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EDITORIAL
Parabenizamos os associados da
CASSI que contribuíram para a proposta de reforma dos estatutos do
nosso plano de saúde. Assim sendo,
apesar da maioria ter aprovado a proposta de reforma que poderia equilibrar o plano, o número de votos favoráveis não foi suficiente para alterar
o Regulamento. A CASSI está numa
situação deficitária, sob risco de ter
que interromper a continuidade do
atendimento ou eventualmente de
sofrer intervenção da ANS (Agência
Nacional de Saúde Suplementar). To-

dos nós temos uma responsabilidade
diante da CASSI, o momento é de luta
por novas negociações com o Banco
do Brasil. Para debater esse assunto,
não percam a oportunidade de participar do XI Encontro Sulbrasileiro de
AFABBs, na AABB - Balneário Camboriú, dia 5 de julho próximo, quando teremos a presença do Sr. LUÍS ANICETO SILVA CAVICCHIOLI, presidente da
CASSI, que proferirá palestra e estará
à disposição para perguntas e questionamentos. Na mesma data, pela
manhã, teremos palestra e debates

com o presidente da PREVI, Sr. JOSÉ
MAURÍCIO PEREIRA COELHO.Trata-se
de mais um encontro promovido pelas Associações de Aposentados do
BB, dos Estados do Paraná, de Santa
Catarina e do Rio Grande do Sul. A
presença de todos é primordial para
que nossas sugestões alcancem e
sensibilizem a direção dessas entidades. Não percam esta oportunidade!
Aguardamos vocês!
Genésio Vegini
Presidente

DIA DOS PAIS
– ATENÇÃO –
ANOTE EM SUA
AGENDA
Todos os papais da AFABB/SC serão
homenageados em sua sede social na
tarde do dia 14 de agosto, a partir de
14 horas, com palestra sobre primeiros
socorros, café e jogos. Não perca essa
oportunidade de se divertir com amigos e colegas. Faça sua inscrição na secretaria.

PARA REFLETIR
Antes da batalha o planejamento é tudo. Assim que
começa o tiroteio, planos
são inúteis.
(Dwight D. Eisenhower)

RELATORIO ANUAL DE 2018 DA AFABB/SC
Em assembleia geral ordinária realizada no dia 15.05.2019, atendendo
edital de convocação de 15.03.2019,
foi apreciado o relatório das atividades da Diretoria, deliberado sobre o
Balanço Social e a Programação Orça-

ALERTA DE
SAÚDE
O controle do Aedes Aegypti é a melhor maneira de evitar a Dengue, Zika e
Chikungunya.
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mentária e discutido outros assuntos
de interesse da Associação. O Balanço
Geral de 2018 apresentou Ativo de R$
506.737,29; Receita Operacional de R$
166.396,00 e Sobras do Exercício de R$
12.628,67 e a Previsão Orçamentária

para 2019, estimada em R$ 175.800,00.
O parecer do Conselho Fiscal e a Ata do
Conselho Deliberativo, recomendaram
a aprovação das contas que, submetida à Assembleia, foi aprovada por unanimidade. A seguir o demonstrativo.

PARA REFLETIR
O homem que sofre antes
de ser necessário, sofre mais
que o necessário.
(Sêneca)

A.G.O. DA FAABB EM BRASILIA

De 24 a 26 de abril, reuniram-se em
Brasilia, as filiadas da FAABB - Federação das Associações de Aposentados
e Pensionistas do Banco do Brasil, em
que compareceu nosso Diretor Jurídico Valmor Vitorino Philippin, onde
foram debatidos os seguintes assuntos: a) Prestação de contas do exercício de 2018, com preocupação para
o futuro em função da perda de receitas extras que possivelmente não

mais ocorrerá; b) Preocupação com a
redução do quadro de associados em
todos os núcleos e a dificuldade em
se obter o cadastro dos funcionários
quer se aposentam para a formulação de convites; c) Revisão estatutária para adequação ao Código Civil e
a retirada de artigos que impedem a
reeleição de cargo para presidente; d)
Sustentabilidade da CASSI - objeto de
varias apresentações, pelo Rafael, atu-

ário da CASSI, pela Graça Machado, da
ANABB, pelo Satoru, diretor da CASSI,
todos defendendo a aprovação da
proposta; e) tarifas bancarias. Como
o representante do Banco não compareceu, ficou acertado que todas as
associações forneceriam à FAABB os
valores das tarifas pagas por débito
automático, que fará uma única reivindicação à direção do Banco para
isenção ou redução das mesmas.

PREVI INAUGURA SHOPPING DO FUTURO
Em 30 de maio foi inaugurado mais
um empreendimento imobiliário da
PREVI: o Shopping Parque da Cidade,
na Zona Sul de São Paulo. Com investimentos do Plano 1 e do PREVI Futuro, o shopping é o primeiro life center do Brasil – um novo conceito de

PARA REFLETIR
A glória é tanto mais tardia
quanto mais duradoura há de
ser, porque todo fruto delicioso amadurece lentamente.
(Arthur Schopenhauer )

centro comercial, que segue todos
os preceitos de sustentabilidade e é
voltado para atender os anseios mais
contemporâneos dos consumidores.
Equipado com telhado verde, recolhimento de resíduos a vácuo, sistemas de automação de última gera-

ção, interligação com áreas abertas
e área de preservação ambiental, o
empreendimento é o shopping do
futuro, que prioriza a experiência, o
consumo consciente, a diversidade e
a inclusão. Mais informações no site
da PREVI.

DICAS ÚTEIS
Ao fazer uma limpeza em sua geladeira ou
refrigerador, use água morna adicionando
uma colher de bicarbonato de sódio, isso eliminará o cheiro desagradável deixado pelos
alimentos.
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XXV CINFAABB
No período de 05 a 12.04.2019, a
AABB participou do XXV CINFAABB Campeonato de Integração Nacional
de Funcionários do Banco do Brasil realizado na cidade de Foz do Iguaçu
(PR). A delegação, composta de aproximadamente 100 pessoas, entre atletas e acompanhantes, mais uma vez,
deu um show de alegria, amizade e
confraternização. Além disso, os valorosos atletas conseguiram resultados
extremamente importantes como:
Ana Justi - 02 medalhas de ouro na
natação; Lucia Matos e Mara Minsky
- campeã e vice-campeã, respectivamente, na corrida rústica; João Carneiro - campeão geral na sinuca e a

equipe master (+ 50 anos ) de futebol
minicampo, que foi campeã da Série
A. A todos os atletas, campeões ou
não, a AABB-Florianópolis, mais uma
vez agradece pela brilhante participação. Agradece também às Entidades AFABB/SC, ANABB, CESABB/SC e
SEGASP pelo prestimoso auxílio financeiro para arcar com as despesas
de transporte (dois ônibus) de sua
valorosa delegação. Este encontro
reuniu mais de 3.500 funcionários e
familiares da família Banco do Brasil.
Convida, também, para o próximo
campeonato regional, que será o
SULBRAABB, em Curitiba (PR) de 20 a
23.11.2019.

AGENDA
SEMESTRAL
O QUE PASSOU
(para não esquecer)
Abril
dia 21 - Domingo de Páscoa: Renovação
e Tiradentes: Reflexão histórica;
26 e 27 - Assembleia Geral da FAABB em
Brasília: prestação de contas e debates sobre
CASSI e PREVI.
Maio
dia 1º - Homenagem ao Trabalhador - Uma
folga merecida;
dia 14 - Homenagem às Mães na AFABB/SC Nosso reconhecimento carinhoso:
dia 15 - Assembleia Geral Ordinária na AFABB/SC - Relatório Anual da Diretoria;
de 17 a 31 - Votação CASSI - Venceu a Abstenção.

O QUE ESTÁ PASSANDO
(para viver)
Junho
dia 12 - Homenagem aos Namorados - é o
amor glorificado;
dia 20 - Corpus Christi - Tradição vivificada.
Julho
dia 05 - 11º Encontro Sulbrasileiro de AFABBs
em Balneário Camboriú - Participe!

O QUE IRÁ PASSAR
(para se precaver)
Agosto
dia 14 - Homenagem aos Pais; Palestra,
Café e Jogos;
dia 31 - Aniversário da AFABB/SC - Café colonial, musica e sorteio de brindes;
Setembro
dia 07 - Independência do Brasil - Vamos
comemorar!

DECIFRE SE PUDER
Qual a semelhança
entre o segredo e o
dinheiro?
(Resposta na última
página)

PARA REFLETIR
O sucesso é constituído de
99% de fracasso.

(Soichiro Honda)
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PALESTRA
DA CASSI
Em parceria com a AAFBB e CASSI,
foi realizada na tarde de 14 de março,
a palestra “Sentidos e Sentimentos”,
em comemoração ao Dia da Mulher. A
palestra sob a simpática condução das
funcionárias da CASSI Mirtes e Thais,
contou com a presença de significativo
número de associadas, que logo após
se deliciaram com um delicioso coquetel, na sede da AFABB/SC.

AFABB/SC
COMPLETARÁ 30 ANOS
Em 31 de agosto a partir de 16 horas, AFABB/SC brindará seus associados com um especial Café Colonial na
sede da AABB-Florianópolis para comemorar seus 30 anos de existência.

UM PASSEIO ESPECIAL
Em mais uma de suas comemorações, o dinâmico Grupo de Bem com
a Vida, trocou o jantar mensal, quase sempre efetuado nos recantos da
AABB-Floripa, por um almoço no Fluss
Haus , famoso restaurante e café colo-

CASSI - NOVA TEMPORADA
O “SIM” venceu, mas NÃO alcançou o quórum necessário para
aprovação da proposta colocada em
votação - Encerrada a votação para
a reforma do Estatuto da CASSI, a
contabilização dos votos apurou um
total de 110.196 associados votantes, sendo que 55.444 se manifestaram pelo SIM e 49.577 votaram NÃO.
Brancos e nulos somaram 5.175. No
entanto, para fins de reforma do estatuto, votos brancos e nulos não
contam. Sendo assim, a quantidade
de votos válidos foi de 105.021. Mesmo com a maioria optando pelo SIM,
a reforma do estatuto não acontecerá, porque, de acordo com o artigo
73 do Estatuto da CASSI, para aprovação da reforma estatutária são
necessários 2/3 de votos favoráveis,

PARA REFLETIR
Qual é o melhor método para prolongar a vida?
Trabalho!
(Hipócrates)

Haverá música, brincadeiras, sorteio
de brindes, etc. Participe dessa alegria, fazendo inscrição na secretaria
até o dia 28 de agosto e anote em sua
agenda para não esquecer.

não computando votos brancos
e nulos, isto é, seriam necessários
70.014 votos para o “SIM”. Por não
ter alcançado a premissa estatutária, a situação da CASSI permanece
sem avanços. A AFABB/SC, continuará acompanhando o desenrolar dos
acontecimentos, e divulgando o que
ocorrer, uma vez que as entidades
que nos representam na mesa de
negociação já se disponibilizaram a
conversar com o patrocinador para
avançar nos termos de uma nova
proposta que assegure direitos e
deveres de todas as partes, mas sem
prejuízo às conquistas até aqui obtidas. É preciso refletir melhor sobre
o que queremos, pois o momento
é crítico, diante do que se verifica
em âmbito nacional. A AFABB/SC,
a exemplo do que fez a Federação,
enviou carta ao presidente do Banco do Brasil, solicitando que se disponha a abrir novas negociações
para a sustentabilidade da CASSI. O
que se verificou mais uma vez nesta
consulta foi que apesar da boa participação, a grande vencedora foi a
ABSTENÇÃO.

nial, reconhecido por sua farta e deliciosa comida alemã. Para completar
o dia visitou a belíssima cachoeira do
Rio Capivara, situada em Vargem do
Cedro, tudo no município de São Martinho (SC).

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.
A AFABB/SC oferece também aperfeiçoamento no uso de smartphone/
WhatsApp. Assuntos abordados: funções, agenda de contatos, mensagens
escritas, áudio, fotos e vídeos; câmera,
criação de grupos e integração grupal.
Basta entrar em contato com a secretaria e agendar horário.

CURIOSIDADES
(do Brasil)
Na prisão de Santa Rita do Sapucaí,
no sul de Minas, os detentos podem
pedalar em bicicletas fixas, que geram
energia para a cidade. Em troca, a cada
três dias pedalando, a pena é reduzida
em um dia.
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GRUPO AMOR PERFEITO
Atividades de Abril a Junho - Nos meses de abril e Maio foram entregues 36 enxovais completos para recém nascidos
carentes, do Hospital Infantil Joana de Gusmão, sob a coordenação da AVOS, no valor aproximado de R$ 2.400,00;

No mesmo período também foram entregues 110 peças para compor enxovais para recém nascidos carentes do Hospital
Universitário, além de livros, revistas, roupas e brinquedos, para a unidade pediátrica daquele hospital, em valor aproximado de R$ 500,00.

Numa parceria com a AFABB foi realizado no dia 13 de maio um evento comemorativo ao dia das Mães. Na oportunidade foi realizado um Bingo e servido um delicioso café colonial. Foi uma bela tarde de alegria.

Num ambiente de muita alegria e descontração foi realizada no Hotel Castelo
em Gravatal, nos dias 04 e 05 de junho a 5ª Festa do Pijama do Grupo Amor Perfeito. Este ano a Rainha do pijama foi a associada Marlene Ceretta que compôs a
corte com as princesas, Elaine Catarina Costa Santos e Vânia Fornazari. Após a festa o grupo foi conhecer e saborear as delícias da vinícola Mazon em Urussanga.

PARA REFLETIR
A adversidade desperta
em nós capacidade que, em
circunstâncias favoráveis, teriam ficado adormecidas.
(Horácio)
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CONVÊNIOS E PARCERIAS

CAFÉ AMIGÁVEL
Mais um grupo de colegas aniversariantes dos meses de março, abril,
maio e junho participaram das comemorações que aconteceram na tardes
dos dias 17de Abril e 19 de junho, na
sede da Associação. Registraram presença no evento, além de dirigentes

SABEDORIA

da associação e os seguintes associados:
Aniversariantes de março: dia 02 –
Marina Pereira Cortes Santello; dia 12
– José Martin Greve; dia 16 – Carlos
Leopoldo Franken; dia 29 – José Lemos Sobrinho.

Aniversariantes de abril: dia 09 –
Luiz Carlos Nunes Pires Schmidt; dia
10 – Claudio Fernando Krauss; dia 11
–Artêmio Cardoso; dia16 – Guilherme
Rodrigues Pinto Sobrinho
Obs. Os aniversariantes de maio/junho constarão da próxima edição.

MARAVILHAS DO MUNDO

Chichén Itzá foi uma grande cidade préA sabedoria da vida é sempre mais
profunda e mais ampla que a sabedo- -colombiana construída pela civilização
maia no final do período clássico. O sítio
ria dos homens (Gorki)
arqueológico está localizado no município

de Tinum, no estado de Yucatán, México.
A pirâmide de Kukulkan é o ícone mais
importante e popular de todos os templos
Maias.

DICAS PARA
SER FELIZ
Brinque com uma criança, se for o
seu neto, melhor ainda!

PARA REFLETIR
Quanto maior a dificuldade, tanto maior o mérito em
superá-la.
(H.W. Beecher)
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MARAVILHAS DO SER HUMANO (IX)

DECIFRE SE PUDER

ajudam a entender o mundo ao nosso
redor, além de ser um meio de expressar amor e carinho. As duas mãos possuem um total de mais de 50 ossos, ou
seja, cerca de um quarto de todos os
ossos do corpo. O conjunto complexo
das partes da mão — ossos, articulações e ligamentos — resulta numa extraordinária flexibilidade. Sem as mãos
perdemos grande parte de nossa capacidade. Benditas sejam nossas mãos!

Registramos, com
pesar, o passamento
de nossos associados
João José Machado
Neto, ocorrido em
30.03.2019 e Ricardo
Jorge Wolf, ocorrido em
25.05.2019.

PARA REFLETIR
Se a mulher soubesse que
sua força está na sua fragilidade, dominaria o mundo.

Resposta do teste:
ambos são difíceis de guardar.

A mão - Nossas mãos são belos instrumentos de altíssima precisão. Com
elas podemos colocar linha numa agulha, manusear um machado, pintar um
retrato, tocar piano, escrever etc. Além
disso, elas são muito sensíveis. Um leve
toque basta para identificar o que é papel, madeira, metal, pele, pelo ou água.
Sem dúvida, nossas mãos são muito
mais do que ferramentas para pegar
e manipular objetos. Elas também nos

OBITUÁRIO

(V. Vilhena de Moraes)
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