
O boletim informativo da “Saúde da 
Pessoa Idosa”, da Secretaria de Estado 
da Saúde, de Goiás, aborda o impac-
to do isolamento social em idosos 
durante a pandemia. Alerta que uma 
pandemia prolongada como esta ofe-
rece riscos para a saúde mental e pode 
piorar problemas pré-existentes. Às 
condições que podem deflagrar uma 
“solidão crônica” como aposentadoria, 
viuvez, dificuldades motoras, doenças 
crônicas limitantes, perda da visão 
ou da audição etc., somados ao iso-
lamento social obrigatório, com im-
possibilidade de manterem passeios, 
viagens, atividades físicas em grupo, 
oficinas de trabalhos manuais, entre 

outros, trazem impactos importantes 
na saúde emocional da pessoa idosa. 
“No entanto, o isolamento não preci-
sa ser igual a solidão, mesmo porque, 
o correto é usarmos o termo distan-
ciamento social e não isolamento. O 
distanciamento físico nesse momen-
to de pandemia é importante para a 
proteção e prevenção, porém, o dis-
tanciamento afetivo não”. Formas al-
ternativas de enfrentamento, podem 
ser desenvolvidas e encontradas, en-
volvendo atores com vínculo afetivo, 
como familiares e amigos. A aplicação 
da vacina contra a COVID-19, por en-
quanto, não  possibilita a liberação de 
reuniões e as medidas de precaução 

para evitar a proliferação da doença 
ainda precisam continuar. Por isso a 
AFABB/SC continua atuando, por via 
telefônica ou pela internet, na solu-
ção de problemas apresentados pelos 
Associados. Mesmo com a impossi-
bilidade de reuniões e encontros na 
Sede, havendo necessidade, não se 
furtem de nos procurar, presencial-
mente, pois dispomos de todas as 
medidas de segurança determinadas 
pelas autoridades sanitárias, para lhes 
prestar um atendimento 
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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.

Páscoa é: ser capaz de mudar, manter acesa a esperança, lutar para vencer, 

ter fé na vida, dizer sim ao amor, investir na fraternidade, trabalhar por um 

mundo melhor, ajudar mais gente a ser gente, viver em constante 

libertação, crer na vida que vence a morte.

Que na celebração desse rito de passagem possamos ter 

a alegria de renascer e renovar

Feliz Páscoa



PARA REFLETIR
Para quem sabe esperar, tudo vem a 

tempo. 

(Clement Marot)

VAZAMENTO DE DADOS PELA INTERNET
Em 19/01/2021, o DFNDR, Labo-

ratório de cibersegurança da PSafe, 
identificou o vazamento massivo 
de dados pessoais de cerca de 223 
milhões de CPFs de brasileiros, in-
clusive de pessoas já falecidas. Es-
ses dados estariam sendo expostos 
à venda em fóruns da “deep web” e 
parcialmente expostos em sites va-
riados de amplo acesso. Além do CPF 
foram vazados os seguintes dados 
pessoais: Nome, Sexo, Data de nasci-
mento, Estado civil, Endereços, Tele-
fones, Relações familiares, Dados de 
veículos, Informações sobre CNPJs, 

Detalhes sobre declarações de Im-
posto de Renda, Fotos, Benefícios 
do INSS, Escolaridade, Cadastros do 
Linkedin, Dados financeiros, etc. To-
dos esses dados abrem a possibili-
dade para as mais diversas ilicitudes 
por parte de quem as adquire, como 
por exemplo, realização de cadas-
tros falsos, realização de compras e 
empréstimos, aplicação de golpes 
pela internet ou WhatsApp  etc. Em-
bora não se saiba de onde e como 
foram obtidos os dados vazados há 
suspeitas, não confirmadas, de que 
foram hackeados de sistemas de 

controle de consumo, como a Sera-
sa Experien, e de sistemas públicos, 
como os da Receita Federal. Tanto 
a Serasa quanto a Receita negam 
que tenha sido detectado qualquer 
vazamento. Diante desse quadro, 
há pouco a ser feito pelas pessoas 
que tiveram seus dados vazados. As 
autoridades que investigam o caso 
recomendam uma série de medidas 
paliativas para minimizar o risco de 
prejuízos. Acesse o site da AFABB/SC 
e veja como proceder para não ser 
apanhado de surpresa nas arapucas 
que os golpistas estão aplicando.

QUEM VAI DIRIGIR A ANABB?
È lamentável, sob todos os aspectos 

a situação em que se encontra a maior 
associação de funcionários do Banco 
do Brasil, protagonizada basicamente 
por dois grupos que há muito tempo 
travam uma luta ferrenha pelo poder, 
em detrimento dos interesses de seus 
associados. A prosperar a decisão da 
8ª Turma do TJDF, divulgada recente-
mente, teremos a justiça induzindo a 
erro a própria justiça, uma vez que os 
processos para quebra dos sigilos dos 
IPs que votaram por diversos associa-
dos vivos e até falecidos, não foram 
concluídos ou sequer considerados. 
Cabe à Comissão Eleitoral, pelo me-
nos, divulgar quantos sigilos foram 
quebrados, pois a fraude aconteceu e 

necessário se faz apresentar as provas, 
os autores e os beneficiados. Caso se 
confirme e efetive a posse dos eleitos, 
mesmo que nenhuma culpa tenham, 
estará sempre pesando o fantasma 
da dúvida. È decepcionante saber 
que  a maior Entidade “representativa” 
dos funcionários do BB, vem atuando 
mais nas  páginas  judiciais do que 
no interesse coletivo dos associados. 
Sem dúvida é um fato que incomoda 
e envergonha a todos os seus associa-
dos. Embora a indignação  inquiete a 
todos ante os atos recentes e dirigidos 
por parte de uma justiça que só causa 
mais insegurança, não se deve perder 
a esperança nas instituições, apesar 
das pessoas. É preciso jogar com as 

regras existentes e não esmorecer na 
luta pela busca da verdade, através 
dos meios legais, regimentais e es-
tatutários atualmente previstos, em 
benefício do bem comum, por ser do 
interesse de todos e de cada um. Com 
a palavra a Comissão Geral Eleitoral, a 
Diretoria, os Conselhos Deliberativo e 
Fiscal da ANABB!

O FAKE É REAL AO TER TOMADO 
CONTA DAS NOSSAS VIDAS

As fake news estão tomando conta 
das nossas vidas. Estamos diante de 
um drama mundial: a mentira está 
construindo uma realidade comum. 
Pelo seu perfil alarmista e vulgar, com 
agressões linguísticas e enredos opor-
tunistas, o fake chega às casas, às ruas 
e as mentes sem pedir licença; apenas 
entra como aquele velho conhecido 
que chega sorrateiramente. Já não há 
pudor em conviver com a mentira e 
fazer dela parte da sua vida. A notícia 
falsa ganha o mundo pelas redes so-
ciais e pelas manchetes enganosas da 
grande mídia. Já não há controle nem 
lei que possa frear essa nova célula 

terrorista, destruidora da verdade e 
assassina das boas reputações. O fal-
so está se tornando um real construí-
do. Já não ouço mais verdades do que 
mentira. Sempre conheci mentirosos, 
mas em mais de meio século de vida 
é a primeira vez que vejo a mentira 
ocupar um espaço social tão grande. 
Ela está no motorista de ônibus, nos 
transportes por aplicativos, na vizinha 
que abandonou a fofoca como bem 
cultural, no colega de trabalho que 
não faz mais intriga, no dono de bote-
co que perdeu a graça, no amigo cha-
to que não se conforma mais só com 
a chatice. Todos resolveram aderir às 

fakes news e não há outro assunto. Os 
sites de desmascaramentos dos fakes 
são insignificantes e desconhecidos 
da grande massa. O que ocupa espa-
ço de forma avassaladora são as notí-
cias falsas espalhadas por zaps, feices, 
messenger etc, etc. Estamos diante de 
uma catástrofe mundial, mais destrui-
dora do que os vírus da natureza. O 
fake é uma produção de laboratório, 
feito para destruir possibilidades e 
existência da verdade transformado-
ra. Não existe fake do bem. A mentira 
é verdadeira enquanto domínio cole-
tivo. Estamos ferrados. 

(Texto de Lúcio Carril, Sociólogo)
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Felicidade é a certeza de que nossa vida 
não está passando inutilmente.

     (Erico Verissimo)

PARA REFLETIR

NOTICIAS DA CASSI

1.Vacinas e Imunidade
As vacinas são o primeiro passo 

para o fim da pandemia do novo coro-
navírus, mas a imunidade não começa 
imediatamente após tomar a segunda 
dose do imunizante. Cada organismo 
reage de uma forma, dependendo de 
fatores como a faixa etária e o pró-
prio sistema imunológico da pessoa. 
Em geral, em duas semanas após a 
segunda dose estaremos protegidos, 
pois esse é o tempo que nosso siste-
ma leva para criar anticorpos neutrali-
zantes, que barram a entrada do vírus 
nas células. Mas cada imunizante tem 
seu próprio tempo médio para ativar 
o sistema imunológico, conforme 
descrito pelos fabricantes. Vale lem-
brar que uma quantidade ainda maior 
de anticorpos pode ser registrada até 
um mês após o fim da vacinação, tam-
bém variando de indivíduo para indi-
víduo. É importante esperar, porém, 
que grande parte da população tenha 
sido imunizada, a chamada “imunida-
de de rebanho”, ou seja, quando 70% 
da população estiver vacinada com as 
duas doses, antes de voltarmos aos 
antigos hábitos, para evitar contami-
nação, já que o indivíduo que tomou 
a vacina ainda pode transmitir o vírus. 
Lembramos que mesmo após a imu-
nização ainda será preciso manter 
medidas de segurança, como o uso 
de máscara, distanciamento social e a 
higienização constante das mãos.

2. Imposto de renda
O demonstrativo de rendimentos 

para a declaração do Imposto de Ren-
da 2021,  ano-base 2020, está dispo-
nível para os participantes. O docu-
mento pode ser acessado a partir da 
área logada do site da CASSI, no perfil 
de cada plano, opção Demonstrativo 
para Imposto de Renda. A partir des-
te ano, o documento está disponível 
também aos beneficiários do Plano 

de Associados: funcionários da ativa, 
aposentados e pensionistas que ti-
veram os pagamentos e reembolsos 
realizados a título de despesas com o 
plano de saúde válidas como dedutí-
veis do Imposto de Renda.

3. Cadastro
O Conselho de Usuários de SC, reco-

menda a todos os associados mante-
rem atualizados seus cadastros junto 
à CASSI, pois só assim garantem um 
rápido atendimento e comunicação 
entre as partes. Assim, se o plano pre-
cisar de informações adicionais para 
autorizar algum procedimento, con-
segue contatar o participante mais 
facilmente, possibilitando, também, 
o envio de informações relevantes so-
bre o plano e ações voltadas ao cuida-
do com a saúde. Para tanto siga as se-
guintes orientações:  a) Pelo site www.
cassi.com.br (clique em “Associados”, 
após em “Titular” ou “Dependente”, 
em seguida faça seu “login”, daí acesse 
“Atualização Cadastral” e preencha os 
campos solicitados); b) Pelo aplicativo 
(App) da CASSI. Para acessar, é preciso 

instalar o App gratuitamente, esco-
lher a opção “Atualização Cadastral” e 
seguir os passos indicados pela pró-
pria ferramenta. Pelo App, é possível 
alterar telefone, e-mail e endereço. c) 
Caso você não se familiarize ou tenha 
dificuldades com essas ferramentas, 
ligue 0800-729-0080, que funciona 24 
horas, todos os dias, inclusive domin-
gos e feriados.

4. Autorização de procedimento
A CASSI acaba de publicar nos seus 

canais de comunicação e redes sociais 
um vídeo que mostra como é fácil, 
para quem está aguardando autoriza-
ção de procedimento, acompanhar o 
status da solicitação usando o App ou 
o Site. Abaixo em negrito o link do ví-
deo publicado na página da CASSI no 
Youtube. O conteúdo também pode 
ser compartilhado a partir das pági-
nas da CASSI no Facebook (@CASSI-
BR) e no Instagram (@CASSI.SAUDE). 
Vídeo mostra como é fácil acompa-
nhar autorização de procedimento 
usando o App ou o Site https://www.
youtube.com/embed/uKWOkX_0K-0
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Sempre observei que para 
obter êxito no mundo te-
mos de parecer idiotas po-
rém ser expertos. 

(Barão de Montesquieu)

PARA REFLETIR

DECIFRE SE PUDER
Que edifício tem mais histó-

ria do que os outros?

(Resposta na última página)

AGENDA 
SEMESTRAL

O QUE PASSOU 
(para não esquecer)

Dezembro
Natal e Ano Novo: Comemoração em família,  e até 

sem família, em face as condicionantes da Pandemia;
Janeiro
24 - Dia do aposentado: e viva os que ainda estão por aqui; 
27 - Aniversário da CASSI - 77 anos cuidando da nossa saúde;
Fevereiro
16 - Carnaval: foliões em recesso em função da Pandemia; 
20 - Aniversário da ANABB: 35 anos prestando serviços.

O QUE ESTÁ PASSANDO
(para viver)

Março
08 - Dia internacional da mulher - matriz da huma-

nidade;

O QUE IRÁ PASSAR
(para se precaver)

Abril
04 - Páscoa: Reflexão humanitária; 
16 - Aniversário da PREVI: Salve a nossa mantenedora;
19 - Dia do índio: Era uma vez; 
21 - Tiradentes: Martir do sistema;
22 - Descobrimento do Brasil: Era outra vez; 
28 - Dia internacional da educação: Era uma ou outra vez;
Maio
01 - Dia do trabalho: Todo mundo de folga;  
Dia Nacional das Comunicações: Todo mundo desliga 

o telefone;
09 - Dia das mães: Afeto universal;
12 - Assembléia Geral Ordinária da AFABB/SC: Participe;
Junho
03 - Corpus Christi: Mais uma reflexão sem procissão; 
05 - Dia do Meio Ambiente: Muita fala, pouca ação;  
12 - Dia dos namorados: Renovação do amor;
13 - Dia de Santo Antonio: Padroeiro das festas juninas;
24 - Dia de São João: Teremos fogueira pra pular?  
29 - Dia de São Pedro: ...e a festa continua!

CURIOSIDADES  (do Brasil)

Pará (PA) – O segundo maior estado 
brasileiro abriga o maior município 
em extensão territorial da América La-
tina e o terceiro do mundo, a cidade 
de Altamira. Também localizado no 
estado, está a Ilha de Marajó, a maior 
ilha do país e a maior ilha fluvioma-
rinha do mundo. Mas talvez um dos 
lugares mais curiosos do estado seja 
Fordelândia, uma cidade criada por 
ninguém menos que Henry Ford, um 
dos pais da indústria automotiva. Ad-
quirida por sua empresa em 1927, a 
cidade fazia parte de um projeto de 

criar um centro de extração de Látex 
para confecção de pneus. Ford cons-
truiu não só diversas fábricas e casas 
no modelo dos subúrbios americanos, 
mas também igrejas, restaurantes, 
lojas, enfim, uma cidade americana 
completa. No entanto, a invenção da 
borracha sintética e os altos custos 
para transportar o sonho americano 
para o meio da floresta amazônica 
inviabilizaram completamente o pro-
jeto. Hoje Fordelândia transformou-se 
em uma cidade fantasma, completa-
mente abandonada.

MARAVILHAS DO MUNDO

Localizado no Rio Uruguai, na di-
visa com a Argentina, seu principal 
atrativo é o Salto Yucumã, maior Salto 
Longitudinal do Mundo, com mais de 
1800 metros de comprimento e con-
siderado uma das 7 maravilhas do Rio 
Grande do Sul. O Salto Yucumã está 
localizado dentro do Parque Estadual 
do Turvo, primeiro parque criado no 
Rio Grande do Sul (1947). O Parque 
possui uma área de 17.491 hectares 
de mata fechada e é o último redu-
to da onça-pintada no Estado do Rio 
Grande do Sul, abrigando também 
outros animais ameaça-
dos de extinção como o 
puma, a anta e o cateto. 
Mais de duzentas espé-
cies de aves também fize-
ram do Parque do Turvo a 
sua morada, como o pica-
-pau-rei. Além do Salto 
Yucumã, a região possui 
diversos atrativos e rotei-
ros de Turismo no Espaço 

Rural. Entre eles, destaca-se o Roteiro 
Caminhos da Produção, em Augusto 
Pestana, a diversidade étnica de Ijuí 
com suas casas típicas, as agroindús-
trias do Pacto Fonte Nova em Crissiu-
mal, a reserva indígena do Guarita em 
Redentora e o Santuário dos Mártires 
do Alto Uruguai, em Três Passos. A re-
gião ainda apresenta muitos parques, 
balneários, museus e monumentos. 
O Roteiro Turístico Caminhos do Yu-
cumã leva você por uma viagem à 
região, passando por alguns dos seus 
melhores atrativos.
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Quando o ritmo de mudan-
ça de uma empresa é ultra-
passado pelo ritmo fora dela, 
o fim está próximo.

(Jack Welch)

PARA REFLETIR

NOTÍCIAS DA PREVI

1. Imposto de Renda
Os informes e comprovantes de ren-

dimentos para o Imposto de Renda 
2021, ano-base 2020, já estão disponí-
veis para consulta, podendo ser obti-
dos através do site da PREVI. Para tan-
to, basta acessar o Autoatendimento 
com seu login (matrícula sem o dígito 
verificador) e senha, clicar na opção 
Demonstrativos para IR, selecionar 
o ano-base, o produto/demonstrati-
vo e em seguida clicar em visualizar/
consultar, imprimir ou salvar no seu 
computador em formato PDF. A ver-
são impressa já foi enviada aos partici-
pantes que optaram por receber seus 
demonstrativos pelo correio. 

2. Prestação de contas
É um novo espaço criado no site 

para aumentar ainda mais a transpa-
rência e centralizar informações para 
os associados e o público em geral, 
em um só lugar facilitando o acesso 
aos diversos painéis que apresentam 
desde os resultados dos planos, infor-
mações aos participantes, consulta 
aos relatórios anuais, onde constam 
as atividades da Previ. Já no painel de 
informações exclusivas, (atas e extra-
tos de reuniões dos Conselhos Deli-
berativo e Fiscal, propostas de altera-
ção estatutária é regimental ainda em 
discussão, relação de prestadores de 
serviços  nas mais diversas áreas, de-
monstrações atuariais, etc.) o acesso 
somente é liberado mediante login e 
senha do participante.

Ouvidoria
Desde 2015 a Previ oferece aos seus 

associados um canal recursal, a Ou-
vidoria. Esta instância representa a 
disposição da Entidade para dialogar 
com os associados, porque quem pro-
cura a Ouvidoria como canal recursal 
o faz por uma insatisfação em forma 
de reclamação ou de contestação. A 
Ouvidoria é mais um espaço de co-

municação e de aproximação entre a 
Entidade e os associados e beneficiá-
rios dos Planos 1, Previ Futuro, Capec 
e também do Previ Família. Por ser um 
serviço especializado em gestão de 
relacionamentos, a Ouvidoria desem-
penha o papel estratégico e primor-
dial de ouvir atentamente os associa-
dos. O objetivo é, além de prestar um 
atendimento célere, oferecer uma ex-
periência que valorize os sentimentos 
de acolhimento e de pertencimento. 
Se uma reclamação apresentada em 
outros canais de atendimento não ti-
ver a solução que o associado espera, 
é possível registrá-la novamente na 
Ouvidoria. Caso ainda assim não seja 
possível corresponder às expectati-
vas, por ausência de amparo norma-
tivo ou por outro motivo plausível, a 
Ouvidoria fornecerá as explicações 
necessárias para o entendimento 
quanto à impossibilidade de aten-
der o pleito. Quando um associado 
entra em contato com a Ouvidoria, é 
efetuada uma análise de sua deman-
da, a partir da qual são identificadas 
oportunidades de transformar pro-
blemas em soluções e em redução da 
reincidência de reclamações simila-
res. Por meio do tratamento de uma 
única demanda, é possível aprimorar 
produtos, serviços, práticas, rotinas e 
processos. Ao longo da existência da 
Ouvidoria, as demandas tratadas em 
segunda instância que foram consi-
deradas procedentes geraram benefí-
cios para todos. A abertura ao diálogo 
e o foco na qualidade das relações são 
as premissas de atuação da Ouvidoria. 
Para contestar uma resposta recebida, 
você tem duas opções: registrar pelo 
site em qualquer dia e horário; ou li-
gar 0800 729 03 03, disponível de se-
gunda a sexta-feira, das 10h às 16h.

Teto de Benefícios
Sabendo que a PREVI está provi-

denciando alterações no Regulamen-
to do Plano 1 dos associados e que o 
corpo social não tem mais poder de 
voto para aprovar ou não citadas al-
terações, em especial o artigo 104,do 
TETO DE BENEFICIOS, que beneficia 
apenas alguns poucos em detrimento 
da maioria dos associados, mais uma 
vez quebrando a tão propalada isono-

mia, é orientação de todas as entida-
des de aposentados manifestar insis-
tente indignação diante de tal atitude 
da PREVI, recorrendo as instâncias da 
PREVIC  - órgão regulador dos fundos 
de pensão - no sentido de vetar o 
malfadado artigo 104, que pretende 
legalizar supostos direitos adquiridos 
de forma questionável e auto conce-
didos por dirigentes legislando em 
causa própria. A AFABB/SC também 
está apoiando a iniciativa para encer-
rar essa novela que vem se estenden-
do deste 2008.   

Empréstimos simples
Os associados da Previ que pos-

suem operações ativas de Emprés-
timo Simples poderão suspender as 
prestações dos meses de abril, maio 
e junho, exceto para operações de ES 
13º.  A opção ja disponível desde o 
dia 26 de março, segue até 1º de abril, 
pelo autoatendimento do site Previ. 
A medida, aprovada pela Diretoria 
Executiva em 19 de março, tem como 
objetivo ajudar na preservação do 
fluxo de caixa dos associados, tanto 
do Plano 1 quanto do Previ Futuro, e 
atenuar possíveis impactos negativos 
que os participantes e seus familiares 
possam sofrer no orçamento devido 
ao agravamento da pandemia de Co-
vid-19. Antes de fazer a suspensão, é 
importante analisar se ela é realmen-
te necessária. O Empréstimo Simples 
foi concebido para ser liquidado em 
um prazo determinado na sua con-
tratação. Logo, quando ocorre a inter-
rupção do pagamento de prestações, 
o saldo fica desequilibrado, já que 
continua a ser corrigido sem que haja 
amortização de prestação. 

 Superávit de 2020
Nada obstante as consequências 

da crise trazida pela pandemia de 
Covid-19, cujos impactos se refleti-
ram negativamente na economia, os 
planos da Previ saíram fortalecidos 
encerrando o ano com resultado po-
sitivo de 11,54 bilhões e um superávit 
acumulado de 13,92 bilhões. Entre-
tanto só quem usufrui de bônus são 
os diretores, enquanto que os associa-
dos, no máximo, curtem a possibilida-
de de suspenderem três prestações 
de seus empréstimos.
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PARA REFLETIR
A disciplina é a parte mais 

importante do sucesso.

(Truman Capote)

SERVIÇO 
JURIDICO

Cartão de Crédito 
Em recente julgado o Tribunal Regio-

nal Federal - TRF1, ao analisar ação em 
que se alegava a cobrança abusiva de 
juros em contrato de cartão de crédito, 
condenou o cliente em verba indeniza-
tória em razão de que o consumidor não 
comprovou a abusividade da cobrança. 
Ao analisar a questão o Magistrado ex-
plicou que “o custo das operações finan-
ceiras varia de acordo com a espécie de 
crédito concedido, realidade que torna 
inviável a comparação de taxas pratica-
das em contratos de crédito em conta 
corrente para o uso de cheque especial, 
com os juros fixados em cartão de cré-
dito”. Destacou ainda, que as empresas 
administradoras de cartão de crédito 
são instituições financeiras e por isso 
os juros remuneratórios por elas cobra-
dos não sofrem as limitações da Lei de 
Usura. Considerou, ainda, ser necessário 
ficar plenamente comprovado o exces-
so cobrado a título de juros para gerar 
direito à redução do percentual. Portan-
to, fica o entendimento que não há res-
trição legal à estipulação em contratos 
celebrados com instituições financeiras 
de taxa de juros superior a 12% ao ano.

PROVA DE VIDA - INSS

O Instituto Nacional do Seguro Social 
(INSS) prorrogou a retomada da prova 
de vida de aposentados e pensionistas, 
a partir de junho , quando o recadas-
tramento dos beneficiários voltará a 
ser obrigatório nas agências bancá-
rias. O comparecimento aos bancos, 
no entanto, deverá ser feito de forma 
escalonada, para evitar aglomerações. 
Segundo o INSS, a ida dos segurados 
aos bancos deverá considerar o mês 
em que a última atualização cadastral 
foi feita. A prova de vida deverá ser re-
alizada de maio a novembro deste ano, 
de acordo com cada grupo.O governo 
também  ampliou para mais 5,3 mi-
lhões de aposentados e pensionistas 
do INSS o projeto piloto que permite 
fazer a  prova de vida anual por meio 
de aplicativo de celular. A prova de vida 
digital é feita por biometria facial e dis-
pensa o comparecimento presencial 

ao banco em que se recebe o benefício, 
onde normalmente é feito o procedi-
mento. O projeto piloto foi lançado em 
agosto e vem sendo expandido desde 
então. Para realizar a biometria facial , 
são usadas as bases de dados do De-
partamento Nacional de Trânsito (De-
natran) e do Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE). Por esse motivo, o acesso está 
sendo liberado, no momento, somente 
para segurados que tenham carteira de 
motorista ou título de eleitor. A prova 
de vida digital está disponível no apli-
cativo MeuGov.br, que concentra em 
um login único diversos serviços do 
governo. A ferramenta pode ser bai-
xada em celulares com sistema opera-
cional Android ou iOS. O INSS divulgou 
um passo a passo do procedimento, 
que pode ser visto no YouTube. O re-
sultado da validação facial pode depois 
ser consultado no aplicativo Meu INSS.

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.

AULAS DE INFORMÁTICA

FALECIMENTOS
João Alcides Rocha
em 28.02.2021
Eugênio Ledoux Pereira (*)
em 05.03.2021
Neusa Aparecida Alcântara (**)
em 12.03.2021

(*) foi Chefe da Assessoria Jurídica do 
BB em Florianópolis e Diretor Jurídico 
da AFABB no período de 2004 a 2006;

(**) pensionista, e membro do Conse-
lho Deliberativo da AFABB desde 2012. 
Sempre presente, solicita e participan-
te ativa de nossas atividades.

Aos queridos familiares nossas since-
ras condolências.

DICAS DE SAÚDE
Salpicar canela no café ajuda a man-

ter baixo o nível de colesterol e estáveis 
osníveis de açúcar no sangue.
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As dificuldades devem ser usadas 
para superar obstáculos e vencer, 
não para desencorajar. O espírito hu-
mano cresce mais forte no conflito. 

(William Ellery Vhanning)

PARA REFLETIR

CONVÊNIOS E PARCERIAS

GRUPO AMOR 
PERFEITO

Restritas pelo isolamento social im-
posto em função da pandemia CO-
VID-19, as associadas do Grupo conti-
nuam exercendo suas atividades, cada 
uma em sua casa, aguardando a opor-
tunidade de se juntarem para a monta-
gem dos enxovais a serem distribuídos.

ATIVIDADES 
FESTIVAS

Obedecendo as recomendações das 
autoridades, em função da pandemia 
do Coronavirus, continuam suspensas 
as atividades festivas da AFABB/SC, a 
fim de evitar riscos desnecessários para 
nossos associados. Assim que a situa-
ção estiver controlada retornaremos a 
tão agradáveis encontros.
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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-
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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, 
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Associação dos Funcionários Aposentados e Pensionistas 
do Banco do Brasil em Santa Catarina

Resposta do teste:  BibliotecaDECIFRE SE PUDER

É fácil decidir o que fazer. Di-
fícil é decidir o que não fazer. 

 
(Michael Dell)

PARA REFLETIR

DICAS PARA
SER FELIZ

A sua irritação não solucionará pro-
blema algum.

( Chico Xavier )

PARA OS 
MAIORES DE 60
Pare de discutir 

sobre planos de 
aposentadoria, cur-
ta a vida com o que 
você já tem!SABEDORIA

Use a coragem sem abuso. O corajo-
so, em muitas ocasiões, é simples im-
prudente.

( Chico Xavier )


