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EDITORIAL
Chega o final do ano e nos evoca
o sentido de tudo o que sonhamos
e realizamos. Ficamos com a sensação de que podemos mudar o rumo
de nossas vidas e que faremos muito
daquilo que gostaríamos de ter feito
no ano anterior. Mas, na maioria das
vezes, o que experimentamos é apenas mais um dia que passa, mais um
mês que finda, um ano que muda. É

para este momento que entra o Natal,
com a comemoração do nascimento
do filho de Deus, que deu seu Filho,
seu maior bem para nós, por amor;
e por esse mesmo amor, mais tarde,
esse Filho deu a vida em prol da humanidade. Lembrando este infinito
amor de Deus, se pudéssemos, no dia
a dia, fazer alguma atitude de amor a
alguém, faríamos uma mudança real

para um mundo melhor, independente do que aconteça fora de nosso alcance. Assim, desejo a todos um ano
de 2019 realmente próspero e que as
promessas do Ano Novo possam ser
cumpridas e trazer muito mais alegria
às pessoas que não são caras.
Genésio Vegini
Presidente

Feliz Natal e Prospero Ano Novo
Comemoração Natalina
Encerrando mais um ano de atividades, como é de praxe, a AFABB/SC comemorou com expressivo
número de associados e familiares
mais um encontro natalino, onde
os associados apreciaram delicio-

so jantar, dançaram uma boa música, se divertiram e confraternizaram, num ambiente agradável e
de grande alegria.No site da AFABB
poderão ser visualizadas todas as
fotos.

PARA REFLETIR
O bem que praticares em
algum lugar é teu advogado em toda parte.
(Chico Xavier)

SULBRAABB
De 21 a 24 de novembro foi realizado na sede da AABB Florianópolis,
o XIX Sulbraabb – Jogos sulbrasileiros de funcionários aposentados do
Banco do Brasil. Participaram cerca
de 500 colegas e familiares representando as AABBs de Florianópolis,
Balneário Camboriú, Joinville, Porto
Alegre, Santa Cruz do Sul, Curitiba,
Toledo e São Paulo. A AABB Floria-

nópolis destacou-se nas seguintes
modalidades: Corrida rústica feminino - até 60 anos: 1º lugar Maria Lucia
Matos; 2º lugar Mara Lucia Minsky e
3º lugar Elianne Ritter. Corrida rústica
feminino - de 60 a 64 anos: 1º lugar
Maria Julieta Nogueira. Corrida rústica masculino - de 60 a 64 anos: 1º
lugar Ary Yukio Kudo. Corrida rústica
masculino - de 65 a 69 anos: 2º lugar

Nilton da Silva. Natação feminino - 65
a 69 anos – nado livre e peito: 1º lugar Ana Maria Justi. Tênis masculino
– Hipermaster: 1º lugar Ademar de
Barba. Tenis masculino – Supermaster: 2º lugar Danilo Venturin. Dominó: 1º lugar Paulo Roberto Borges
Gominho e Pedro Castelli. Truco: 1º
lugar Ervino e Jorge. Sinuca – série
prata: 2º lugar Guilherme Sobrinho.

NOTICIAS DA PREVI
Mais um capítulo da PLP 268 - Foi
aprovado por unanimidade na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, da Câmara dos Deputados,
o projeto que altera as regras de governança dos fundos de pensão vinculados às empresas estatais, regidos
pela Lei Complementar 109/2001. O
substitutivo do PLP 2008/16, de relatoria do deputado federal Jorginho
Mello (PR-SC), contém avanços importantes que foram alcançados a
partir do diálogo com as entidades

representativas dos participantes,
como o fim do voto de minerva. Agora o projeto segue para o plenário da
Câmara e precisa retornar ao Senado
Federal. Acompanhe o desenrolar do
processo no site da AFABB/SC.
Nova Resolução para os Fundos de
Pensão - A Resolução CGPC nº 30, de
10 de outubro de 2018, com validade
a partir de 1º de janeiro de 2019, dispõe sobre as condições e os procedimentos a serem observados pelas
entidades fechadas de previdência

complementar na apuração do resultado, na destinação e utilização
de superávit e no equacionamento
de déficit dos planos de benefícios
de caráter previdenciário que administram, bem como estabelece parâmetros técnico-atuariais para estruturação de plano de benefícios, e dá
outras providências, revogando as
Resoluções nº 18, de 28 de março de
2006, e nº 26, de 29 de setembro de
2008. Veja a íntegra do documento
no site da AFABB/SC.

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
Mais uma vez a AFABB/SC foi
selecionada para participar do
Conselho Municipal de Saúde de
Florianópolis, onde tem sido representada pelo colega Francisco

Teixeira Nobre que dia 27 de novembro repassou seu cargo de titular para a colega Maria Helena
Possas Feitosa, vice-presidente de
atividades socioculturais. Nosso

agradecimento ao Nobre pela dedicação de tantos anos nos representando e augúrio de sucesso à
Maria Helena nossa atual representante no Conselho.

PARA REFLETIR
Longa é a viagem rumo a
si próprio. Inesperada é a sua
descoberta.
(Thomas Mann)
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REFORMA DA PREVIDÊNCIA
As mudanças são necessárias por
conta do envelhecimento da população, que pressiona o sistema de previdência. O Brasil tem um modelo de
repartição ou seja de solidariedade, no
qual quem está trabalhando contribui
para bancar a aposentadoria de quem
já pendurou a chuteira. Assim, se diminui o número de gente empregada
recolhendo tributo, aumenta o número de gente aposentada recebendo
da Previdência. É aí que as contas não
fecham. A criação do atual modelo
previdenciário baseou-se na expectativa de que as pessoas ao se aposentarem iriam receber benefícios por
cerca de 10 a 15 anos, entretanto, com
o aumento da longevidade, elas agora chegam a receber por 19 a 25 anos,
afirmam os entendidos. Um dos principais pontos de discórdia é o badalado
déficit previdenciário. O governo diz
que há um rombo de R$ 268 bilhões
em 2017. Outros contestam o número pela metodologia do cálculo. Isso
porque quando se fala em previdência
são três os sistemas: o Regime Geral de
Previdência Social (RGPS), para quem
trabalha na iniciativa privada ou por
conta própria, o Regime Próprio da
Previdência Social (RPPS), para funcionários públicos municipais, estaduais
e federais, e a Previdência dos Militares, que segundo afirmam os entendidos são cobertos com dinheiro do
RGPS. Além disso, um mecanismo cha-

mado Desvinculação de Receitas da
União (DRU) é utilizado para destinar
até 20% dos valores arrecadados na
previdência para outras áreas. A CPI da
previdência, aprovada em 2017, reconheceu a inexistência desse déficit até
2016. O que há é um desvio inconstitucional de verba da Seguridade Social
para pagar a previdência dos militares.
Foi levantada a possibilidade de crime
de responsabilidade fiscal ser apontado, mas houve um acordo para aprovação e isso foi retirado do relatório”,
diz Diego Cherulli, diretor do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário
(IBDP) e vice-presidente da Comissão
de Seguridade Social da OAB. Por outro lado, o argumento é que tanto faz a
matemática: a corda aperta o pescoço
do estado de qualquer forma e, com
certeza, vai apertar o pescoço dos futuros beneficiários (fonte:internet).
Enquanto isso ..
Enquanto a reforma da Previdência
não avança, as dívidas com o INSS
quase triplicaram entre 2008 e 2018,
passando de R$ 174,9 bilhões para
R$ 476,7 bilhões. Entre os devedores
aparecem empresas públicas e privadas, bancos, fundações, governos estaduais e prefeituras. O levantamento considera os valores nominais, ou
seja, sem correção. O Governo estima
que pode recuperar R$ 190 bi dos
quase R$ 477 bilhões devidos à Previ-

dência. Embora o governo esteja tomando medidas para recuperar esses
recursos devidos, sabe-se que parte
significativa das empresas devedoras
estão falidas ou envolvida em imbróglios judiciais, o que torna a cobrança
mais difícil. É o caso de companhias
como a Varig, Vasp e TV Manchete.
Esse montante corresponde a mais
que o dobro do rombo da Previdência estimado pelo governo para este
ano, atualmente em R$ 202 bilhões,
conforme o Relatório de Avaliação
de Receitas e Despesas Primárias do
4º Bimestre. Segundo o INSS, ainda
que parte desses recursos fosse recuperada, não seria uma solução para o
rombo previdenciário. A solução, segundo o coordenador do IPEA, seria
estabelecer uma idade mínima para
aposentadoria para trabalhadores do
setor privado e também servidores
públicos. (fonte: internet)
Por outro lado...
A Câmara dos Deputados paga R$
3,3 milhões por mês para 179 filhas
solteiras de ex-servidores. Mais R$ 276
mil são gastos com as pensionistas do
Instituto de Previdência dos Congressistas (IPC). O gasto total por ano com
essas pensionistas fica em R$ 47 milhões. A filha solteira mais antiga, com
96 anos, recebe pensão desde 1947 –
há 71 anos e oito meses. (fonte: Gazeta do Povo-16.11.2018)

DICAS DE SAÚDE
Beba 1 ou 2 xícaras de café ou chá por dia,
toda manhã. O consumo regular e moderado de cafeína reduz o risco de depressão
em mais de 50%, relata Edward J. Cumella,
psicólogo e diretor de pesquisa do Centro
de Tratamento Remuda Ranch em Wickenburg, Arizona (Fonte: Revista Seleções)

PARA REFLETIR
Um diamante é um pedaço
de carvão que se saiu bem
sob pressão.
(Anônimo)

GRUPO DE BEM COM A VIDA
A AFABB/SC externa aqui seus agradecimentos ao poderoso Grupo de
Bem com a Vida, ala dos idosos da AABB
Florianópolis, pelo fato de ter decidido
anular seu tradicional jantar mensal

para participar do Jantar de confraternização da Associação, numa clara atitude que demonstra o espírito solidário
e de amizade reinante entre os colegas
aposentados. Parabéns a todos.
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SUSTENTABILIDADE DA CASSI
a) Uma reflexão sobre a novela mais
longa ainda em produção...
É lamentável constatar que democracia e burocracia, além da rima, formam
o binômio que integra o jogo político,
cujo único objetivo parece ou deve ser
o protelamento indefinido de decisões,
notadamente por parte de quem detém
o poder de deferimento, em causas favoráveis ao coletivo, principalmente se a
causa envolver valores econômicos, em
detrimento de valores sócio educacionais, culturais ou de saúde. E a vida segue em meio as “in – conveniências” do
traumático processo de “des – entendimentos”. Acompanhe o andamento do
processo em nosso site www.afabbsc.
org.br.
b) CASSI alterará percentuais de coparticipação do Plano de Associados
em 2019. (Medida é parte das ações
emergenciais para garantir a continuidade do atendimento)
A CASSI adotará novos percentuais de
coparticipação sobre os procedimentos
e eventos realizados pelos participantes
do Plano de Associados a partir do dia
1º de janeiro de 2019. A medida, que
aumenta os percentuais atuais de coparticipação do plano até que haja a implantação de medidas para solucionar o
desequilíbrio econômico-financeiro da
CASSI, foi aprovada pelo Conselho Deliberativo da Caixa de Assistência, em reunião realizada no dia 23 de novembro.
Pela decisão, a coparticipação devida
pelos associados passará de 30% para
40% em consultas (em pronto-socorro
ou com hora marcada), em sessões de
psicoterapia, acupuntura e visitas domiciliares. Já para os serviços auxiliares de
diagnose e terapia, tais como fisiotera-

pia, RPG, fonoaudiologia, terapia ocupacional, que não envolvam internação
hospitalar, a coparticipação passará de
10% para 20%, limitada a participação
mensal do participante a 1/24 da base
de cálculo da contribuição devida à CASSI, como já é hoje. A coparticipação é um
mecanismo financeiro de regulação do
uso dos planos de saúde, autorizado
pela ANS (Resolução CONSU nº 08/98)
e já previsto no Estatuto da CASSI e no
Regulamento do Plano de Associados
– RPA, que não se confunde e não tem
a mesma natureza das contribuições
que são devidas ao plano pelos participantes. A coparticipação corresponde
à participação financeira de responsabilidade do beneficiário do plano, paga
à operadora, referente a uma parte do
custo total do procedimento de saúde
realizado. Para fazer a mudança, o Conselho Deliberativo aprovou a inclusão
dos artigos 25-A e 26-A no Regulamento do Plano de Associados – RPA, com
base na competência que lhe é atribuída
pelo artigo 37, inciso V do Estatuto da
CASSI. O incremento nos percentuais de
coparticipação é parte das ações emergenciais para garantir a continuidade
do atendimento aos associados, até
que ações e medidas de sustentabilidade econômico-financeira da CASSI, de
efeitos no longo prazo, sejam aprovadas
e implantadas. O aumento na coparticipação não resolve, de maneira imediata,
a questão do equilíbrio financeiro do
Plano de Associados e da CASSI. Mas, é
necessária para colaborar na reversão do
atual quadro da CASSI, pois diminui as
despesas assistenciais mensais do plano.
Para saber mais sobre a coparticipação visite o site da CASSI.

AGENDA
SEMESTRAL
O QUE PASSOU
(para não esquecer)

Outubro - dia 07
Eleições 1º turno – Ele Sim;
dia 12
Nossa Senhora Aparecida e dia da
Criança – Alegria comemorada;
dia 27
Eleições 2º turno – Ele Foi;
Novembro - dia 02
Finados – Homenagem aos que se foram;
dia 15
Proclamação da República – Mais um
feriadão legal;

O QUE ESTÁ PASSANDO
(para viver)

Dezembro - dia 12
Encontro de Natal da AFABB – Grande festa!;
dia 25
Natal – Comemore com a família;

O QUE IRÁ PASSAR
(para se precaver)

Janeiro - dia 1º
Confraternização Universal - um desejo humanitário;
dia 24 – dia do aposentado – festejar
a vida;
Fevereiro - mês inteiro – férias de verão;
Março
dia 05 – Carnaval - todo mundo na
folia;
dia 08 – dia internacional da mulher;
merecida homenagem.

DECIFRE SE PUDER
Quem é que bate na
porta sem estar chamando ninguém?
(Resposta na última
página)

PARA REFLETIR
Os miseráveis não tem outro remédio a não ser a esperança.
(Willian Schakespeare)
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GRUPO AMOR PERFEITO
Chá Beneficente - Realizado no
dia 17 de outubro nas dependências
da AABB em Coqueiros, contou com
a presença de 100 convidadas, que
se deliciaram com os comes e bebes
oferecidos naquela tarde de alegria
e descontração. O evento arrecadou
cerca de R$ 12.000,00.

Comunidade de Pedregal - Em
uma manhã de muita alegria e diversão, no dia 29 de setembro, inclusive
com encenação teatral com o objetivo de repassar ações educativas,
o grupo ofereceu para 65 crianças
atendidas pela Pastoral da Saúde da
Comunidade Pedregal, além de brinquedos, pela comemoração do dia
das crianças, guloseimas, sanduiches
e refrigerantes.

PARA REFLETIR
A alegria está na luta, na
tentativa, no sofrimento envolvido. Não na vitória propriamente dita.
(Mahatma Gandhi)

Na mesma comunidade, na manhã
do dia 1º de dezembro, foi realizada
uma festividade natalina, com o fornecimento de lanches e guloseimas
diversas às famílias cadastradas pela
Pastoral da Saúde, contando inclusive
com a presença do Papai Noel e sua
equipe que distribuiu brinquedos a
todas as 60 crianças presentes.

Casa dos Girassóis - Doação de
lanche (panetone e sorvete) para o
passeio de fim de ano das 30 crianças
atendidas pela entidade cuja direção
está ao encargo da colega aposentada Ivete Maria H. Rabello, contando
ainda com o trabalho voluntário de
nossas associadas Izilda Monteiro Liberal e Maria Helena Possas Feitosa.

Asilo Cantinho dos Idosos - Doação de suprimentos alimentícios (carne) e fraldas geriátricas, no valor de R$
1.800,00.

Avos/Hospital Infantil - Foram distribuídos para a entidade 72 enxovais
completos para o atendimento de famílias carentes durante os meses de
dezembro, janeiro e fevereiro, totalizando R$ 7.200,00 proveniente dos
recursos arrecadados pelas atividades
do Grupo no decorrer do corrente ano.

Amigos do Hospital Universitário - foram doados diversos itens para compor
210 enxovais distribuídos pela Associação
dos amigos do HU para as gestantes carentes daquela maternidade, além de diversos brinquedos, livros, revistas, e roupas
infantis para a Unidade Pediátrica do HU.
Sulbraabb 2018 - Em parceria com a
AABB Florianópolis o Grupo Amor Perfeito participou da Jornada Esportiva
dos aposentados do BB realizada em
Florianópolis nos dias 21 a 24 de novembro, recepcionando os participantes e utilizando as instalações do Centro
Cultural para venda de café, lanches,
artesanato e brechó, arrecadando cerca de R$ 5.000,00 que serão utilizados
para aquisição de insumos e bens destinados as Instituições assistidas pelo
grupo.

Natal AFABB – Além disso as participantes do Grupo ainda acharam tempo para confeccionar enfeites de mesa
e decoração para a comemoração dos
festejos natalinos da AFABB. Esse grupo
é nota 10. Nosso reconhecimento pelos
trabalhos realizados e nossa esperança de que em
2019
continuem firmes
na execução de
ações que só
engrandecem
suas associadas
e, consequentemente, esta
AFABB.
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CAFÉ AMIGÁVEL

AULAS DE
INFORMATICA

Mais um grupo de colegas aniversariantes dos meses de outubro, novembro e
dezembro participaram das comemorações que aconteceram nas tardes dos dias
24 de outubro e 21 de novembro respectivamente, na sede da AFABB/SC. Registraram presença no evento, além de dirigentes da Associação, dos representantes
da ANABB (Carlos Francisco Pamplona) e da AAFBB (Sérgio Pires Ferreira) em Santa Catarina, os seguintes associados:

Os equipamentos da AFABB/SC e o
colega aposentado Flávio Pochmann,
continuam disponíveis para atender os
associados interessados em iniciar ou
complementar suas atividades na área.
Basta entrar em contato com a secretaria e agendar horário.

Aniversariantes de outubro: Dia 20 – Irio Silveira; dia 22 – Juarez Soares Nogueira; dia 23 – Neusa Aparecida de Alcântara; dia 26 – João Mergino; dia 27 –
José Rui Cabral Soares.

MARAVILHAS
DO SER
HUMANO (VII)

Aniversariantes de novembro: Dia 01 – Harry Correa; dia 07 – Paulo Roberto
Borges Gominho; dia 16 – Moacir Silveira e esposa;

O canto é um dos mais poderosos
meios de relacionamento do ser humano, desenvolvido e apurado desde os tempos mais remotos em que
aprendeu a se comunicar. A vibração
sonora da voz em suas mais variadas
tonalidades, do grave ao agudo, é algo
que emociona, comove, alegra e excita,
conduzindo todos os demais sentidos
a uma experiência inebriante, indo da
comoção ao êxtase, proporcionando
tristeza ou felicidade, dependendo da
intenção do canto. Bem aventurados
os cantores do Bem!

PARA REFLETIR
Nota: Em função das festas de final de ano e das férias de verão, os aniversariantes de dezembro, janeiro e fevereiro serão homenageados no Café Amigável
de Fevereiro de 2019.
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Aqueles que não conseguem se lembrar dos erros do
passado estão condenados a
repeti-los.
(George Santayanna)

CONVÊNIOS E PARCERIAS

CURIOSIDADE
DO BRASIL
A árvore mais velha do Brasil é um
jequitibá-rosa com 3.020 anos, que se
encontra no Parque Estadual de Vassununga, em Santa Rita do Passa Quatro,
em São Paulo.

DECIFRE SE
PUDER
Qual a carta que melhora a vida do
carteiro?
(Resposta na última página)

PARA REFLETIR
Há três coisas que nunca
voltam atrás: a flecha lançada, a palavra pronunciada e a
oportunidade perdida.
(Provérbio Chinês)

MARAVILHAS
DO MUNDO
Palácio de Potala - O complexo histórico do Palácio de Potala ergue-se
no alto de Lhasa, no Tibet. Construído a uma altitude de 3.688 metros,
esta fortaleza-monastério tem sido a

residência de inverno do Dalai Lama,
desde o século 17. Hoje, é um museu
listado como parte do patrimônio nacional chinês e Patrimônio Mundial da
UNESCO.

PARA OS MAIORES DE 60 (XII)
Cuidado com o nariz,
e não se intrometa na
vida dos filhos adultos.
Eles são seres com cérebro, coração, vontade,
e contam com muitos
anos para cometerem
os seus próprios erros. Só dê sua opinião
quando for chamado.
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DICAS ÚTEIS
Para acabar com baratas, coloque cascas de pepino fresco nos lugares onde
costumam andar ou aparecer durante a
noite e repita isso alguns dias seguidos.

DICAS PARA SER
FELIZ
O sorriso é a distância mais curta entre você e o outro. (Vitor Hugo)

SABEDORIA
Não tenho um caminho novo. O que
eu tenho de novo é um jeito de caminhar. (Thiago de Melo)

Registramos,
com pesar, o falecimento do colega José Carlos
de Borba Borges,
ocorrido em 13
de outubro de
2018.

PARA REFLETIR

Resposta do teste:
carta de recomendação.

DECIFRE SE PUDER

OBITUÁRIO

Somos o que fazemos. Nos
dias em que fazemos, realmente existimos: nos outros
apenas duramos.
(Padre Antonio Vieira)
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