
O ano de 2019 inicia com singelo re-
ajuste de nossos benefícios: 3,434%, 
que corresponde à variação do INPC, 
utilizado pela PREVI desde 2003, em 
substituição ao IGP-DI, índice esta-
belecido na reforma dos estatutos de 
1997. A variação do INPC é calculada 
a partir do consumo de famílias com 
rendimentos mensais compreendi-
dos entre 1 (hum) e 5 (cinco) salários-
-mínimos (aproximadamente 50% 

das famílias brasileiras). Portanto in-
fluenciam este índice basicamente os 
produtos da cesta básica, pois, para 
essas famílias pouco sobra para ou-
tros gastos. Os demais produtos de 
que necessitamos, como automóvel,  
eletrodomésticos etc., são influencia-
dos por outros índices, que abrangem 
todas as atividades, como o IGP-DI, 
calculado pela FGV - Fundação Getú-
lio Vargas.  Este índice teve uma varia-

ção de 7,102% durante o ano de 2018, 
bem mais que o dobro da variação do 
INPC. Neste momento circulam na in-
ternet propostas para melhorias dos 
reajustes de nossos benefícios, mas a 
melhor forma, a meu ver, será o retor-
no do IGP-DI como índice de reajuste 
de nossos benefícios.

Genésio Vegini
Presidente
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EDITORIAL

PARA REFLETIR
A coragem é a primeira 

das qualidades humanas, 
porque é a qualidade que 

garante as demais. 

(Winston Churchill)

Desejamos a todos os nossos associados e 
familiares uma FELIZ PÁSCOA

24 de Janeiro 
DIA DOS 

APOSENTADOS
Homenagem da AFABB/SC a todos os 

associados e demais colegas  aposen-
tados do BB que ajudaram a construir 
um grande e sólido Banco, formar o 
maior fundo de pensão do Brasil, cujo 
patrimônio econômico ainda nos man-
tém ativos.

SALVE 8 DE MARÇO!
DIA INTERNACIONAL DA MULHER

Criatura que pensa com o coração, 
age pela emoção e vence pelo amor. 
Capaz de realizar múltiplas ações ao 
mesmo tempo, vive milhões de emo-
ções num só dia e transmite cada uma 
delas num único olhar. Feliz do ho-
mem que souber, ainda que por um 
dia, entender a Alma da mulher.



PARA REFLETIR
Lutar e vencer todas as bata-

lhas não é a glória suprema.A 
glória suprema consiste em 
quebrar a resistência do inimi-
go sem lutar.

(Sun Tzu)

ELEIÇÕES CAREF - BB 

A candidata Débora Fonseca foi elei-
ta representante dos funcionários no 
Conselho de Administração do Banco 
do Brasil - CAREF. Débora obteve 31.294 
votos contra 14.366 do candidato Jair 
Miller. O segundo turno da eleição dire-
ta foi realizado entre os dias 25 e 31 de 
janeiro. A eleita cumprirá mandato no 
período de 2019/2021. Débora Fonseca 

trabalhou em agências do BB em São 
Paulo. Foi assistente, gerente de servi-
ços e atualmente é assessora na Super 
Large Corporate. É bacharel em Comu-
nicação Social, tecnóloga em Gestão de 
Recursos Humanos, com MBA em Ges-
tão Bancária e Finanças Corporativas 
CPA 10 e 20. Entre suas atribuições, está 
a de fiscalizar a execução da política ge-

ral de negócios e serviços do BB. O Con-
selho de Administração é composto de 
oito membros, sendo cinco indicados 
pelo governo, dois pelos acionistas mi-
noritários e um eleito pelos funcioná-
rios. O conselheiro eleito participa de 
todas as decisões, exceto daquelas que 
dizem respeito à remuneração e benefí-
cio dos funcionários.

CINFAABB-2019

De 5 a 12/04/19, a AABB de Florianó-
polis irá participar do XXV CINFAABB em 
Foz do Iguaçu (PR). A delegação contará 
com cerca de 100 componentes entre 
atletas e acompanhantes. Participarão 
nas modalidades de futebol minicam-
po master (50 anos) e supermaster (60 
anos), sinuca, dominó, tênis masculino 
e feminino, tênis de mesa masculino, 
truco, natação feminino, corrida rústica 
masculino e feminino e pôquer. Após o 
evento, estarão até dia 16 em Termas de 
Jurema, para um merecido relax. Dese-
jamos a todos sucesso na jornada e uma 
boa viagem!

NOTÍCIAS DA PREVI
a) CAPEC  tem reajuste  - Desde ja-

neiro do corrente ano, estão em vigor 
os novos valores da contribuição para a 
CAPEC,  reajustes a partir de 4,10% com 
base no INPC do período. 

b) Também os aposentados tiveram 
reajuste de 3,434% em seus benefícios a 
partir de janeiro.

c) AppPREVI - Agora já é possível 
consultar, contratar e até amortizar seu 
Empréstimo Simples direto pelo celular. 
Confira esse novo serviço do AppPREVI!

d) PREVI Família – em estudo novo 
plano de previdência, voltado para par-
ticipantes e seus familiares. Veja infor-
mações mais detalhadas sobre os itens 

acima no site da PREVI.
e) PLP/268 – o substitutivo apresen-

tado pelo deputado Jorginho Melo, 
contemplando as reivindicações das en-
tidades de participantes envolvidas no 
processo, foi aprovado na Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania da Câ-
mara Federal, mas continua aguardando 
aprovação do plenário para retornar ao 
Senado Federal. Acompanhe o anda-
mento do projeto no site da AFABB/SC.

f) Resolução 25 da CGPAR -  traz mu-
danças drásticas para o patrocínio dos 
fundos de pensão por parte das empre-
sas estatais. “Precisamos esmiuçar essa 
Resolução”, segundo o diretor de Segu-

ridade da Previ, Marcel Justiniano Barros, 
após o fim do Seminário da ANAPAR, em 
Brasília, ocorrido dia 22.02.2019.

g) Superavit - 2018 termina com su-
perávit de R$ 6,5 bilhões no Plano 1. 
Rentabilidade acumulada de 18,82%, e 
do Previ Futuro de 14,06%. A meta no 
mesmo período foi de 8,61%. O ano de 
2018 foi particularmente complexo para 
o país, diante das incertezas dos ambien-
tes político e econômico. Apesar deste 
cenário, a Previ teve um ano positivo, 
com desempenhos superiores à meta 
atuarial acumulada de 8,61% em seus 
planos de benefícios. 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Na conformidade da alínea “a” do item “I” do art. 12 do Estatuto Social e 
item “C” do art. 27 do Regimento Interno desta Associação, convocamos 
todos os associados para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária a 
ser realizada no dia 15 de maio de 2019, na sede da Entidade situada na 
Av. Hercílio Luz, 639 – 1º andar, conjunto 111, Centro de Florianópo-
lis, Estado de Santa Catarina, em primeira convocação às 15:00 horas 
com a presença da maioria simples do quadro associativo e, em segunda 
convocação, às 15:30 horas, com qualquer número de sócios (art. 14 do 
Estatuto Social), para:
1) Apreciar o relatório das atividades da Diretoria;
2) Deliberar sobre o Balanço Social e Programação Orçamentária;
3) Discutir outros assuntos.
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Os homens prudentes sa-
bem tirar proveito de todas as 
suas ações, mesmo daquelas 
a que são obrigados pela ne-
cessidade. 

     (Nicolau Maquiavel)

PARA REFLETIR

SICOOB - CREDISC

Prezados colegas afabebeanos cooperados da SICOOB-CREDISC,

Em 2011, os associados da CREDIBAN, nossa cooperativa de crédito, em número de 600 cooperados, representa-
dos em assembleia geral, decidiram unir-se aos cooperados da CREDISC para proporcionar a continuidade e am-
pliação do atendimento de suas necessidades de investimento de suas poupanças e de crédito, quando necessário. 
Essa união somou, à época, 6.000 associados aproximadamente e com a permissão obtida junto ao Banco Central do 
Brasil conseguimos transformar nossa cooperativa que reunia os segmentos bancários, economiários, funcionários 
públicos estaduais e federais, em entidade cooperativa de livre admissão de pessoas das mais diferentes atividades, 
passando a denominar-se Cooperativa de Crédito Nossa Senhora do Desterro SICOOB – CREDISC.Em 31/12/2018 
nosso Capital Social alcançou R$ 7.440 mil e o número de Associados 8.197. O resultado do último exercício foi de 
R$ 5.891 mil que, deduzidos os fundos estatutários e a reserva legal, ficará à disposição da A.G.O. a realizar-se em 13 
do corrente o montante de sobras no valor de R$ 3.184 mil. Colho a oportunidade para agradecer aos colegas que 
me prestigiaram com seus votos para Conselheiro de Administração da SICOOB-CREDISC. O segmento bancário/
economiário continuará muito bem representado pela colega Ivanet Barp, ex-besquiana e ex-funcionária da CREDI-
BAN que comigo compôs, juntamente com mais nove competentes cooperados, o Conselho de Administração da 
COOPERATIVA DE CRÉDITO NOSSA SENHORA DO DESTERRO – SICOOB – CREDISC + CREDIBAN.

Romero de Carvalho Lima – março/2019

Alerta Geral – Ações indenizatórias - Atenção
Alertamos nossos associados sobre 

casos em que golpistas estão pedindo 
dinheiro de custas processuais para li-
berar valores de suposta ação indeni-
zatória. Estes falsários estão usando o 
nome de uma advogada paranaense 
para extorquir dinheiro de pessoas 
que acreditam ter valores correspon-
dentes a uma ação indenizatória para 
receber de empresas do setor de se-

guros. O golpe é aplicado por meio 
de uma correspondência atribuída à 
Associação Securitária de Previdência 
Privada. Na mensagem, o destinatário 
é instado a pagar 10% do valor da su-
posta indenização, a título de “custas 
processuais”. O comando é para que 
o contato nos canais indicados de e-
-mail, telefone ou WhatsApp seja feito 
em dez dias úteis. 

O Departamento Jurídico da 
AFABBSC, através do Dr. Valmor V. 
Filippin,  pede para que ninguém 
encaminhe dados e nem façam 
depósitos para os supostos golpis-
tas e, coloca-se a disposição para 
prestar esclarecimentos e pesqui-
sas para eventuais demandas ju-
diciais que tramitam em nome dos 
associados.

CASSI  - A NOVELA CONTINUA!
Foi restabelecida a Mesa de Nego-

ciações e, também, retomadas as dis-
cussões diretas com o Banco do Brasil, 
em reunião com as entidades unidas 
em defesa da CASSI (AAFBB, ANABB, 
CONTEC, CONTRAF e FAABB). A reunião 
aconteceu em Brasília (DF) e teve o ob-
jetivo de buscar soluções viáveis para 
manter a sustentabilidade da Caixa de 

Assistência e de restabelecer as negocia-
ções diretas com o patrocinador, o que 
não ocorria desde abril de 2018. Não 
há nada resolvido. Até a edição deste 
boletim, as partes ainda não chegaram 
a um acordo de consenso que propicie 
colocar a proposta para votação dos 
Associados. Acompanhe o desenrolar 
das negociações no site da AFABB/SC.

PALESTRA CASSI
Em parceria com a AAFBB e a AFA-

BB/SC, dia 14 de março foi realizada 
palestra e animação de grupo pela Cli-
niCASSI, em comemoração ao dia da 
mulher. As atividades foram conduzi-
das pelas funcionárias da CASSI, Thais 
e Mirtes , das 14:30 horas até às16 ho-
ras. Após foi oferecido lanche para as 
participantes com sorteio de brindes. 
Louvamos a disposição e desempe-
nho das palestrantes e o entusiasmo 
das associadas que participaram.

Boletim da AFABB-SC  -  3



Um homem de moral não 
fica no chão, levanta sacode a 
poeira e dá a volta por cima.  

(Ataulfo Alves)

PARA REFLETIR

DECIFRE SE PUDER
Que tipo de calça-

do anda de maneira 
desengonçada?

(Resposta na última 
página)

AGENDA 
SEMESTRAL

O QUE PASSOU 
(para não esquecer)

Janeiro
dia 1º - Confraternização Universal;
mais uma etapa vencida ;
dia 24 - aposentados - nossa luta continua;
Fevereiro - mês inteiro - Recesso de verão
Março
dia 05 - Carnaval; todo mundo na folia;
dia 08 - internacional da mulher; nosso cari-

nhoso reconhecimento;
 

O QUE ESTÁ PASSANDO
(para viver)

Abril
dia 21
Domingo de Páscoa: Renovação 
Tiradentes:  Reflexão histórica;
26 e 27 - Assembleia Geral da FAABB em Bra-

sília: prestação de contas e debates sobre CASSI 
e PREVI. 

O QUE IRÁ PASSAR
(para se precaver)

Maio
dia 1º -  do Trabalho
Uma folga merecida;
Dia 12 - das Mães – Nosso reconhecimento 

carinhoso: 
dia 15 - Assembleia Geral Ordinária na AFA-

BB/SC
Relatório Anual da Diretoria;
Junho
Dia 12 - dos Namorados - o amor glorificado;
Dia 20 - Corpus Christi - Tradição vivificada
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Não pensas mal dos que 
procedem mal, pense somen-
te que estão enganados.

 
    
(Sócrates)

PARA REFLETIR

DA DIRETORIA JURIDICA

Cobrança de Dívidas - A cobrança 
de dívidas é um assunto frequente em 
nosso dia a dia. Nosso diretor jurídico é 
consultado por credores e devedores a 
esse respeito. O que  se constata é que 
a legislação brasileira evoluiu bastante 
nos últimos anos. Ferramentas e pro-
cedimentos foram criados para tornar 
mais célere e eficaz a cobrança da dí-
vida pelo credor. Destacam-se alguns 
exemplos: 

1º) A possibilidade de cobrança de 
débitos condominiais, como a taxa de 
condomínio, diretamente por meio de 
ação de execução. Essa foi uma mu-
dança na legislação que tornou muito 
mais rápida a cobrança da dívida pelo 
credor, no caso o Condomínio.

2º) O segundo exemplo é a possibi-
lidade de retenção da carteira de mo-
torista e do passaporte do devedor, 
como uma forma de pressioná-lo ao 
pagamento de sua dívida. É uma medi-
da polêmica, mas que gradativamente 
está sendo autorizada pelos Tribunais 
brasileiros. 

3º) O terceiro exemplo diz respeito 
ao recente aprimoramento do sistema 
de penhora online. A partir de dezem-
bro de 2018, a ordem de penhora diri-
gida aos bancos passou a ser perene, 
ou seja, o banco ficou obrigado por 

cumprir a ordem judicial pelo prazo de 
24 horas. Qualquer valor depositado 
na conta do devedor nesse período, 
será penhorado e revertido para o pa-
gamento da dívida. 

Existem ainda outras alternativas 
postas à disposição do credor. Está 
cada vez mais complicada a posição 
do devedor contumaz. Na dúvida de 
como proceder, não hesite em buscar 
orientação com o advogado de sua 
confiança.

Inscrição indevida nos órgãos de 
proteção ao crédito - Imagine que ao 
tentar efetuar uma compra parcelada 
de um carro ou de um apartamento, 
você tenha o crédito necessário nega-
do. Ao tentar descobrir o porquê desta 
negativa, descobre que seu nome está 
inscrito nos órgãos de proteção ao cré-
dito, mesmo sem dever nada no mer-
cado.Isso ocorre geralmente por uma 
falha na prestação do serviço, pois de 
forma automática os sistemas dos for-
necedores repassam as informações 
dos devedores para os órgãos de pro-
teção ao crédito. Inúmeras são as rela-
ções de consumo que podem originar 
esse tipo de problema. Uma campeã 
de anotações indevidas são as opera-
doras de telefonia. Entretanto, bancos, 
concessionárias de água e energia, co-

merciantes que trabalham com crediá-
rio próprio e até universidades come-
tem o erro de apontar indevidamente 
como devedores seus clientes. Ocorre 
que, quando a informação é legitima, é 
direito da empresa tentar reaver o va-
lor a receber coagindo o consumidor 
devedor. O problema acontece quan-
do por uma inscrição indevida, o con-
sumidor tem seu crédito no comércio 
comprometido. O que é importante 
saber como consumidor? 

1. Você pode verificar de graça 
como está a situação do seu nome por 
sites especializados na internet.

2. Você pode comparecer ao CDL 
da sua cidade, munido com sua identi-
dade, que eles fornecem a informação, 
também de forma gratuita.

3. Existe o entendimento conso-
lidado nos tribunais de que em caso de 
existência de inscrições legítimas, caso 
o consumidor tenha uma outra anota-
ção irregular, não existirá o direito de 
indenização por danos morais, sendo 
possível apenas remover a anotação 
indevida.

Existem formas judiciais eficientes 
para resolver problemas do gênero, 
caso você consumidor tenha proble-
mas do tipo, não deixe de buscar seus 
direitos.

MARAVILHAS DO MUNDO

A muralha da China é um dos maio-
res projetos de construção do mun-
do, com uma extensão de cerca de 
8.850 km, que se estende de Dan-
dong, no leste, até o Lago Lop, no 
oeste, passando por seis províncias 
e outras duas regiões autônomas. 
Apesar disso, um estudo chinês afir-

ma que se for considerada 
toda sua extensão, incluin-
do barreiras defensivas na-
turais, seu comprimento 
pode chegar à 21.200km. A 
Grande Muralha da China 
foi construída com propó-
sito de proteger os estados 
e impérios chineses de in-
vasões inimigas, porém ela 
também serviu de contro-
le de fronteira, imigração 
e emigração, e local de co-

leta de impostos sobre mercadorias. 
Sua construção se iniciou no século 7 
a.C. e continuou por mais dois milê-
nios, e apesar de ser chamada de mu-
ralha, ela consiste em duas paredes 
paralelas, com torres de observação e 
quartéis por toda a sua extensão.
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AULAS DE 
INFORMATICA
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 secreta-
ria e agendar horário.

PARA REFLETIR
Creia, basta ser sincero e desejar 

profundo, não diga que a canção 
está perdida, tenha fé em Deus, 
tenha fé na Vida. Tente outra vez. 

(Raul Seixas)

CAFÉ AMIGÁVEL

Mais um grupo de colegas aniversa-
riantes dos  meses de Dezembro, Janei-
ro e Fevereiro participaram da come-
moração que aconteceu na tarde do dia 
20 de Fevereiro, na sede da Associação. 
Registraram presença no evento, além 
de dirigentes da associação e do dire-
tor regional da ANABB (Carlos Francisco 
Pamplona), os seguintes associados: 

Aniversariantes de dezembro:
José Eder Sales Aguiar (dia 04); Gui-

do Schultz (dia 11); 

Aniversariantes de Janeiro:
Genarino Valdir Justi (dia 05); José 

Itajara Leão de Souza (dia 25); Valmor 
Vitorino Filippin (dia 27); Maria Helena 
Possas Feitosa (dia 29); Carlos Francis-
co Pamplona (dia 31);

Aniversariantes de Fevereiro:
Maria de Lourdes Barbiero (dia 07). 

Obs. No Café Amigável de abril, se-
rão homenageados os aniversarian-
tes de março e abril.

MARAVILHAS DO SER HUMANO (VIII)

 Tudo o que sabemos, 
vemos, apreciamos e usu-
fruímos, teve, e ainda tem, 
origem na capacidade 
criativa do ser humano, 
movido pela busca inces-
sante de saber o porquê 
das coisas e a razão de 
sua existência. Muito em-
bora muitas perguntas 
ainda permaneçam sem 
respostas e ele continue 
descortinando novos 
horizontes e tecnologias 
até então inimagináveis, 
a força interior que move 
este ser fantástico é a ca-
pacidade de pensar, criar e desenvol-
ver coisas, as mais diversas, seja em 
benefício próprio ou de seus seme-
lhantes. O imponderável também é 
parte integrante desse processo, pois 
uma mente da mais alta tecnologia 
também está sujeita ao domínio de 
sentimentos e paixões, sejam eleva-
dos ou sórdidos, daí a  impressionan-
te manifestação dos mais variados 
exemplos verificados na história da 

humanidade. Hoje vamos sintetizar 
um deles: SOLIDARIEDADE.  Caracte-
rística, particularidade ou estado de 
solidário.[Jurídico] Acordo através do 
qual algumas pessoas se sentem obri-
gadas umas em relação as outras e/ou 
cada uma (individualmente) em rela-
ção as demais .Sentimento de compa-
decimento com as dificuldades e/ou 
sofrimentos de outras pessoas. Sen-
timento que consiste na identificação 
com as misérias alheias; conhecimen-

to do sofrimento daqueles 
que são pobres .A demons-
tração ou a manifestação 
desse sentimento com o 
propósito de ajudar; ajuda, 
amparo ou apoio. Assistên-
cia moral demonstrada a 
uma pessoa em determi-
nadas situações. Estado de 
(uma ou mais) pessoas que 
compartilham de modo 
igual e entre si as obriga-
ções de um ato, empresa 
ou negócio e, por sua vez, 
arcam com as responsabi-
lidades que lhes são parti-
culares; interdependência. 

Identificação de pensamentos, ideias, 
sensações, sentimentos etc ..Benditos 
sejam os Solidários.

DICAS ÚTEIS
Para desentupir canos e pequenas 

caixas de gordura, utilize ½ xícara de 
sal para cada litro de água quente.
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Porque cometer erros anti-
gos se há tantos erros novos a 
escolher?

 
(Bertrand Russel)

PARA REFLETIR

CONVÊNIOS E PARCERIAS

GRUPO AMOR PERFEITO 
(Atividades de Janeiro a Março)

Tendo iniciado suas atividades em 12 de março, o grupo já 
estabeleceu sua programação para o ano,

relativamente ao fornecimento de bens e serviços as en-
tidades eleitas para receberem os benefícios, tanto é que já 
no mesmo mês de março algumas entregas foram efetuadas.

DICAS DE SAÚDE

Para aqueles que não podem nem 
pensar em academia de musculação, 
muito menos no esforço para ganhar 
musculatura, devem praticar Pilates, 
pois é um exercício sem impacto, po-

dendo ser realizado por pessoas de 
qualquer idade e nível de condiciona-
mento físico para reabilitação muscu-
lar e tratamento de dores crônicas e 
de coluna em geral.

DICAS PARA SER 
FELIZ

O perdão é a vingança da sabedoria.  
(C.Wernicke)

SABEDORIA

Os verdadeiros analfabetos são 
aqueles que aprenderam a ler e não 
leem. (Mário Quintana)
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Diretoria Executiva  - Presidente: Genésio Vegini - Vice-presidente Adminis-
trativo: Onildo Miguel Borba - Vice-presidente Financeiro: Luiz Bento Isense 
- Vice-presidente de Atividades Socioculturais: Maria Helena Possas Feitosa 
- 1° Vice-presidente Suplente: Carlos Francisco(Chico) Pamplona - 2ª Vice-
-presidente Suplente: Asta Isoldi Bassani - Diretor Jurídico: Valmor Vitorino 
Filippin - Diretor Regional de Blumenau: Norberto Antônio Koerich Jr. - 

Conselho Deliberativo - Efetivo: Hélio Tadeu Palhano de Oliveira, Maria Elisa-
bet Winter Pastore, João Antônio Ferreira Leite, Altamir Formazari de Paula, 
Neusa Aparecida de Alcântara, Marco Aurélio Lopes Coelho - Suplentes: Hum-
berto Dalsasso, Rubens Santello, Jorge Luiz Ceretta, Sérgio Pires Ferreira - 
Conselho Fiscal - Efetivos: Romero de Carvalho Lima, José Rui Cabral Soares, 
João Mergino dos Santos - Suplente: Leo Moraes Soares

Associação dos Funcionários Aposentados e Pensionistas 
do Banco do Brasil em Santa Catarina

Educação é o que resta de-
pois de ter esquecido tudo o 
que se aprendeu na escola.

 
(Albert Einstein)

PARA REFLETIR

Resposta do teste:
Tamanco.

DECIFRE SE PUDER

OBITUÁRIO
Registramos, 

com pesar, o pas-
samento do as-
sociado Ademir 
Feltes, ocorrido 
em 17.12.2018.

PARA OS MAIORES DE 60  (XIII)
Não seja repetitivo, contando a mes-

ma estória três, quatro, cinco vezes. 
Quem olha só para o passado, tropeça 
no presente e não vê a passagem para 

o futuro. Fique de boca fechada e se-
rás um sábio! Lembre-se que você tem 
dois ouvidos e uma boca só: e isso não 
é por acaso!

CURIOSIDADES  (do Brasil)
No Brasil, quem está preso em uma 

penitenciária federal tem direito a 
uma diminuição de quatro dias de 
pena por livro lido. O máximo per-
mitido é de 48 dias de pena por ano, 
correspondente a 12 obras ao longo 

do período. Para obter o benefício, é 
necessário escrever uma resenha de 
cada livro lido em um período entre 
21 e 30 dias. Há penitenciárias esta-
duais e municipais que também ade-
riram ao projeto.


