
Os festejos de final de ano sempre  
tiveram um significado especial para 
os povos do hemisfério norte. A inér-
cia dos animais e das sementes escon-
didas sob a neve são apenas a pre-
paração para a primavera com seus 
verbos nascer e renascer, florescer e 
crescer; enfim o ciclo anual da vida 
que atravessa o verão, o outono e no-
vamente será marcado pelo letárgico 
inverno. As pessoas sempre foram co-
nectadas com a natureza  e igualmen-
te se  recolhiam ante a dureza do frio e 
da neve e este recolhimento também 
proporcionava um tempo para refle-
xão sobre suas vidas, tempo de tra-
çar projetos e propósitos para o ano 
vindouro. O Cristianismo acrescentou 

para essa época do ano a comemora-
ção do nascimento de Jesus Cristo em 
Belém, que veio ao mundo de forma 
silenciosa, cheia de luz, e deixou ao 
mundo a mensagem da Salvação. Vi-
veu uma história de amor sem igual 
que vai também se tornar Verbo e de-
sabrochar na primavera, com a Páscoa 
da Ressurreição. As atividades festivas 
e gastronômicas foram sendo acres-
centadas em forma de comemoração 
pelo Natal e Ano Novo. Hoje vivemos 
as festas de final de ano quase nos 
esquecendo de refletir sobre a men-
sagem de Cristo. Neste final de ano 
de 2020, em função da pandemia da 
COVID-19, teremos que permanecer 
recolhidos em nossos lares, somente 

com a companhia dos familiares mais 
próximos, longe das concentrações 
de amigos e de crianças, diante do ris-
co de sermos vítimas desta pandemia. 
Por outro lado, talvez seja novamen-
te tempo de refletir sobre nossa vida 
e nos preparar para seguir em frente. 
Tempo de fazer grandes projetos. Será 
um Natal como nos tempos de outro-
ra, com parada obrigatória para viver 
a cristandade. Que possamos, diante 
das limitações que nos são impostas, 
ter um bom Natal e passagem de ano 
com muita felicidade. Um santo Natal 
a todos! Grandes projetos para 2021!

Genésio Vegini
Presidente

Associação dos Funcionários Aposentados e Pensionistas do Banco do Brasil em Santa Catarina - Fundada em 31.08.1989 
CNPJ 03.900.663/0001-50 - Sede/Expediente: Av. Hercílio Luz, 639, Conjunto 111 - Edifício Alpha Centauri,
Centro - Florianópolis (SC) - Cep 88020-000 - Fone/Fax: (48) 3209-4085  - E-mail: contato@afabbsc.org.br

nº 68 - Ano XIX - Outubro, Novembro e Dezembro de 2020 (Distribuição gratuita)

EDITORIAL

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

NOTICIAS DA CASSI
a) CASSI SC credencia Hospital Baía Sul
A CASSI Santa Catarina acaba de cre-

denciar o Hospital Baía Sul, de Florianó-
polis, ampliando o acesso hospitalar aos 
mais de 6 mil participantes da região me-
tropolitana da capital catarinense. O hos-
pital dispõe de pronto atendimento 24 
horas e está habilitado para cirurgias de 
pequeno, médio e grande portes em di-
versas especialidades. O credenciamento 
foi estruturado com base em novos mo-
delos de remuneração a prestadores que 
a CASSI vem adotando. Entre os avanços 
está a maior previsibilidade das despesas 
assistenciais. Onde funciona: Rua Menino 
Deus, 63, Centro de Florianópolis (SC)

b) Atualização cadastral
No aplicativo CASSI, pelo celular, é pos-

sível realizar a atualização do cadastro dos 
participantes. Pelo aplicativo, é possível 
alterar telefone, e-mail e endereço: dados 
que garantem a rápida comunicação da 
Caixa de Assistência com seus benefici-
ários. Assim, se o plano precisar de infor-
mações adicionais para autorizar algum 
procedimento, consegue contatar o par-
ticipante mais facilmente. Além disso, o 
cadastro atualizado permite o envio de 
informações relevantes sobre o plano e 
ações voltadas ao cuidado com a saúde. 
Para acessar, é preciso instalar o apli-
cativo gratuitamente, escolher a opção 

Atualização Cadastral e seguir os pas-
sos indicados na própria ferramenta. O 
aplicativo pode ser baixado digitando o 
nome CASSI na loja da Apple ou Google 
Play/Store.



PARA REFLETIR
Quando a política penetra no recinto 

dos tribunais, a justiça se retira por 
alguma porta

(François Pierre
Guillaume Guizot)

CONHEÇA O ‘PIX”

O novo método de pagamentos 
instantâneos, o Pix, já está disponível 
desde 16/11/2020 e funcionará 24 
horas por dia, sete dias por semana, 
via aplicativo de celular. O sistema foi 
desenvolvido pelo Banco Central (BC) 
ao longo dos últimos dois anos e será 
oferecido pelas instituições financei-
ras cadastradas pela autoridade mo-
netária. Ao todo 762 bancos, fintechs, 
cooperativas de créditos, instituições 
de pagamento e financeiras estão pre-
paradas para realizar transferências e 
pagamentos instantâneos. Para testar 
esse novo meio de pagamentos, bas-
ta acessar o aplicativo do banco ou da 
instituição na qual o correntista tem 
conta. Quem ainda não cadastrou a 
chave de segurança é possível fazê-lo 

sem custos. Este é o meio de identifi-
cação da conta no sistema de paga-
mento que pode ser o CPF, CPNJ, e-
-mail,  celular ou um código aleatório. 
Os bancos garantem que a transação 
é segura e simples. Para fazer um pa-
gamento, por exemplo, basta apenas 
ler o QR Code da conta ou da maquini-
nha de cartão do lojista. Já para fazer 
uma transferência, precisa saber ape-
nas a chave Pix do recebedor. E essa 
operação será gratuita para os con-
sumidores pessoas físicas. Apenas os 
estabelecimentos comerciais e os em-
preendedores que usarem o Pix para 
receber pagamentos comerciais vão 
pagar pelo serviço, mas o Banco Cen-
tral diz que esta tarifa será pequena. 
Por conta de todas essas vantagens, a 

expectativa em torno do Pix é grande, 
eis que mais de 30 milhões de pessoas 
e 1,7 milhão de empresas se cadastra-
ram no sistema. Uma vez comprovada 
a eficácia e segurança, o Pix pode ocu-
par o espaço da TED, do DOC e do bo-
leto bancário — mais difíceis de usar, 
caros e cujas transações se processam 
apenas em horário comercial. O BA-
CEN acredita até que o uso do dinhei-
ro em espécie pode diminuir à medi-
da que o hábito de fazer pagamentos 
pelo celular se difunda. Para a autori-
dade monetária, o Pix preencherá as 
lacunas deixadas pelos atuais meios 
de débito e deve culminar na criação 
de uma moeda digital no futuro. (para 
mais informações e detalhes consul-
te seu Banco ou o BACEN)

PANDEMIA
Informes úteis (Dr. FAHEM YUNUS - 

chefe da Clínica de Doenças Infecciosas 
da Universidade de Maryland - EUA)

“1- Viveremos com este vírus por me-
ses ... Não vamos negar ou entrar em 
pânico. Não vamos tornar nossas vidas 
insuportáveis. Vamos aprender a ser 
felizes e a viver com esse fato.

 2- O vírus não reduzirá seus efeitos 
no verão. Foi verão no Brasil e na Ar-
gentina, mas o vírus se espalhou rapi-
damente.

 3- Você não pode destruir os vírus 
C19 que penetraram em suas células 
bebendo muita água. Você só irá ao 
banheiro com mais frequência.

 4- Lavar as mãos e manter uma dis-
tância de proteção de 2 metros é o me-
lhor método para se proteger contra 
o vírus. Se você não tem um paciente 
com C19 em sua casa, não há neces-
sidade de desinfetar as superfícies da 
sua casa.

 5- Pacotes de compras, garrafas de 
gás, carrinhos de compras ou caixas 
eletrônicos  não causam infecção. Lave 
as mãos e viva sua vida como sempre.

 6- C19 não é uma infecção alimen-
tar. Isso está associado a quedas de 
infecção como a gripe. Não há risco 
demonstrado de que o C19 seja trans-
mitido pelo manuseio de alimentos.

 7- As sessões de sauna não matam 

os vírus C19 que invadiram a cabine.
 8- Você pode  perder  sua percepção 

do olfato devido a alergias e infecções 
virais. Este  não é um sintoma específi-
co do C-19.

 9- Uma vez em casa, não precisamos 
trocar de roupa com urgência e tomar 
banho. Limpeza é uma virtude, não 
uma paranoia.

10- O vírus C19 não é transmitido 
pelo ar. Esta é uma infecção dissemi-
nada que requer contato próximo. O ar 
está limpo, você pode caminhar pelos 
jardins e parques e ruas, mantendo sua 
distância de proteção.

11- C19 não distingue raça, religião 
ou idade, é transmitido a todas as pes-
soas.

12- É suficiente  usar sabão normal 
contra C19 , não necessariamente sa-
bão antibacteriano. O vírus não é uma 
bactéria.

13- Você não precisa se preocupar 
com seus pedidos de comida prepara-
da (pizzas, paellas, hambúrgueres etc.). 

Mas se você quiser alimentos proces-
sados, pode aquecê-los um pouco no 
micro-ondas para sua paz de espírito.

14- A possibilidade de trazer para 
casa o vírus C19 nos sapatos e, como 
resultado, ficar doente, é a mesma que 
... você ser atingido por um raio duas 
vezes por dia, ou seja, nenhuma. Tra-
balho contra vírus há 20 anos; as in-
fecções por contágio não se espalham 
assim!!!

15- Você não pode ser protegido 
contra o vírus tomando vinagre, açú-
car, suco e gengibre ou “remédios” des-
se tipo.

16- Usar luvas é uma má ideia; o ví-
rus pode se acumular na luva e pode 
se espalhar facilmente tocando em seu 
rosto. É melhor lavar as mãos!

PROTEJA SUA SAÚDE MENTAL E 
SAÚDE FÍSICA DO CORPO. NÃO ES-

QUEÇA QUE  UM ESTADO PSÍQUICO 
INSTÁVEL AFETA O SISTEMA IMUNO-

LÓGICO INTEIRO  DO CORPO!”
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As mãos que ajudam são mais sagradas 
do que as que rezam

     (Madre Teresa de Calcutá)

PARA REFLETIR

CONSCIÊNCIA NEGRA

O Dia Nacional da Consciência Ne-
gra homenageia e resgata as raízes do 
povo afro-brasileiro e é comemorado 
no Brasil no dia 20 de novembro. Esta 
data foi restabelecida pelo projeto 
lei número 10.639, de 9 de janeiro de 
2003, porque coincide com o dia 20 
de novembro de 1695, dia da morte 
de Zumbi dos Palmares, grande líder 
da resistência negra e da luta pela li-
berdade, autor da célebre frase: “Nas-
cer negro é consequência, ser negro é 
consciência”.

Este dia é dedicado de modo es-
pecial à reflexão sobre a inserção do 
negro na sociedade brasileira e sobre 
a influência do povo africano na for-
mação cultural do nosso país. Desde o 
Brasil colônia até a atualidade a influ-
ência dos negros africanos foram mui-
tas, sobretudo nos aspectos religio-

sos, políticos, sociais e gastronômicos. 
Ao longo da nossa história, as crenças, 
as danças, o vocabulário, a culinária, o 
folclore e tantas outras coisas, foram 
sendo incorporadas a nossa cultura.

Há ainda muito que se fazer para 
oferecer aos afro-brasileiros pleno 
acesso aos seus direitos humanos fun-
damentais, à liberdade de expressão e 
à igualdade racial. Para que ocorram 
significativas mudanças é necessário 
um esforço em conjunto das esferas 
federais, estaduais e municipais, as-
sim como dos movimentos sociais e 
da sociedade civil como um todo. No 
ensino superior, nem as cotas raciais 
fizeram crescer de forma significativa 
o acesso de negros e pardos às uni-
versidades brasileiras. Hoje o progra-
ma Bolsa Família é um dos principais 
responsáveis pela redução nas desi-
gualdades sociais, sendo que 24% das 
famílias chefiadas por afrodescenden-
tes (7,3 milhões) estão cadastradas no 
programa do governo federal. (Textos 
e dados extraídos da internet)

SERVIÇO JURIDICO
Direito do Consumidor
O Código de Defesa do Consumi-

dor visa primordialmente proteger o 
consumidor e impedir que o fornece-
dor possa entregar um produto de-
feituoso. O comerciante que vende 
um produto com defeito fica respon-
sável por recebê-lo e encaminhá-lo 
à assistência técnica, independen-
temente do prazo de 72 horas após 
a compra, mas sempre observado o 
prazo decadencial de 30 dias se for 

serviço de produtos não duráveis e 
de 90 dias em caso de produtos du-
ráveis. A justiça tem posição firme no 
sentido da responsabilidade solidá-
ria de toda a cadeia de fornecimento 
pela garantia de qualidade e adequa-
ção do produto perante o consumi-
dor. Assim, respondem pelo vício do 
produto todos os que ajudaram a co-
locá-lo no mercado, do fabricante ao 
comerciante, passando pelo distri-
buidor. Igualmente o comerciante é 

responsável por receber os produtos 
que apresentarem defeito para en-
caminhá-los à assistência técnica, e 
essa obrigação não está condiciona-
da ao prazo de 72 horas após a com-
pra. Por fim, cabe somente ao consu-
midor a escolha menos onerosa ou 
embaraçosa para exercer seu direito 
de ter sanado o defeito do produto 
em 30 dias, podendo optar por levá-
-lo a quem lhe vendeu, à assistência 
técnica ou ao fabricante.

NOTÍCIAS DA ANABB

A ANABB está promovendo O RE-
CADASTRAMENTO DE SENHAS NO 
ESPAÇO DO ASSOCIADO para dar 
ainda mais segurança às informa-
ções do corpo social. A partir de ago-
ra, será obrigatória a criação de nova 

senha para acessar o Espaço do As-
sociado no site.  Além disso, o acesso 
apenas será liberado com a valida-
ção de um código que será enviado 
por SMS. Esse processo pode ser fei-
to automaticamente, porém todo as-

sociado precisa ter um e-mail e um 
número de celular únicos, de uso 
individual, cadastrados na ANABB. 
Veja como cadastrar nova senha no 
site da ANABB (www.anabb.org.br) 
acessando o espaço do associado.

NOVEMBRO AZUL 

Você lembrou?
Deixou passar?

Fez de conta que não 
tem nada a ver?

Tomou uma atitude 
positiva?
Então tá!...

A escolha é sua!..por 
isso escolha se cuidar.
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O segredo de uma boa ve-
lhice não é outra coisa se-
não um pacto honrado com 
a solidão    

(Gabriel Garcia Marques)

PARA REFLETIR

DECIFRE SE PUDER
Qual é o cúmulo da sorte?

(Resposta na última página)

AGENDA 
SEMESTRAL

O QUE PASSOU 
(para não esquecer)

Outubro
12 - dia de N.S. Aparecida, padroeira do Bra-

sil; das Crianças e de 212 anos do BB;
15 - dia do Professor - rezamos, comemora-

mos e homenageamos...
Novembro
02 - dia de Finados, reflexão pelos antepas-

sados; 
15 - Proclamação da República, em busca da 

cidadania; 
19 - dia da Bandeira, um louvor ao símbolo 

maior;
20 - Dia da consciência Negra, reflexão sobre 

a consciência humana. 

O QUE ESTÁ PASSANDO
(para viver)

Dezembro -  Natal e Ano Novo: Comemorar 
em família, em face as condicionantes da pan-
demia do Coronavirus.

O QUE IRÁ PASSAR
(para se precaver)

Janeiro
24 - dia do aposentado, e viva nós!;
27 - Aniversário da CASSI, 77 anos cuidando 

da nossa saúde;
Fevereiro - 16
Carnaval, de volta pra folia se o Corona 

permitir...;
Março - 08
dia internacional da mulher, matriz da hu-

manidade.

FALECIMENTOS
Elmar Rudolfo Heineck – em 10/10/2020
Wildomar Grazziotin – em 12/11/2020

DICAS PARA SER FELIZ

Acorde a criança que 
existe em você e vá brin-
car com ela

(extraído da internet
sem menção de autor)

BB SELECIONADO NA BOLSA
DE NOVA YORK

O Banco do Brasil (BB) foi escolhido 
para compor um dos grupos mais sele-
tos de empresas sustentáveis. As ações 
do banco na bolsa de Nova York pas-
sarão a integrar o Índice Dow Jones de 
Sustentabilidade 
(DJSI), nas catego-
rias mercado mun-
dial e emergente. 
Criada em 1999, a 
carteira é composta 
por 10% das em-
presas com melhor 
desempenho em 
cada um dos seto-
res avaliados. Para 
fazer parte desses 
índices, as empre-
sas precisam ali-
nhar-se às melho-
res práticas de mercado, por meio de 
uma série de iniciativas que vão desde 
a concepção de produtos e serviços 
que contribuam com a transição para 
uma economia inclusiva e de baixo car-

bono. O indicador também avalia prá-
ticas administrativas ecologicamente 
eficientes e investimentos contínuos 
em melhorias. Além do Banco do Brasil, 
24 bancos em todo o planeta foram lis-

tados no DJSI, que 
é revisado a cada 
ano. Na avaliação 
de 2020, o Banco do 
Brasil foi considera-
do referência mun-
dial em sete dos 
23 temas avaliados 
nas dimensões eco-
nômica, ambiental 
e social. Neste ano, 
o banco inaugurou 
as primeiras usinas 
próprias de energia 
solar. A primeira co-

meçou a funcionar em março em Por-
teirinha, Minas Gerais. A segunda ini-
ciou as operações no mês passado, em 
São Domingos do Araguaia, no estado 
do Pará.
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Envelhecer é como escalar 
uma grande montanha: en-
quanto escala, as forças dimi-
nuem, mas o olhar é mais livre, a 
visão mais ampla e mais serena.

(Ingmar Bergman)

PARA REFLETIR

AULAS DE INFORMÁTICA

Os equipamentos da AFABB/SC, con-
tinuam disponíveis para atender os 
associados interessados em iniciar ou 
complementar suas atividades na área. 
Basta entrar em contato com a secre-
taria e agendar horário, em função das 
recomendações decorrentes da pande-
mia do Coronavirus.

EXPEDIENTE DA AFABB/SC

ESCLARECIMENTO - Considerando 
as determinações e recomendações 
das autoridades sanitárias, devido ao 
grupo etário a que nossos associa-
dos pertencem, suspendemos todas 
as reuniões presenciais de atividades 
sociais, festivas e administrativas. 
Portanto, lamentamos muito por não 
podermos realizar nosso tradicional 
jantar de Natal e Ano Novo, nem os 
cafés de confraternização dos aniver-
sariantes.

Entretanto a Sede da AFABB/SC con-
tinua atendendo os associados, tanto 
por telefone como presencialmente, 
com todos os cuidados recomenta-

dos para evitar a proliferação 
do vírus da COVID-19. 

No período de 23 de de-
zembro de 2020 a 10 de ja-
neiro de 2021, a AFABB estará 
em recesso. Do dia 11 de ja-
neiro, até o dia 17, o atendi-
mento será realizado apenas 
no período da tarde. A partir 
daí retornaremos ao atendi-
mento normal. Além do tele-
fone número (48) 3209-4085, 
a Associação possui um nú-
mero de celular a disposição 
dos associados, para  comuni-
cação por viva voz ou por WhatsApp. 

Seu número é (48) 98802-9377. Re-
gistrem na lista de seus contatos.

GRUPO AMOR PERFEITO
Nada obstante o isolamento ainda 

vigente, não permitindo aglomera-
ções, as integrantes do Grupo Amor 
Perfeito continuam produzindo em 
casa os insumos para os enxovais a 

serem entregues às entidades pro-
gramadas. Para atender necessidades 
mais urgentes de algumas institui-
ções, como alimentos e material de 
higiene, efetuaram doações no valor 

de R$ 500,00 cada, para o Asilo Can-
tinho dos Idosos e Associação Irmão 
Joaquim, bem como calçados e rou-
pas para o brechó natalino da comu-
nidade do Pedregal, em São José.

DICAS DE SAÚDE
Consumir limão um pouco antes de uma grande refeição, estimula a secreção 

digestiva, melhora a flora intestinal e pode reduzir a absorção de colesterol e 
compostos inflamatórios. Também o consumo de vegetais temperados com vi-
nagre, antes dos demais alimentos, tem o mesmo efeito, principalmente se acres-
centar suco de limão.
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CURIOSIDADES (do Brasil)

Apesar de ser famosa a história de 
que a bandeira do Brasil representa 
nossas riquezas naturais e minerais – 
o amarelo seria o ouro, o verde, nos-
sas florestas e o azul, nossos mares 
– na verdade a bandeira representa 
nosso atual sistema político, a Re-
pública, adotada em 1889, em subs-
tituição à monarquia. Prova disso é 
que as estrelas da bandeira repre-
sentam a divisão do país nos 26 Es-
tados e mais o Distrito Federal. O par 
de cores tão famoso que atualmente 
identifica o Brasil no mundo inteiro, 
o verde e o amarelo, só passou a ser 
usado após a Proclamação da Inde-
pendência do Brasil, em 1822, quan-
do foram adotadas, então, as cores 
das duas Casas que originaram o 
Brasil independente: o verde repre-
sentava a Casa de Bragança, de dom 
Pedro 1º, de Portugal, e o amarelo 
representava a Casa de Habsburgo, 
de Maria Leopoldina, da Áustria. 
Nossa bandeira foi projetada pelo 
filósofo e matemático Raimundo Tei-
xeira Mendes e pelo filósofo Miguel 
Lemos, com desenho do artista e 
caricaturista Décio Vilares. A inspira-
ção foi a Bandeira do Império, nos-
sa oitava bandeira, desenhada pelo 
pintor francês Jean Baptiste Debret 

em 1822. Além da representação po-
lítica, as estrelas desenhadas dentro 
da esfera azul são uma representa-
ção do céu do Rio de Janeiro, do dia 
15 de novembro de 1889 e a única 
estrela acima na inscrição “Ordem e 
Progresso” representa o Estado do 
Pará, que em 1889 correspondia ao 
maior território acima do paralelo do 

Equador. O lema escrito na bandeira, 
“Ordem e Progresso”, tem inspiração 
em uma frase de Augusto Comte, 
criador da filosofia positivista, que 
diz: “O amor por princípio e a ordem 
por base; o progresso por fim”. Os 

usos e proibições da bandeira nacio-
nal são levados tão a sério que exis-
te até uma lei para especificar como 
a flâmula deve ser confeccionada, 
como e onde deve ser utilizada e 
como deve ser o comportamento 
diante dela, a Lei 5.700/1971. A ban-
deira que fica permanentemente 
hasteada na Praça dos Três Poderes, 

em Brasília, é a maior bandeira nacio-
nal do país, com 286 metros quadra-
dos e 90 quilos, sustentada por um 
mastro de 100 metros de altura. A 
bandeira nacional que conhecemos 
hoje é a décima bandeira nacional.

ATIVIDADES 
FESTIVAS

Obedecendo as recomenda-
ções das autoridades, em fun-
ção da pandemia Coronavirus, 
continuam suspensas as ativi-
dades festivas da AFABB/SC, a 
fim de evitar riscos desneces-
sários para nossos associados 
. Assim que a situação estiver 
controlada retornaremos a tão 
agradáveis encontros.

PARA REFLETIR
Os primeiros quarenta anos 

de vida nos dão o texto; os 
próximos trinta, o comentário.

(Arthur Schopenhauer)
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Os velhos desconfiam dos 
jovens porque já foram jovens. 

 
(William Shakespeare)
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CONVÊNIOS E PARCERIAS

MARAVILHAS DO MUNDO

A Catedral Basílica Santuário Nacio-
nal de Nossa Senhora da Conceição 
Aparecida, também conhecida como 
Santuário Nacional de Nossa Senhora 
Aparecida, é um templo religioso ca-
tólico localizado no município brasilei-
ro de Aparecida, no interior do Estado 
de São Paulo. É o maior templo cató-

lico do Brasil e o segundo maior do 
mundo, visto que a Basílica Vaticana 
não é uma catedral. Também é o maior 
espaço religioso do País, com mais de 
143 mil metros quadrados de área 
construída ao longo de todo o Santu-
ário. A estrutura foi solenemente con-
sagrada em 4 de julho de 1980 pelo 
Papa João Paulo II, quando ele visitou 
o Brasil pela primeira vez. Em 1984, a 
Conferência Nacional dos Bispos do 
Brasil (CNBB) elevou a nova basílica a 
“Santuário Nacional”. Localiza-se no 
centro da cidade, tendo como acesso 
a “passarela da fé”, que liga a basílica 

atual com a antiga, ambas visitadas 
pelos romeiros. Já recebeu a visita de 
três papas: João Paulo II, Bento XVI e 
Francisco. Em novembro de 2016, por 
decreto do Papa Francisco, a Basílica 
foi elevada à dignidade de Igreja-Ca-
tedral da Arquidiocese de Aparecida; 
título transferido da Igreja de Santo 
Antônio, em Guaratinguetá. O santu-
ário é visitado anualmente por apro-
ximadamente 12 milhões de romeiros 
de todas as partes do Brasil. Em 2017, 
o santuário registrou 13 milhões de vi-
sitantes, o maior de sua história. (texto 
extraído da Internet - Wikipedia). 
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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: José Decker - Diretor Jurídico: Valmor Vitorino Filippin 
- Diretor Regional de Blumenau: Norberto Antônio Koerich Jr. - 

Conselho Deliberativo - Efetivo: José Martin Greve, Maria Elisabet Winter Pas-
tore, Lucas Cardoso da Silva Filho, Altamir Fornazari de Paula, Neusa Aparecida 
de Alcântara, Marco Aurélio Lopes Coelho. - Suplentes: Asta Isoldi Bassani, 
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

Resposta do teste:  Ser atropelado 
por uma ambulância

DECIFRE SE PUDER

Se você quer ser velho por 
um longo tempo, envelheça 
logo. 

 
(Cícero)

PARA REFLETIR

PARA OS MAIORES DE 60

As coisas que você comprar agora 
não chegarão a ficar velhas

SABEDORIA

Seja sempre a primeira versão de 
você mesmo do que a segunda versão 
de outra pessoa.

(autor desconhecido)


