer 
subsídios para uma política de res-
gate do papel do idoso na sociedade 
brasileira. g) Realizar treinamentos, pa-

lestras e consultorias na área geronto-
lógica. E pauta suas atividades nos se-
guintes Princípios:  1) O homem é um 
ser que se realiza no mundo. 2) O ser 
humano pode aprender durante toda 
a sua existência. 3) A pessoa idosa é 
valorizada quando se reconhece o seu 
potencial e se incentiva o seu engaja-
mento responsável e participativo na 
sociedade. 4) Despertar o idoso para 
a ação renovadora na área gerontoló-
gica transforma-o em agente por ex-
celência para ajudar a equacionar as 
questões sociais brasileiras.

Caso haja interesse em conhecer me-
lhor, acesse o site “ www.neti.ufsc.br “ 
e fique por dentro de tudo o que ele 
oferece. 

ALERTA AOS ASSOCIADOS
Diversos associados têm recebido 

telefonemas originários de números 
com prefixo de Brasília-DF, de pesso-
as que se identificam como advoga-
dos ou integrantes da Advocacia Ge-
ral da União - AGU, noticiando haver 
valores a serem liberados em razão 
de uma demanda judicial, principal-

mente em ações da caderneta de 
poupança relativa aos planos eco-
nômicos. No contato, essas pessoas 
são enfáticas em dizer que o valor só 
pode ser liberado naquele dia e, para 
tanto, o beneficiário deverá fazer um 
depósito de determinado valor para 
viabilizar a liberação dos créditos de-

corrente da ação. Para se evitar cair 
em algum golpe, orientamos nossos 
associados para que, quando rece-
berem solicitação da espécie acima 
relatada, procurem o nosso setor ju-
rídico que está a disposição para ve-
rificar a autenticidade e a existência 
da demanda judicial.

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA AFABB/SC
a) Prestação de contas: 
Realizada em 15 de maio passado, a 

AGO aprovou a prestação de contas e 
programação orçamentária da direto-
ria. O balanço patrimonial apresentou 
ativo de R$ 494.310,52 e resultado defi-
citário de R$ 8.325,77. As receitas totais 
somaram R$ 146.834,12 e o déficit  foi 
coberto pelas reservas acumuladas em 
anos anteriores. Para atender às ações 
previstas para o ano de 2018, foi apro-
vada a utilização de recursos à ordem 
de R$ 166.650,00, podendo ser utilizada 
parte das reservas de anos anteriores até 
o valor de R$ 10.000,00. Foi aprovado re-
ajuste da contribuição mensal dos asso-
ciados para R$ 23,00, que será cobrado 
somente a partir de janeiro de 2019.  

b) Eleição: 
Conforme previsto no Estatuto, foram 

eleitos por aclamação, uma vez que não 
houve chapa concorrente, novos diri-

gentes da Associação, para a gestão de 
2018 a 2020. Para a diretoria executiva: 
Genésio Vegini (presidente); Onildo Mi-
guel Borba (vice-presidente administra-
tivo); Luis Bento Isensee (vice-presidente 
financeiro); Maria Helena Possas Feitosa 
(vice-presidente de atividades sociocul-
turais); Carlos Francisco Pamplona e Asta 
Isolde Bassami (suplentes). Para o Con-
selho Deliberativo: Hélio Tadeu Palhano 
de Oliveira, Maria Elisabet Winter Pasto-
re, João Antonio Ferreira Leite, Altamir 
Fornasari de Paula, Neusa Aparecida de 
Alcântara, Marco Aurélio Lopes Coelho 
( efetivos); Humberto Dalsasso, Rubens 
Santello, Jorge Luiz Ceretta, Sérgio Pires 
Ferreira (suplentes). Para o Conselho Fis-
cal: Romero de Carvalho Lima, José Rui 
Cabral Soares, João Mergino dos Santos 
(efetivos) e Léo Moraes Soares (suplen-
te). Esta chapa foi empossada na mesma 
Assembleia.
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Não basta conquistar a sa-
bedoria, é preciso usá-la.

     (Cícero)

PARA REFLETIR

AGRADECIMENTO

Aos colegas que de perto e de longe 
nos apoiaram nesses últimos quatro 
anos em que nos permitiram ficar a 
frente da AFABB/SC, às vezes critican-
do, outras colaborando, mas sempre 
estimulando nossas atividades, seja 
em sugestões, comentários e principal-
mente, em participações diretas, como 

é o caso da diretoria e conselhos, que-
remos registrar nosso reconhecimen-
to, pela tolerância, pela compreensão, 
pelo respeito, mas acima de tudo, pela 
amizade que enriquece o ser humano, 
fato gerador das conquistas e realiza-
ções efetuadas, motivo de nosso pra-
zer e satisfação em continuar servindo 

ao lado do solidário e talentoso colega 
Genésio Vegini, indicado, aceito e elei-
to por aclamação, para conduzir dora-
vante nossa AFABB/SC ao seu irrevogá-
vel destino. Muito obrigado a todos. 

(Onildo Miguel Borba)

10º ENCONTRO SULBRASILEIRO DE AFABBs

Mais uma excelente oportunidade 
para os associados e demais colegas, 
sejam aposentados, pensionistas ou 
da ativa, participem deste encontro 
para ouvirem, questionarem, discu-
tirem, apresentarem sugestões e até 
cobrarem ações dos novos dirigentes 
eleitos da CASSI e da PREVI que esta-
rão presentes. É grave a situação da 

CASSI e o Banco tem pressa em so-
lucionar o problema dentro de sua 
proposta que não é nada favorável 
para os usuários e assistidos. No caso 
da PREVI, paira no ar a dúvida sobre a 
capacidade de Paula Goto, eleita para 
a Diretoria de Planejamento, diante 
da negativa da PREVIC. Todas essas 
questões certamente  serão coloca-

das, discutidas e esclarecidas para 
que os colegas participantes, enri-
quecidos com os debates, possam, 
conscientes da realidade de nossas 
caixas de assistência e de previdên-
cia, apontarem caminhos e soluções 
adequadas ao atendimento de nos-
sas necessidades. 

PARTICIPE!

DICAS DE 
SAÚDE

O início do inverno é propício a en-
trada de várias doenças no organis-
mo humano, principalmente idosos 
e crianças, como gripes, resfriados 
e alergias. Para a gripe e resfriados 
já existem vacinas, entretanto para 
a alergia, que pode se manifestar 
de várias formas e por vários moti-
vos, principalmente por ácaros do-
mésticos que sobrevivem bem em 
colchões, tapetes, almofadas,  sofás, 
bonecos de pelúcia, roupas de cama, 
de lã, etc..., é necessário cuidado es-
pecial. Por isso  e bom colocar essas 
peças ao sol e ao ar livre, se possível, 
para arejamento. Caso necessário, 
uma lavação é recomendável.
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Quando o ritmo de mudan-
ça de uma empresa é ultra-
passado pelo ritmo fora dela, 
o fim está próximo. 

(Jack Welch)

PARA REFLETIR

DECIFRE SE PUDER
Quem escuta tudo 

mas não fala pra nin-
guém?

(Resposta na última 
página)

AGENDA 
SEMESTRAL

CASSI - e agora José?

Uma negociação sufocante que vem 
se estendendo há anos, gerando an-
gustias e incredulidades, principalmen-
te aos colegas pós laborais, diante de 
propostas do patrocinador que aceita 
negociar somente dentro de suas con-
dições, descartando quaisquer outras 
que estejam fora, alegando forças le-
gais. Todos sabemos e o BB, mais do que 
todos, sabe que o problema da CASSI 
foi gerado por ele em todos esses anos 
de abandono. Intenção que, disfarça-
damente, continua se verificando nas 
atitudes de seus representantes, cujas 
orientações, em todas as instâncias, se 
direcionam para mobilizar os colegas, 
notadamente os  da ativa, pela sua ca-
pacidade e força em decisões eleitorais. 
Utiliza o Relatório de uma consultoria 

que embora apresente dados conside-
ráveis no geral, deixa muitos espaços no 
particular, segundo especialistas que 
examinaram o documento. E tudo leva 
a uma só direção: aumento da contri-
buição. Certamente é necessário, como 
também é necessária a contribuição 
proporcional do Banco. E vamos lutar 
por isso. Os colegas estão sendo muni-
ciados de todas as informações disponí-
veis através dos sites da CASSI, do BB, da 
ANABB, das AFABBs, da FAABB, além dos 
vários grupos de WattsApp atuantes, 
portanto, não há como ficar indiferente 
aos acontecimentos, porque a hora de-
cisiva virá e não importará a ausência, o 
voto nulo ou o voto em branco. O que 
decidirá é o SIM e o NÃO. O resto será 
decorrência!

O QUE PASSOU
(para não esquecer)

Abril
Dia 1º - Páscoa:
renovação interior
Dia 21
Tiradentes: 
Ah...se ele fosse caminhoneiro!
O QUE ESTÁ PASSANDO

(para viver)
Maio
Dia 1º - Dia do trabalho:
Alguém trabalhou?
Dia 13 – homenagem as mães: 
Só alegria
Dia  31 – Corpus Christi: 
Tradição revivida;
Junho
Dia 12 – dia dos namorados: 
Amor em alta
Dia 14 Abertura da Copa do Mundo: 
O Brasil todo focado
Dia 24 – São João: 
Quadrilha pra todo lado
Dia 29 – São Pedro: 
Continua abandonado.

O QUE IRÁ PASSAR
(para se precaver)

Julho
Dia 13 - Encontro Sulbrasileiro de 

AFABBs em Balneário Camboriú
Participe!!!
Agosto
Dia 08 – Homenagem da AFABB/SC 

aos Pais
campeonato de dominó e coquetel; 
Dia 31 – aniversário da AFABB/SC
Um churrasquinho legal;
Setembro
Dia 07 – Independência do Brasil
vamos comemorar?

MARAVILHAS DO SER HUMANO (V)
O corpo humano é dotado de cinco 

sentidos (capacidades) que lhe possibili-
ta interagir com o mundo exterior (pes-
soas, objetos, luzes, fenômenos climá-
ticos, cheiros, sabores etc.). Através de 
determinados órgãos do corpo humano, 
são enviadas ao cérebro as sensações, 
utilizando uma rede de neurônios que 
fazem parte do sistema nervoso. O quin-
to deles: O olfato, está relacionado com 

a capacidade de perceber odores. Essa 
percepção é possível graças à estimula-
ção do epitélio olfatório, localizado no 
teto das cavidades nasais. Esse epitélio 
é rico em células nervosas, mais precisa-
mente em quimiorreceptores, que per-
cebem uma diversidade de cheiros bons 
ou ruins, proporcionando as escolhas 
mais agradáveis e convenientes a cada 
um. Salve a eficácia do nariz!

DICAS ÚTEIS
Para recuperar batata palha amolecida, leve-as ao forno quente por alguns mi-

nutos. Ficarão crocantes novamente. (da internet)
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Não há nada mais perigoso 
do que se acreditar que se de-
tém a fórmula que vai conti-
nuar sempre conduzindo ao 
sucesso.     

(Tom Lamber)

PARA REFLETIR

GRUPO AMOR PERFEITO

O Grupo concluiu o segundo trimes-
tre deste ano com as seguintes ativida-
des sociais e filantrópicas:

a) AVOS - Associação de Voluntários 
do Hospital Infantil Joana de Gusmão

Entrega de 36 enxovais completos 
para mães e crianças carentes acolhi-
das naquela unidade;

b) Associação Amigos do Hospital 
Universitário 

Fornecimento de diversas (124) pe-
ças para enxovais infantis, além de 
roupas usadas, brinquedos e revistas 
para atendimento de famílias carentes 
acolhidas naquela unidade;

c) Asilo Cantinho dos Idosos 
Doação de uma geladeira para arma-

zenamento e conservação de medica-
mentos;

d) Casa dos Girassóis
Patrocínio de uma tarde em um sho-

pping da cidade para 28 crianças que 
usufruíram de sessão de cinema e lan-
ches variados;

e) Maio especial para as Mães:
01- Festa do Pijama, realização já tra-

dicional do grupo, efetuada nos dias 
14 e 15 de maio, em termas de Gravatal 
(SC), finalizado com um café colonial 
em São Martinho; 

02 – Visita ao Santuário de Madre 
Paulina, na comunidade de Vígolo, em 
Nova Trento (SC), com participação de 
Missa para agradecer por mais um ano 
de trabalho e conquistas; 

03 – Homenagem às Mães, na sede 
da AFABB/SC, com a realização de pa-
lestra  sobre “o valor do sorriso” pela 
ortodontista  Larissa Costa Rosso Oli-
veira de Souza, seguida de um desfile 
de modas, comandado pela Boutique 
Bella Cris e regado a delicioso café co-
lonial e distribuição de brindes.

PARA OS MAIORES DE 60 (X)
Cultive a arte da amizade como se 

fosse uma planta rara, cercando os fa-
miliares e AMIGOS de cuidados, como 
se fossem flores.
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AULAS DE 
INFORMATICA
Os equipamentos da AFABB/SC e o 

colega aposentado Flávio Pochmann, 
já estão disponíveis para atender os 
associados interessados em iniciar ou 
complementar suas atividades na área. 
Basta entrar em contato com a secreta-
ria e agendar horário.

PARA REFLETIR
Toda grande caminhada co-

meça com um simples passo. 

(Buda)

DICAS PARA
SER FELIZ

Seja cordial com seus vizinhos

CURIOSIDADES

A Copa do Mundo da Rússia deve 
ser a mais movimentada de todos os 
tempos, de acordo com estatísticas 
de vendas, com convidados de todos 
os cantos do mundo. É por isso que 
excepcionalmente, a Rússia decidiu 
permitir a entrada no país de todos os 
torcedores estrangeiros que possuem 
ingressos, sem ter que obter nenhum 
tipo de visto. Com os ingressos em sua 
posse, eles podem se mover livremen-
te entre as cidades-sede; uma grande 
vantagem considerando as enormes 
distâncias.

CAFÉ AMIGÁVEL

Reunindo colegas aniversariantes
do meses de abril, maio e junho, ins-

critos, as comemorações aconteceram 
nas tardes dos dias 26 de abril, 24 de 

maio e 20 de junho respectivamente, 
na sede da Associação; ocasião em que 
foi apresentada aos presentes a nova 
Vice-presidente de atividades socio-

culturais, Sra. Maria Helena Possas Fei-
tosa. Registraram  presença no evento, 
além de dirigentes da associação, os 
seguintes associados: 

Aniversariantes de maio: 
dia 01 – Rogério Afonso Beiler, dia 26 – Munira Terezinha 

Seleme, dia 27 – Gil Yazbek.

Aniversariantes de abril: 
dia 09 –Luiz Carlos Nunes Pires Schmidt, dia 10 – Regina 

Maria Carvalho da Silva, dia 12 – Julio Cesar Baasch e Luiz 
Adolfo Olsen da Veiga, dia 30 – Elaine Catarina Costa Santos;

Aniversariantes de junho: dia 01 - Ivone Dias dos Santos, dia 03 - Joacir Can-
cellier, dia 13 - Haci Antonio Zimermann, dia 28 - Sidérea de Ávila Camargo.

Café Junho

Café MaioCafé Abril
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Os homens prudentes sabem 
tirar proveito de todas as suas 
ações, mesmo daquelas a que 
são obrigados pela necessidade.

(Nicolau Maquiavel)

PARA REFLETIR

CONVÊNIOS E PARCERIAS

SABEDORIA

MARAVILHAS DO MUNDO

Petra, originalmente conhecida pe-
los nabateus como Raqmu, é uma 
cidade histórica e arqueológica loca-
lizada no sul da Jordânia. A cidade é 
famosa por sua arquitetura esculpida 
em rocha e por seu sistema de canali-
zação de água. Outro nome para Petra 
é Cidade Rosa, devido à cor das pedras 

do local. Estabelecida possivelmente já 
em 312 a.C. como a capital dos árabes 
nabateus, é um símbolo jordaniano, as-
sim como a atração turística a mais vi-
sitada do país. Os nabateus eram rabes 
nômades que aproveitaram a proximi-
dade de Petra com as rotas comerciais 
regionais para estabelecê-la como um 
importante centro comercial. Os naba-
teus também são conhecidos por sua 
grande habilidade na construção de 
métodos eficientes de coleta de água 
em desertos áridos e seu talento em 
esculpir estruturas em rochas sólidas. 
Petra encontra-se na encosta de Jebel 
al-Madhbah (identificado por alguns 

como o bíblico Monte Hor) em uma 
bacia entre as montanhas que for-
mam o flanco oriental de Arabah 
(Wadi Araba), o grande vale que vai 
do Mar Morto ao Golfo de Aqaba. O 
local é um Patrimônio Mundial da 
UNESCO desde 1985. O sítio arque-
ológico permaneceu desconhe-
cido para o mundo ocidental até 
1812, quando foi introduzido pelo 
explorador suíço Johann Ludwig 
Burckhardt. Foi descrita como “uma 
cidade rosa e vermelha tão velha 
quanto o tempo” em um poema 
de John William Burgon. A UNESCO 
a descreveu como “uma das mais 
preciosas propriedades culturais da 
herança cultural do homem”. Petra 
foi nomeada entre uma das Novas 
Sete Maravilhas do Mundo em 2007 
e também foi escolhida pela revista 
Smithsonian como um dos “28 lu-
gares para ver antes de morrer”. (da 
internet).

Ninguém pode ser escravo de 
sua identidade: quando surge uma 
possibilidade de mudança é preciso 
mudar. 

(Elliot Gould)
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Associação dos Funcionários Aposentados e Pensionistas 
do Banco do Brasil em Santa Catarina

Os superiores nunca perdo-
am aos inferiores que osten-
tam a aparência da sua gran-
deza.

(Balzac)

PARA REFLETIR

Resposta do teste:
Orelhas.

DECIFRE SE PUDER

Diretoria Executiva - Presidente: Onildo Miguel Borba; Vice-Presidente Adminis-
trativo: Luiz Bento Isensee; Vice-Presidente Financeiro: Genésio Vegini; Vice-
-Presidente de Atividades Socioculturais: Carlos Francisco (Chico) Pamplona; 
1º Vice-Presidente Suplente: Marco Aurélio Lopes Coelho; 2ª Vice-Presidente 
Suplente: Asta Isoldi Bassani; Diretor Jurídico: Valmor Vitorino Filippin; Diretor 
Regional de Blumenau: Norberto 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.

Cassi é a bola da vez
Se o colega ainda não acordou e 

continua sonhando com aquela CASSI 
de antigamente, acorde, levante-se e 
procure saber o que está acontecen-
do, porque quando acontecer e você 
não tiver participado, não vai adiantar 
mais reclamar...então, acompanhe o 
andamento das negociações, não se 
iluda com a proposta do Banco, venha 
conhecer a proposta e o pensamento 
dos diretores eleitos e de quem está 
lutando para sanear, corrigir distor-

ções e manter a CASSI em seu devido 
lugar, ou seja, cuidar da nossa saúde. 
Participe do 10º ENCONTRO SULBRA-
SILEIRO DE AFABBS, NO DIA 13 DE JU-
LHO, A PARTIR DAS 9 horas, na AABB 
Balneário de Camboriú (Vide convite 
na 1ª página).


