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EDITORIAL
11º ENCONTRO
SULBRASILEIRO DE AFABBS
Em 5 de julho foi realizado o 11º
Encontro Sulbrasileiro de AFABBs na
sede da AABB Balneário Camboriú,
como ocorre tradicionalmente para a
realização deste evento. Contou com
um público de aproximadamente
160 pessoas, a maioria aposentados
do BB. Estiveram presentes também
muitos dirigentes de outras entidades
de funcionários do BB, como ANABB,
AAFBB, AFABB do Distrito Federal, de
Mato Grosso, UNAMIBB, ANAPLAB e
membros dos Conselhos de Usuários
da CASSI. Destacamos a presença da
Sra. Isa Musa de Noronha, presidente
da Federação das AFABBs.

Pela manhã foi realizada palestra
pelo Sr. José Maurício, presidente da
PREVI, que gentilmente aceitou nosso
convite. Participou também dos debates o Sr. Marcel Barros, diretor de
Seguridade da PREVI. Foi uma oportunidade para que todos os presentes
obtivessem esclarecimentos sobre a
situação atual da Entidade. De novidade, a pretensão de criar um Plano
Família, a exemplo do que existe na
CASSI. Ao final manhã, a ANABB, através de seus diretores Haroldo Vieira e
Graça Machado apresentaram esclarecimentos sobre a campanha “Não
mexe no meu BB”. À tarde, o Sr. Dênis Corrêa, presidente em exercício
da CASSI, apresentou palestra sobre
temas atuais e de relevância da situação da CASSI. Os debates foram bem

AÇÃO DA CESTA ALIMENTAÇÃO
Acordo com a PREVI - Muitos associados entraram na Justiça – de forma
particular ou por meio de outras entidades – com ações judiciais contra a
PREVI pleiteando a incorporação do
auxílio cesta alimentação ao seu benefício de aposentadoria. Essas ações
judiciais foram julgadas improcedentes e os seus autores deverão devolver
a PREVI os valores recebidos antecipadamente. Para os associados que
ainda não iniciaram a restituição do
valor à PREVI, seja por meio de reten-

ção descrita na folha de pagamento
ou mesmo por depósito ou penhora
judicial, há possibilidade de realizar
acordo com a entidade previdenciária
com condições favoráveis (parcelamento ou desconto) de modo a evitar
a apreensão judicial de patrimônio
pessoal. A AFABB, por seu Setor Jurídico, está à disposição dos associados
que tiverem interesse em tomar mais
informações e/ou orientações a respeito do assunto, pelo telefone da secretaria da associação (48) 3209-4085.

esclarecedores e não se furtou em
responder a todas as perguntas. Destacou a situação calamitosa da CASSI,
principalmente a partir de 2020 que,
com o término do acordo de 2016, a
contribuição dos associados voltará
para 3%, o que deixará de arrecadar
em torno de 40 milhões por mês, inviabilizando a continuidade das atividades de assistência da CASSI. Foi
realmente um evento importante e
esclarecedor para os aposentados e
pensionistas. Ficamos gratos pelos
que nos prestigiaram com a presença
e convidamos todos para o próximo
encontro em 2020.
Genésio Vegini
Presidente

CONFRATERNIZAÇÃO
NATALINA

Reserve em sua agenda o dia
4 de dezembro, uma quarta-feira, para o encontro de Natal
e encerramento das atividades
do ano, que a AFABB/SC estará
promovendo.

Precisamos de você nesta batalha. Temos de conversar com as
pessoas, desmentir fake news, esclarecer dúvidas e falar com todos para preservar uma instituição sólida, lucrativa e socialmente
útil como o Banco do Brasil

DIA DOS PAIS
Uma comemoração diferente aconteceu na AFABB/SC, em homenagem aos
papais associados. Foi realizado o inicio
de um campeonato de dominó, regado
a café, sucos, doces e salgadinhos. Assim
os associados participantes confraternizaram e se divertiram com a certeza de
que logo, logo, estarão novamente se
encontrando para mais uma rodada,
seja de delicias ou de jogadas.

11º ENCONTRO SULBRASILEIRO DE AFABBs
Mais um sucesso de participação dos
colegas aposentados do Paraná, Rio
Grande do Sul e Santa Catarina, além
de importantes personagens de outros
estados e entidades que vieram enriquecer o evento, que contou este ano
com a participação dos presidentes da
CASSI e PREVI e diretor de Seguridade
da PREVI, demonstrando a importância
do encontro como diálogo indispensável entre participantes e assistidos.

DICAS UTEIS
Para se manter aquecido - Basicamente perdemos cerca de 30 a 40% do calor
corporal através da cabeça. Portanto,
quando está frio, nosso organismo primeiro de tudo vai enviar sangue para a
cabeça pois o cérebro é o principal órgão
do corpo e precisa ser mantido aquecido. Assim, a primeira coisa que o nosso
corpo faz é diminuir a circulação nas extremidades para enviar o sangue para a
cabeça. É por isso que muitas pessoas
sentem muito frio nas mãos e nos pés
mesmo usando luvas, meias, e até grossos casacos. Mas nada disso adianta se a
cabeça não for protegida. Assim a dica é:
Use sempre um gorro, um capuz. Até um
boné ou chapéu vai fazer muita diferença. Ou um xale, uma manta. Mas cubra
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bem sua cabeça e de preferência as orelhas também. Manter sempre a cabeça
protegida diminuiu muito o frio que se
sente nos pés e nas mãos, algo muito comum nas pessoas. Antes de botar luvas,
primeiro proteja sua cabeça e você vai
sentir a diferença com toda certeza. E se
puder, valorize as artesãs locais que fazem estes importante abrigos para a cabeça, além do que, sendo uma peça do
vestuário também tem seu charme. Proteja sua cabeça e vai perceber na prática
que aquele frio todo, não se resolve apenas com casacos, pelo contrário, você vai
descobrir que pode usar até menos peças de vestuário se a sua cabeça estiver
bem protegida. Proteja, bem as crianças
com tocas ou gorro.

28 de Agosto
DIA DO
BANCÁRIO
Depois de aposentado, a gente comemora todo dia, entretanto, esta data
não deve ser esquecida. Viva nós!...e
parabéns a todos os demais colegas da
ativa!

PARA REFLETIR
Não possuir algumas das
coisas que desejamos é parte
indispensável de se alcançar a
felicidade.
(Bertrand Russel)

NOTÍCIAS DA PREVI
Situação do Plano 1 - A rentabilidade
do Plano 1 no mês de julho foi de 0,29%
e seu desempenho acumulado no ano é
de 4,79%. O destaque do mês foi o segmento de Investimentos Estruturados,
que representa 0,65% da carteira e teve
uma rentabilidade 15,27% em julho e de
27,09% no ano. O Plano 1 mantém superávit acumulado de R$ 4,36 bilhões.
Melhoria nos reajustes - Durante o
encontro sulbrasileiro de AFABBs, nas
conversas com a PREVI, discorreu-se
muito sobre a situação patrimonial da
PREVI, que conseguira manter superávit
suficiente para garantir nossos benefícios.
Não foram discutidas melhorias nos reajustes de nossos benefícios, motivo pelo

qual, no congresso de encerramento do
Encontro, as AFABBs elaboraram uma
carta ao presidente da PREVI, solicitando
um acréscimo percentual de 5% sobre o
índice de variação do INPC, já que no ano
de 2018 teve uma variação de 3.434%,
enquanto o IGP-DI, índice aprovado pelos
participantes e assistidos na reforma dos
estatutos de 1997, foi de 7,1021%. Naquela correspondência pedíamos um acréscimo igual à meta atuarial, tendo em vista
que nos últimos anos, os investimentos
da PREVI conseguiram ultrapassar esse
percentual. Em 25 de julho, através do
expediente PRESI/GABIN-2019/0353, a
PREVI não sinalizou qualquer expectativa
de estudar melhoria no índice de reajuste
dos benefício, limitando-se a conceder

o que prevê o Regulamento do Plano
nos artigos 27 e 63, ou seja, o INPC. Para
maiores detalhes, nos sugere a leitura
das explicações apresentadas em 2018,
no endereço: http://www.previ.com.br/
menu-auxiliar/noticias-e-publicacoes/
noticias/detalhes-da-noticia/saiba-mais-sobre-o-reajuste-dos-beneficios.htm
Segundo a PREVI. Um dos critérios para a
escolha deste índice (INPC) foi o fato dele
ser impactado com maior peso pela variação dos preços dos gêneros alimentícios.
Como a variação dos preços desses produtos é menor que a dos preços em geral,
a cada ano o poder aquisitivo de nossos
benefícios vai ficando menor. Continuaremos lutando para que, pelo menos, seja
restabelecido o IGP-DI, previsto em 1997.

211 ANOS DO BANCO DO BRASIL
Em outubro o Banco do Brasil vai
comemorar 211 anos de trabalho, ajudando nosso País a se desenvolver. E
quem está aqui hoje para contar essa
história de conquistas do BB são os seus
mais de 200 mil funcionários, da ativa e
aposentados. Gente que sabe o que é

PRIMAVERA...
Lembre-se de que o que você armazena em sua mente é tão importante quanto o que você armazena em seu armário.
As palavras, histórias e pensamentos que
você repete para si mesmo criam a sua
realidade. Para florescer nesta primavera, certifique-se de dar uma olhada na
sua mente para se reconectar com o que
lhe traz alegria, alimentando a sua alma
e descartar o que já está velho e desgastado. (extraído da coluna de Andréa Gusmão - Jornal ND 7/8 setembro/2019)

um banco de todos e para todos. Essa
brava gente soube atravessar impérios
e reinados que fracassaram, repúblicas
que envelheceram. E o Banco do Brasil
seguiu sua jornada de apoio ao desenvolvimento econômico e social do País.
Para marcar esse momento histórico

e diante de instabilidades presentes,
a AFABB/SC se junta a campanha da
ANABB para levar os devidos esclarecimentos ao povo brasileiro através do
movimento “NÃO MEXE NO MEU BB”.
Maiores informações estão disponíveis
no site www.anabb.org.br.

ELEIÇÕES ANABB
No período de 01 de outubro a 04 de
novembro os associados da ANABB terão
a oportunidade de escolherem os novos
dirigentes daquela entidade em todas as
instâncias, isto é o Conselho Deliberativo,
Fiscal, Diretores Regionais e Representan-

tes em Dependências do BB. Para votar o
associado poderá escolher o correio ou a
via eletrônica (site ou aplicativo da ANABB). Todas as informações necessárias estão disponíveis no site www.anabb.org.br.

Setembro Amarelo
Setembro Amarelo é o mês de conscientização sobre a prevenção do suicídio. Dar apoio às pessoas em sofrimento

pode salvar vidas. Se precisar de ajuda,
fale com os profissionais da CliniCASSI
que estão prontos para orientar você.

DIFERENÇA ENTRE IDOSO E VELHO

PARA REFLETIR
Investir em conhecimento
rende sempre os melhores
juros.
(Benjamin Franklin)

IDOSO curte o que lhe resta da vida
VELHO sofre o que o aproxima da morte...
IDOSO é quando ainda aprende
VELHO é quando já nem ensina...
IDOSOé quando ainda sente amor
VELHO é quando só sente saudade...
IDOSO é quando se exercita
VELHO é quando apenas descansa...
IDOSO é quando sonha
VELHO quando apenas dorme...
IDOSO é quem tem muita idade

VELHO é quem perdeu a jovialidade...
IDOSO se renova a cada dia que começa
VELHO se acaba a cada noite que termina...
IDOSO tem planos
VELHO tem recordações...
IDOSO tem rugas bonitas porque foram marcadas pelo sorriso
VELHO tem rugas feias, porque foram vincadas pela amargura...
IDOSO tem a idade no CORAÇÃO
VELHO tem a idade no CARTORIO...
desejamos que você, IDOSO, viva uma longa vida, mas que não fique VELHO nunca...
(Texto extraído da internet sem indicação de autor)
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AFABB/SC - 30 ANOS
Com um Café Colonial embalado pelo agradável som do “Duo Pai
e Filho”, a AFABB/SC, comemorou
com expressivo número de associados, na tarde do dia 31 de agosto,

seu 30º aniversário de fundação. Pelos registros efetuados na ocasião, o
evento foi bem recebido pelos participantes que aprovaram a ideia
para o futuro.

AGENDA
SEMESTRAL
O QUE PASSOU
(para não esquecer)
Julho
dia 05 - 11º Encontro Sulbrasileiro de AFABBs em Balneário Camboriú – Mais um encontro bem sucedido;
Agosto
dia 14 - Homenagem aos Pais; - Jogos e confraternização;
dia 31 - Aniversário da AFABB/SC - Confraternização em grande estilo;
Setembro
dia 7 - Independência do Brasil - Entre
Protestos e Patriotismo o Verde-Amarelo ainda
continua forte.

O QUE ESTÁ PASSANDO
(para viver)
Outubro
dia 12 - Homenagem a Nossa Senhora de
Aparecida, padroeira do Brasil, mas quem vai
ganhar presente são as crianças;
dia 16 - Chá Beneficente do Grupo Amor
Perfeito. Participe!

NOTÍCIAS DA AABB

O QUE IRÁ PASSAR
(para se precaver)
Novembro,
Dia 02 - Finados - Em memória dos que se
foram;
Dia 15 - Proclamação da república - Comemorar o Verde-Amarelo;
Dia 19 - Bandeira do Brasil - Salve lindo
pendão da Esperança;
Dezembro,
Dia 4 - Jantar de Natal na AFABB - Comemoração festiva com os associados;
Dia 25 - Natal - Comemoração festiva em família;

Um passeio especial - Em prosseguimento ao seu programa social, o Grupo de Bem com a Vida, realizou o seu
encontro mensal de confraternização
na vinícola Mazon, em Urussanga (SC).
O grupo, constituído por aproximadamente 40 casais, reunindo colegas
associados da AABB, da AFABB/SC e
também convidados especiais, tem por
objetivo, além de encontros e passeios,
reforçar a participação da AABB Florianópolis com atletas para os jogos de
aposentados que são promovidos pela
FENAABB.
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DECIFRE SE PUDER
Porque o galo canta
de olhos fechados?
(Resposta
na última página)

PARA REFLETIR
As pessoas entram em nossa vida por acaso, mas não é
por acaso que elas permanecem.
(Lilian Tonet)

CASSI - temporada ANS
Esperanças e otimismos alardeiam
por todos os lados diante do impasse criado entre CASSI, associados e
patrocinador, relativamente a solução dos problemas existentes. Numa
negociação todas as partes devem
estar contempladas, mas sem perdas
de direitos ou exigências prejudiciais,

isto é com a devida manutenção do
equilíbrio ajustado. No caso da CASSI o impasse gerou o inicio da intervenção da ANS e o BB ainda não se
sensibilizou, nem mostrou, até o momento, disposição em voltar à mesa
de negociação, nada obstante o apelo
de todas as entidades representativas

dos associados. Só nos resta aguardar o relatório da ANS para saber que
procedimentos deverão ser tomados, embora se saiba do empenho e
dedicação com que a atual Diretoria
e o Conselho Deliberativo estão trabalhando para a sustentabilidade da
CASSI.

GRUPO AMOR PERFEITO
(Atividades de Julho a Setembro)

Confecção e distribuição de enxovais – a) Durante o trimestre foram
distribuídos 36 enxovais completos para a AVOS, Associação de Voluntários do Hospital Infantil, ao custo estimado de R$ 120,00 cada enxoval,
totalizando R$ 4.320,00; b) Também foi feita a doação de 95 itens – calcinhas pagão, casaquinhos de lã, gorrinhos, cachecóis, pantufas – para
compor enxovais distribuídos pela Associação dos Amigos do Hospital
Universitário, para as gestantes carentes da maternidade do HU, além
de diversos brinquedos, livros, revistas, e roupas infantis para a Unidade
Pediátrica daquele hospital, ao custo estimado de R$ 500,00; c) Também foram doados 20 conjuntos de roupas – saias confeccionadas pelo
grupo e blusas doadas pela colaboradora Vânia Regina Fornazari – para
as meninas internadas na Ala Oncológica do Hospital Infantil, visando
proporcionar um pouco de alegria e conforto, durante o difícil período
de tratamento, ao custo estimado de R$ 400,00.

Centro de Educação Infantil Renascer – O Centro, situado no Jardim
Zanellato, em São José(SC), é uma entidade filantrópica sem fins lucrativos
que atende gratuitamente 89 crianças
carentes entre 3 e 6 anos em período
integral. O GAP apoiou financeiramente dois ônibus para levar as crianças e
professores da creche para uma visita

ao projeto TAMAR, situado na Barra da
Lagoa, em Florianópolis, proporcio-

nando um dia alegre e de aprendizado.
Esta ação teve um custo de R$ 1.100,00.

PARA REFLETIR
Todo homem que encontro
é superior a mim em alguma
coisa. Por isso dele sempre
aprendo alguma coisa.
(Ralph Waldo Emerson)
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CAFÉ AMIGÁVEL
O grupo de colegas aniversariantes
dos meses de maio/junho e julho/
agosto/setembro, participaram das
comemorações que aconteceram na
tardes dos 19 de junho e 18 de setembro, na sede da Associação. Registraram presenças nos eventos, além de
dirigentes da associação e associados:
Aniversariantes de maio: dia 6 – Antonio Carlos Bittencourt; dia 14 – Hiram Aparecido Simões; dia 18 – Maria
Elisabete Lima; dia 23 – João Carlos
Imlau.

Aniversariantes de junho:
dia 13 – Haci Antonio Zimermann;
dia 15 – Telma Maria Lapollizé;
dia 28 – Sidéria de Ávila Camargo;
Aniversariantes de julho:
dia 2 – Kurt Edmundo Krause;
dia 3 – Romero de Carvalho Lima;
dia 5 – Pedro Pereira da Silva;
dia 18 – Genesio Vegini;
dia 23 – Hugo de Moura Coimbra.
Aniversariantes de agosto:
dia 1º – Luiz Bento Isensee;
dia 6 – Raul de Bastiani;

MARAVILHAS DO SER HUMANO (X)
Em termos simples, pode-se dizer
que compartilhar significa dar algo de
nós aos demais. Esse dar algo pode ser:
uma parte da nossa comida, um dinheiro que se tem, uma ilusão pessoal ou um
sentimento de amor para outra pessoa.
Assim, o conceito compartilhar envolve
necessariamente a intervenção de dois
ou mais sujeitos, normalmente um dá
e o outro recebe, ou então a uma troca
entre eles. Qualquer tipo de comportamento que serve para compartilhar algo
é considerado bom e moral, da mesma
maneira que ocorre com as ações solidárias ou com a entrega aos demais em
qualquer de suas formas. Aparentemente a ação de compartilhar pode ser negativa ou contrária a nossos interesses. Não
podemos esquecer que, de uma maneira
ou outra, compartilhar pressupõe deixar
de ter algo (dinheiro, comida, tempo ou
o que for) em benefício do outro. Apesar
disso, podemos considerar que o fato de
compartilhar é benéfico e, portanto, útil.
Obviamente, sua utilidade não deve ser
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medida em termos quantitativos, mas
sim como uma forma de nos enriquecer
humanamente. Assim, aquele que compartilha algo (por exemplo, seu tempo
livre ajudando o próximo de maneira
voluntária) recebe em troca uma série
de ações: o agradecimento da pessoa
necessitada, um simples sorriso como
resposta, o respeito dos demais e, sobretudo, a própria satisfação. Benditos sejam
aqueles que compartilham!...

dia 7 – Cheila Tereza Siqueira
e Erico Szpoganicz;
dia 12 – Leonidas Dutra Medeiros;
dia 14 – Léo Moraes Soares;
dia 15 – Alfredo Luiz Closs;
dia 24 – Marco Aurélio Lopes Coelho;
Aniversariantes de Setembro:
dia 10 – Carmen Matos da Silva;
dia 24 – Ido Baptista Nunes;
dia 26 – Othon D’eça Cals de Abreu;
dia 27 – Julionir Bortolo Andrighetti
(Vermelho)
e Maria Elisabet Winter Pastore.

INFORMATICA
Os computadores da AFABB/SC continuam à disposição de seus associados, tanto para iniciação à informática,
quanto para utilização por parte daqueles que já dominam o assunto.

PARA REFLETIR
Aprenda com os erros
alheios, pois não viverá o bastante para cometer todos os
erros.
(Martin Vanbee)

CONVÊNIOS E PARCERIAS

PRIMEIROS
SOCORROS
PALESTRA
Na tarde do dia 18 de setembro, antes
da confraternização dos aniversariantes com o Café Amigável, a AFABB/SC
proporcionou aos associados e convidados uma interessante palestra sobre
“Noções básicas de primeiros socorros”,
coordenada pelas sinpáticas enfermeiras Maria Emilia de Oliveira, Margarete
Linhares Martins e Vera Blanck, que
aplicando a “dinâmica de grupo”, tornaram o evento proveitoso e agradável.

MARAVILHAS DO MUNDO
Considerada uma das cidades mais
prósperas dos Impérios Romano e Bizantino, o que sobrou da cidade de
pedra, construída por volta do ano 551,
também faz parte da lista das 7 maravilhas do mundo moderno. Localizada
em Petra, na Jordânia, o local também
é conhecido como Cidade Rosa, devido
à coloração de suas pedras.

DICAS PARA SER FELIZ
Resistência:
Se nada mudar, invente.
E quando mudar, entenda.
Se ficar difícil, enfrente.
E quando ficar fácil, agradeça.
Se a tristeza rondar, alegre-se.
E quando ficar alegre, contagie.

Se o caminho for longo, persista.
E quando chegar, comemore.
Se achar que acabou, recomece.
E quando recomeçar, acredite.
(extraído da internet, sem menção
do autor)

DICAS DE SAÚDE
Quando fizer uma feijoada coloque
uma laranja inteira e não descascada
(lavada sim!) na dita feijoada junto com
as carnes. A gordura será totalmente

absorvida pela laranja, basta cortá-la
para ter a confirmação. E o que é melhor, a laranja não modifica em nada o
gosto da feijoada que fica super light!

CHA BENEFICENTE
PARA REFLETIR
A arte de um príncipe consiste em fazer o bem pessoalmente e o mal através dos
outros.
(Angel Ganivet)

No próximo dia 16 de outubro o
Grupo Amor Perfeito estará realizando o tradicional Chá Beneficente no Castelinho da AABB em
Coqueiros, evento que se constitui
na principal fonte de arrecadação

de recursos do Grupo para financiar suas atividades filantrópicas... e
você, colega associado, é um convidado especial. Sua participação em
muito contribuirá para as obras filantrópicas do GAP.
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PARA OS MAIORES CURIOSIDADES
(do Brasil)
DE 60 (XV)

DECIFRE SE PUDER

SABEDORIA
É muito melhor arriscar coisas grandiosas, alcançar triunfos e glórias, mesmo expondo-se à derrota, do que formar fila com os pobres de espírito que
nem gozam muito nem sofrem muito,
porque vivem nessa penumbra cinzenta que não conhece vitória nem derrota. (Theodore Roosevelt)

Registramos, com
pesar, o passamento
de nossos associados Gilberto Bizzarro - em 04/08/2019
Milton
Verissimo Ribeiro - em
17/08/2019.

Resposta do teste: porque ele já
sabe a letra e a música de cor.

Fuja do vício mais comum da velhice,
que é a “presunção”. A longa vida pode
não lhe ter trazido sabedoria. Há muitos
que chegam ao fim da jornada, tão ignorantes como no início dela. Faça de
conta que nunca viveu nada! experiência não se passa! fique só observando
os erros e não se meta, a menos que alguém peça a sua opinião. Resista à vontade de dá-la... tudo o que é de graça,
não tem valor! Deixe que a “humildade”
seja a sua marca mais forte.

A maior comunidade japonesa fora
do Japão está no Brasil.

OBITUÁRIO
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