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EDITORIAL
Com a graça de Deus, estamos ainda aqui para curtir as maravilhas que
a vida nos pode oferecer. Recolhidos
em nossas residências comemoramos
as festividades de Páscoa, enquanto
torcemos para que os efeitos da pandemia do Coronovirus fique para trás.
Melhor que no ano passado, já
se pode respirar mais aliviado com
a prestação dos serviços da CASSI.
Depois de duas chamadas para os
associados votarem alterações dos
estatutos, finalmente, por margem
muito reduzida, conseguimos, embora com considerável aumento das
nossas contribuições, que o Banco fizesse aporte de quase um bilhão de
reais, para equilibrar as reservas ne-

cessárias para o pleno funcionamento
de nosso Plano de Saúde. Esperamos
agora, que a diretoria da CASSI consiga implementar, com sucesso, as
medidas para tornar o atendimento
mais eficiente e menos oneroso.
Quanto à PREVI, a crise mundial provocada pela pandemia do Coronavírus, corroeu os ótimos resultados registrados no ano de 2019, colocando
em risco a sustentabilidade futura do
Plano. Esperamos que seja onda passageira e que até o final deste ano as
empresas, das quais a PREVI participa,
recuperem a rentabilidade esperada.
De nossa parte, pelo segundo ano
os reajustes ficaram bem inferiores à
variação dos Preços de Mercado. Em

2019 nossos benefícios foram reajustados em 3,434% enquanto o IGP-DI
foi de 7,552%; já em 2020 o reajuste
foi de 4,482%, para a variação do IGP-DI de 7,318%. Lembramos que quando da votação da reforma dos Estatutos, em 1997, o índice escolhido foi o
IGP-DI por ser mais abrangente, mas
em 2003 a diretoria da PREVI alterou,
sem consultar participantes e assistidos, para o INPC que é um índice de
reajuste de preços que contempla
poucos itens além da Cesta Básica.
Por conta disso nossos benefícios vão
minguando a cada ano que passa.

Feliz
Páscoa
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

Genésio Vegini
Presidente

CORONAVIRUS
A ameaça é real! O novo Coronavírus está se espalhando rapidamente por todo o mundo e agora ameaçando o
Brasil. O contágio é rápido e a doença multiplica-se geometricamente. Muitos países já estão adotando medidas
efetivas, e o Brasil também, cancelando qualquer evento,
festejo ou aglomeração pública, recomendando a restrição na circulação de pessoas nas ruas, com apenas algumas liberações e exigência de justificativa; proibição
de reuniões ou aglomerações públicas, até mesmo cerimônias religiosas; fechamento de escolas e faculdades;
suspensão de eventos esportivos, limitações de visitas
em hospitais etc.... Estamos todos no mesmo barco, com
a condicionante de que nossa faixa etária, devido a vários fatores como, por exemplo, a baixa imunidade, estão
sujeitos ao ataque do novo Coronavirus. Não podemos
fingir que está tudo bem pois a pandemia , não é brincadeira! Vamos nos proteger acatando as orientações das
autoridades e dos programas de saúde, adotando as medidas básicas abaixo recomendadas:
•
•

Lave regularmente e cuidadosamente as mãos com
água e sabão ou higienize-as com álcool gel 70%;
Mantenha, pelo menos, um metro de distância en-

•
•

•
•
•

tre você e qualquer pessoa que esteja tossindo ou
espirrando;
vite tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos não
lavadas;
Certifique-se de que você e as pessoas ao seu redor praticam uma boa etiqueta respiratória [Isso
significa cobrir a boca e o nariz com o antebraço
ou com lenço descartável quando tossir ou espirrar. Lembre-se de descartar o lenço utilizado, imediatamente];
Mantenha ambientes bem ventilados e evite o
compartilhamento de objetos de uso pessoal (talheres, copos, garrafas, pratos etc.);
Não saia de casa, se não for preciso;
Se tiver algum parente mais jovem, peça que ele
faça suas compras de supermercado, ou utilize o
telefone ou a internet para seus pedidos, pois a
maioria dispõe de serviços de entrega;

Os sintomas são semelhantes a um resfriado, apresentando febre, tosse e dificuldade de respirar. Caso apresente algum sintoma de síndrome respiratória, procure a
CliniCASSI ou o atendimento médico mais próximo.

NOTICIAS DA PREVI
a) INSS prorroga pagamentos
pela PREVI até junho deste ano
O INSS informou, em 16 de janeiro,
que os benefícios do instituto permanecerão sendo pagos na folha da
PREVI até a competência de junho de
2020. A prorrogação do prazo é resultado de pedido efetuado pela PREVI
ao INSS em 10 de janeiro, após reunião realizada em sua sede no Rio de
Janeiro, com o intuito de buscar uma
solução para a manutenção do acordo com o Instituto. A PREVI continuará a informar seus associados em caso
de novas orientações.
b) PREVI Família
Foi lançado, agora em março, o PREVI Família, um plano de benefícios
para os associados da PREVI e seus
familiares. Pela primeira vez, a PREVI
vai proporcionar um plano para os
familiares de seus participantes, consanguíneos até o 3º grau ou por afinidade até o 2º grau, como cônjuges,
bisavós, avós, pais, filhos, netos, tios,
sobrinhos, sogros, cunhados e enteados. Os próprios associados também
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poderão aderir ao novo plano, se assim desejarem. Confira o vídeo no site
da PREVI e compartilhe com os seus
parentes.
c) Apresentação de resultados
De acordo com orientação das autoridades de Saúde a PREVI também
está cancelando a apresentação de
seu Relatório Anual até que se amenize a crise de expansão do Coronavirus.
d) Eleições
A Comissão Eleitoral das Eleições
Previ 2020 comunicou, em 23 de março, o adiamento do processo eleitoral
por 60 dias a contar daquela data. A
postergação foi decidida em virtude
da pandemia do Covid-19 e dos impactos em diversos setores da sociedade. De acordo com a comissão, o
prazo de adiamento poderá ser revisto a qualquer tempo, conforme a situação de contingência. Vale destacar
que esse adiamento não representa
uma anulação do processo eleitoral.
Pelo contrário, não haverá prejuízo

para as etapas que já foram cumpridas até este momento. Elas continuarão valendo quando o processo for
retomado. As etapas que ainda estão
pendentes de realização serão readequadas conforme novo calendário
que será divulgado na retomada do
processo. São elas: envio do material
de divulgação pelas chapas concorrentes, produção e divulgação do
material eleitoral, homologação e certificação dos sistemas e canais de votação e a votação em si. Duas chapas
estão participando do pleito: chapa 1
– Previ para o associado; e chapa 2 –
Mais União. Aproveite o tempo disponível e fique por dentro das chapas e
das propostas, examinando o currículo de cada candidato e, principalmente, participando da votação.

PARA REFLETIR
Não fique na cama. A menos
que você possa fazer dinheiro
deitado.
(George Burns)

NOTICIAS DA CASSI
a) Eleições
No período de 16 a 27 de março,
ocorreu a eleição para renovação dos
novos dirigentes da CASSI. As chapas
vitoriosas 6 e 55, sob o comando do
Sr. Carlos Emilio Flesch terão a enorme responsabilidade de continuar o
trabalho de recuperação e sustentabilidade da CASSI. Vamos acompanhar
e torcer.Em julho, se autoridades sanitárias permitirem, estaremos sabatinando o diretor eleito no Encontro
Sulbrasileiro de AFABBs, em Balneário
Camboriú. Compareçam!!!
b) Mais responsabilidade
A CASSI, responsável pelos planos
de saúde dos empregados do Banco
do Brasil, terá que cortar R$ 1,2 bilhão
em custos até 2023, segundo mensagem enviada aos associados pelo presidente da operadora, Dênis Corrêa.
c) Conferencia Estadual de Saúde
Aconteceu, no dia 11 de março, na
Sede da AABB Florianópolis, a “X Conferência Estadual de Saúde de Santa
Catarina”. A composição do Conselho
de Usuários Estadual contempla representantes dos associados da CASSI, órgãos regionais do Banco do Brasil, entidades representativas de seus

funcionários da “ativa” e aposentados
e entidades sindicais. O Conselho de
Usuários é renovado bienalmente na
Conferência Estadual de Saúde.Este,
no seu exercício da participação social contribui para promover a qualidade nos serviços prestados e tem importante papel no fortalecimento do
Modelo de Atenção Integral à saúde,
adotado pela CASSI. Durante a Conferência, foram referendados os nomes
que irão compor o Conselho no biênio 2020/2021. Estavam presentes,
além da gerente da CASSI Santa Catarina, representantes das entidades, da
GEPES e Superintendência do Banco
do Brasil. O evento foi aberto pela Coordenadora do Conselho de Usuários,
Maria Helena Possas Feitosa, dando as
boas-vindas aos presentes. Em seguida, o Coral “Atrás da Nota”, composto
por funcionárias aposentadas do Banco do Brasil, trouxe para o Encontro a
beleza e a suavidade da música popular, sob a regência do maestro Willian
Farias. Com o tema Saúde e Espiritualidade – Crença ou Ciência, a Dra.
Lourdes de Marchi Capeletto, mostrou
que já existem estudos científicos que
comprovam a influência da espiritualidade na saúde do indivíduo. Disse
que a meditação e outras práticas que

valorizam a reflexão, o autoconhecimento, podem ser tão importantes
quanto os exercícios físicos na manutenção da saúde. A Gerente da CASSI
Florianópolis, Sra. Emília Braga relatou
as principais ações da Unidade, durante o ano de 2019, para diminuir os
impactos financeiros da CASSI. Dentre
elas, renegociação com prestadores
de serviço, redimensionamento da
rede, incentivo à utilização prioritária
da CliniCASSI - Florianópolis, como
primeiro atendimento em saúde. Na
sua fala, ficou evidente que a escolha
da Unidade e da Estratégia de Saúde
da Família tem se mostrado mais econômica e eficaz no acompanhamento e tratamento de doenças. Após
sua apresentação, foi aberto debate
e respondidos os questionamentos
feitos pelos presentes. A Conferência
Estadual foi marcada pelo entusiasmo dos participantes e colaboração
das entidades que patrocinaram o
evento, não medindo esforços para
a sua realização. A ANABB e a AFABB/
SC patrocinaram o cofee break e os
conselheiros realizaram uma rifa, para
auxiliar nos gastos e doaram o restante do valor arrecadado para uma ação
social. Foi uma Conferência solidária.
Sucesso aos novos conselheiros!

PARA REFLETIR
Os grandes navegadores
devem sua reputação aos
temporais e tempestades.
(Epicuro)
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NADA SERA COMO ANTES

Quem ainda não estava pronto para
se transformar digitalmente, está se
vendo obrigado a fazer isso à força (e
as pressas). Uma das consequências
da pandemia do novo coronavirus é
a necessidade de empresas contarem
com soluções on-line para manter seus
negócios em andamento. Até pouco
tempo atrás, o home office era descartado por uma série de empresas,
e agora se destaca como a alternativa
mais segura para os trabalhadores. Em
poucas semanas a telemedicina despontou como modelo fundamental de
assistência à saúde, as videoconferências como solução para os estudos, o
e-commerce para a garantia de mantimentos sem sair de casa. Esses são só
alguns exemplos de como o COVID-19
está forçando o mundo a se reinventar, e isso acontece justamente com
a transformação digital. O que antes
não passava de tendência acabou se
tornando urgência. Quem quiser se
manter relevante neste momento de
crise precisa mudar a forma de pensar. Se as pessoas estão abrindo mão

dos seus produtos ou serviços, não
adianta seguir fazendo o que estamos
acostumados. Situações como as que
o mundo está passando fazem com
que o consumidor fique retraído e gaste apenas com o essencial. Então, que
tal aproveitar a fase para refletir sobre
novas oportunidades, expansão de
atividades ou inovação? A ordem para
quem deseja sobreviver agora é se preocupar com o que virá. Embora não se
saiba quando – assim como aconteceu
há 12 anos – a atual crise vai passar.
Como será? Com certeza, diferente. As
pessoas estão mudando, e consequentemente as empresas também precisarão mudar. Crises mudam padrões e
despertam ideias inovadoras, capazes
de mudar o mundo. O importante é se
manter motivado, engajado e com a
certeza de que em breve será possível
explorar oportunidades nunca imaginadas. A pandemia é temporária, mas
a transformação não. Devemos abrir os
olhos para a digitalização dos processos de trabalho. Enxergar o isolamento
obrigatório como uma oportunidade
de ouro para levar negócios ou atividades a outro patamar, tirando proveito do que a experiência do home office
vai proporcionar. Mesmo experiências
negativas rendem lições valiosas de
aprendizado e aprimoramento. Não
vamos “voltar ao normal” quando essa
crise passar. Estamos participando da
criação de um “novo normal”, isso sim!
( texto de Ademir Mucelin
CEO da TWOWEB Digital )

Eleições
na FAABB
Diante das contingências decorrentes da pandemia “Coronavirus”, a assembleia da FAABB, programada para
acontecer de 29 a 31 de março, foi
adiada sem data definida. Nesse interregno, o mandato da atual diretoria fica
prorrogado até a realização de nova
convocação.
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AGENDA
SEMESTRAL
O QUE PASSOU
(para não esquecer)
Janeiro
dia 1º: Confraternização Universal
e viva a humanidade;
dia 24: Aposentados
Justa homenagem.
Fevereiro
mês inteiro:
Férias de verão e carnaval.

O QUE ESTÁ PASSANDO
(para viver)
Março
dia 8: internacional da mulher
Benditas sejam...

O QUE IRÁ PASSAR
(para se precaver)
Abril
dia 12: Páscoa - reflexão interior
dia 19: dia do Índio - reflexão exterior;
dia 21: Tiradentes - reflexão histórica;
dia 22: Descobrimento do Brasil
Sem reflexão.
Maio
dia 1º: Trabalho - Folga geral;
dia 10: Mães
Matriz humanitária.
Junho
dia 11: Corpus Christi
Mais uma reflexão interior;
dia 12: Namorados
Corações em explosão;
dia 24: São João
Forró em toda parte.

DECIFRE SE PUDER
Quem entra não vê e
quem vê não entra?
(Resposta
na última página)

PARA REFLETIR
Não se preocupe com o fato
de todos não concordarem com
você. Se conseguir que um terço caminhe com você, já pode
considerar-se um vencedor.
(Peter Drucker)

BREVE REFLEXÃO SOBRE A CASSI
Passamos por momentos muito difíceis nos últimos tempos, e a manutenção da nossa saúde tem sido uma
tarefa árdua. A saúde da CASSI é também a garantia da nossa. E mantê-la
não é tarefa apenas da Diretoria. A forma como utilizamos os serviços e a a
nossa consciência com relação à prevenção, são tão ou mais importantes
quanto a nossa ida aos médicos credenciados. Estejamos vigilantes. Não
assinar guias em branco, conversar
com os profissionais sobre pedidos de
exames e procedimentos, conferir os
extratos de utilização. Buscar sempre
a CASSI em primeiro lugar, são atitudes que podem fazer a diferença. Alimentação saudável, exercícios, sono
em dia e momentos alegres podem

impedir o adoecimento. A gerência
da CASSI local, seguindo diretrizes da
Sede, está desenvolvendo uma série
de ações que integram o Programa de
Saneamento da CASSI. Destacamos
alguns, que nos atingem diretamente,
e que é necessário a nossa compreensão:
•

•
•
•

renegociação dos contratos com
a rede credenciada, para reduzir
tabela de preços, mantendo a
qualidade do atendimento;
reorganização da rede credenciada, adequando o número de profissionais a real necessidade;
revisão do Programa de Assistência Farmacêutica;
implantação do “Saúde na Linha”;

Estas ações, iniciadas em 2019, já
trouxeram resultados positivos, gerando economia para a CASSI. Este é
apenas o começo. Precisamos estar
atentos. Qualquer dúvida, buscar primeiro a CASSI, tanto nos atendimentos médicos, quanto administrativos.
Baixar o APP da CASSI no celular é o
primeiro passo. Ali estão orientações
que facilitam nossa vida. A CASSI precisa da ajuda dos seus participantes
para continuar sendo a maior e melhor
autogestão do País.
(Maria Helena Possas Feitosa,
Diretora de Atividades Socioculturais
da AFABB/SC e Coordenadora do Conselho de Usuários da CliniCASSI Santa
Catarina)

GRUPO AMOR
PERFEITO
Dando início ao seu programa
de atividades para o ano de 2020,
sob a coordenação da associada
Vânia Fornasari, o Grupo realizou
sua primeira reunião, dia 03 de
março, promovendo reunião de
serviço, finalizada com um delicioso café regado a guloseimas
diversas. Em virtude da pandemia
do Corona Vírus, as atividades foram suspensas, mas serão retomadas tão logo seja possível.

DIA INTERNACIONAL DA MULHER
PARA REFLETIR
O homem reza para obter o
mal, como também reza para
alcançar o bem. O homem
está sempre com demasiada
pressa.
(Corão)

O ano de 1975 foi designado pela
ONU como o Ano Internacional da
Mulher, e o dia 8 de março foi adotado como o Dia Internacional da
Mulher pelas Nações Unidas, com a
finalidade de lembrar as conquistas
sociais, políticas e econômicas das

mulheres, independentemente de divisões nacionais, étnicas, linguísticas,
culturais, econômicas ou políticas.
Assim sendo, por tudo o que representam para a sociedade e para a família, o nosso “viva” para essas criaturas maravilhosas!
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AAFBB FECHA ESCRITÓRIO EM
SANTA CATARINA
Com enorme surpresa recebemos
a noticia de que nossa coirmã maior,
encerrou suas atividades em Santa
Catarina, fechando o escritório de sua
representação em Florianópolis, até
então comandado pelo colega Sergio
Pires Ferreira, nosso conhecido “Serginho”. Tal procedimento, segundo in-

formações do colega, será aplicado a
outras representações no pais cujos
resultados não atendem mais ao binômio “custo/beneficio”. Assim sendo,
os colegas aposentados vinculados
aquela representação terão seus atendimentos pela Sede central da AAFBB,
no Rio de Janeiro.

MARAVILHAS DO MUNDO
Kiyomizu-dera é um templo budista situado no leste de Quioto, Japão.
O templo faz parte dos monumentos
históricos da antiga Quioto e é considerado patrimônio mundial da UNESCO. O templo foi fundado em 778, no

início do período Heian, porém, seus
edifícios atuais foram construídos em
1633. O complexo do templo inclui
vários outros santuários, como o Santuário de Jishu, dedicado ao deus do
amor Ōkuninushi.

MARAVILHAS DO
SER HUMANO (VIII)
É extraordinária a versatilidade do
nosso corpo, e devemos ser muito
gratos por isso. Nenhum animal tem a
enorme variedade de habilidades que
os humanos têm. Um fator que contribui para essa versatilidade é a postura
ereta, que, além de ampliar o campo de
visão, deixa os braços e as mãos livres
para realizar inúmeras tarefas. Se fôssemos quadrúpedes, imagine como isso
limitaria nossas atividades! Outra maravilha de nosso corpo é o altamente
sofisticado sistema sensorial, que inclui
as mãos, os ouvidos, os olhos e, é claro,
o fabuloso cérebro, itens já focalizados
em edições anteriores.

INFORMATICA

FALECIMENTOS
Registramos com pesar o passamento dos associados abaixo:
André Tarnoski, em 16/12/2019
Belarmino Perboni, em 18/12/2019
Noraldino de Souza Lima, em 31/01/2020
João Jayme dos Santos, em 30/03/2020

Os equipamentos da AFABB/SC, 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.

PARA REFLETIR
Alguns chefes são considerados grandes porque lhes
mediram também o pedestal.
(Sêneca)
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CONVÊNIOS E PARCERIAS

DICAS
DE SAÚDE
O convívio social é um fator de
grande relevância para manter a saúde em dia em qualquer idade, pois
ele ajuda a prevenir o isolamento e a
consequente depressão. Daí a importância da participação de atividades
em grupo, visitar velhos amigos, fazer
viagens e agregar novas amizades. A
quebra da rotina do cotidiano é que
nos fornece a alegria de viver. Vamos
nos preparar para quando o confinamento determinado pelas autoridades sanitárias for levantado!

Eleições
na ANABB
Também a ANABB , pela mesma razão – pandemia causada pelo Coronavirus – suspendeu por 90 dias o processo eleitoral que será retomado quando
da normalização das atividades. Acompanhe o que está acontecendo para saber a verdade dos fatos sobre a fraude
nas eleições e suas consequências. Veja
mais detalhes nas páginas no site da
ANABB.

PARA REFLETIR
Acredito em sorte. De que
outra maneira poderíamos
explicar o êxito daqueles com
quem antipatizamos?
(Robert Wong)

CAFÉ
AMIGÁVEL
Infelizmente a AFABB/SC teve que
cancelar o “Café Amigável” em homenagem aos aniversariantes de dezembro, janeiro, fevereiro e março, em
função das recomendações oriundas

das autoridades, a fim de evitar riscos
desnecessários para nossos associados. Assim que a situação estiver controlada retornaremos a tão agradável
encontro social.

SABEDORIA
A verdadeira maneira de se enganar
é julgar-se mais sabido que os outros.
(La Rochefoucauld)

REGIONAL DE BLUMENAU
Os associados da Regional da AFABB/
SC de Blumenau, sob a coordenação
do diretor regional Norberto Koerich,
em gesto louvável, doaram para a CVV

daquela localidade a importância de R$
5.000,00 para serem realizadas melhorias
nas instalações da Entidade, para propiciar melhor atendimento ao público.

DIA DO APOSENTADO
Dia 24 de janeiro,
comemorouse o dia do
Aposentado!
Nosso
reconhecimento
a quem tem muita
história para
contar.
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PARA OS
MAIORES DE 60

CURIOSIDADES
(do Brasil)

A prática de atividades que estimulem
Mais de 90% dos carros novos produo cérebro, como palavras cruzadas, pro- zidos no Brasil usam etanol. É o único
blemas de lógica, jogos de cartas, domi- país do mundo onde o combustível é
nó e tabuleiro, que exigem raciocínio e oferecido em 100% dos postos.
atenção, diminui o
(Fonte:
risco de desenvolsite AgitoEspigão)
vimento do mal de
Alzheimer, uma doença degenerativa
que afeta a memória e outras funções.

Resposta do teste: Túmulo.

DECIFRE SE PUDER

DICAS PARA
SER FELIZ
Não tenha medo
de crescer lentamente.
Tenha
medo apenas de
ficar parado.
(provérbio chinês)

PARA REFLETIR
Preferia ser o primeiro nesta
aldeia ao segundo em Roma.
(Plutarco)
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