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EDITORIAL
No momento o que mais preocupa os 

assistidos da PREVI é a variação dos pre-
ços dos produtos essenciais, bem maior 
que os reajustes concedidos pela PREVI 
e INSS. Na grande reforma dos estatutos 
da PREVI de 1997, o índice de reajuste es-
tabelecido foi o IGP-DI, alterado em 2003 
para o INPC. Para ilustrar as consequên-
cias dessa mudança, apresento, a seguir, 
uma análise dos benefícios pagos pela 
PREVI comparados com o valores que se-
riam pago se tivessem sido pelo IGP-DI. 
Considerei uma parcela de benefício de 
R$ 100,00 recebido no ano de 2003. Em 
2004, o reajuste pelo INPC nos deu uma 
pequena vantagem de R$ 2,72 a mais 
do que se o reajuste tivesse sido feito 

pelo IGP-DI (R$ 110,39 versus R$ 107,67), 
pois em 2003 a variação do INPC foi de 
10,39% enquanto o IGP-DI foi de 7,67%. 
Mas em 2004 o INPC, foi 6,13% e o IGP-DI 
12,13%. Então, no ano de 2005 perde-
mos mensalmente R$ 3,57 a cada parce-
la de benefício considerada nesta simu-
lação. Pequenas diferenças para mais ou 
para menos ocorreram todos os anos 
até 2018, quando o valor recebido foi 
praticamente o mesmo o reajuste  pelo 
IGP-DI (R$ 240,22 pelo INPC, versus R$ 
240,45 pelo IGP-DI). Grandes diferenças 
começaram a ocorrer a partir de 2018, 
quando o IGP-DI foi 7,10%; em 2019, 
7,67% e em 2020, 23,07%; enquanto o 
INPC foi de 3,43%; 4,48% e 5,45% respec-

tivamente. Aqueles R$ 100,00 de 2002 
representam, no ano atual, R$ 341,25 
pelo IGP-DI e R$ 273,74 pelo INPC. Este 
ano estamos amargando uma perda de 
25% todos os meses e para 2022 a perda 
será ainda muito maior. Obviamente a 
PREVI não tem condições de repor essa 
perda, com o superávit que apresenta 
atualmente. Mesmo assim, as Associa-
ções de Aposentados e Pensionistas es-
tão solicitando à PREVI alguma melhora, 
para não ampliar tanto essa defasagem; 
embora, até o momento, com nenhum 
resultado positivo.

Genésio Vegini
Presidente

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. 

O BANCO DO BRASIL É DO BRASIL

ATENÇÃO

Considerando a possibilidade de que tudo volte 
à normalidade até o mês de dezembro, a diretoria 
está promovendo pesquisa telefônica junto aos 
associados no sentido de opinarem sobre a opor-
tunidade do encontro e respectiva programação: 
local, almoço, café colonial ou jantar. Sua resposta 
será o termômetro para a realização do aconteci-
mento, programado para o dia 1º de dezembro.

AFABB/SC  
apoia essa 
campanha



PARA REFLETIR
Amai aqueles em quem mandais. Mas 

sem lhes dizer nada. 

(Saint Exupéry)

NOTICIAS DA CASSI

Guarde seus exames - No App da 
CASSI, você pode utilizar a funcionali-
dade “Prescrições” para guardar todos 
os seus resultados e apresentá-los ao 
seu médico na próxima consulta. Isso 
pode ajudar, ainda, na avaliação da efe-
tividade de seus tratamentos. Ao sele-
cionar o botão “Prescrições” é possível 
anexar um arquivo direto do seu celular, 
clicando no ícone “mais”, ou fotografar 
o documento que deseja. Depois, é só 
nomear o arquivo e clicar em salvar. As-
sim, todas as vezes que acessar a funcio-
nalidade, você terá acesso a esses docu-

mentos de forma 
rápida e digital.

Verifique seu 
extrato - Quan-
to custou aquele 
exame ou consulta 
que você fez, quan-
do foi pago e qual o 
valor do reembolso 
ou da coparticipa-
ção descontada 
(para planos que 
preveem)? Você 
pode saber tudo 
isso em um simples 
clique: no App CAS-
SI, use o botão EX-
TRATO UTILIZAÇÃO 
e veja todos os va-
lores referentes aos 
serviços prestados 
a você. Selecione 

um mês e um ano e serão exibidos, para 
cada procedimento, a data do atendi-
mento, a data de pagamento ao pres-
tador e os valores referentes a cada um. 
Associados enxergam a informação no 
mês de lançamento na Fopag e visua-
lizam os atendimentos do titular e dos 
dependentes, se houver, separadamen-
te. Se recebeu reembolso isso também 
será sinalizado no extrato. Se não hou-
ver lançamentos no mês pesquisado, 
aparecerá uma mensagem com esta 
informação. Os lançamentos não costu-

mam ocorrer ime-
diatamente após 
o atendimento, 
pois os prestadores 
possuem prazos 
contratuais para 
enviar as faturas 
para a CASSI, de, no 
máximo, 120 dias. 
Assim, é possível 
que você visualize 
em setembro, por 
exemplo, o extrato 
de um atendimen-
to que recebeu 
em junho. E difi-
cilmente verá no 
extrato lançamen-
tos no mesmo mês 
em que recebeu o 
atendimento. Caso 

não reconheça algum procedimento 
ou tenha dúvida sobre ele, você pode 
comunicar ou pedir mais informa-
ções usando o “Fale com a CASSI”, uma 
funcionalidade agora disponível no 
próprio App e no site (em CANAIS DE 
ATENDIMENTO). Quando o participante 
informa que não reconhece o serviço o 
prestador é contatado pela CASSI para 
esclarecer e comprovar a realização. Se 
não ficar comprovado o atendimento, 
terá de ressarcir a CASSI caso o paga-
mento tenha sido feito e se foi descon-
tada coparticipação, ela será devolvida 
ao participante.

LIMACA – Se você utiliza determina-
do medicamento e ele não consta do 
Programa de Assistência Farmacêutica 
(PAF), utilize o “fale conosco” no sítio 
da CASSI e informe a sua necessidade 
médica. Faça também um e-mail para 
a Unidade da CASSI, com cópia ao Con-
selho de Usuários, solicitando que sua 
demanda seja repassada aos analistas 
da LIMACA. Se a CASSI se dispõe a res-
ponder o que você pergunta, e se todos 
apresentarem suas demandas por me-
dicamentos, principalmente os de uso 
contínuo, será sempre uma boa opor-
tunidade para a permanente revisão da 
LIMACA, com a consequente possibili-
dade de você ser atendido.   

Resultados - Breve resumo dos prin-
cipais números da CASSI no período de 
janeiro a julho de 2021. As receitas as-
sistenciais cresceram 3,6%; as despesas 
assistenciais cresceram 23,9% no mes-
mo período, estando muito agravadas 
em função das despesas com a pande-
mia e a retomada dos procedimentos 
eletivos. A CASSI apresentou déficit no 
mês de julho no montante de R$ 27 mi-
lhões. O superávit acumulado até julho 
alcançou R$ 402 milhões. O Patrimônio 
Social/Líquido em julho alcançou R$ 
2,38  bilhões, contribuindo para a ma-
nutenção da sustentabilidade da CASSI 
no médio prazo.
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Duvida sempre de ti mesmo, até que os 
dados não deixem lugar para dúvidas.

     (Luis Pasteur)

PARA REFLETIR

NOTÍCIAS DO BB

Open Banking - Uma nova forma de 
se relacionar com as instituições finan-
ceiras está em processo de implemen-
tação no Brasil. É o “Open Banking” ou 
sistema financeiro aberto. Um modelo 
que permite o compartilhamento dos 
dados dos clientes entre instituições 
autorizadas pelo Banco Central, com o 
objetivo de proporcionar ao consumi-

dor autonomia e liberdade de escolha, 
além do acesso a produtos e serviços 
mais inovadores e customizados. Este 
compartilhamento só ocorre a partir da 
autorização prévia e expressa do clien-
te, uma vez que o instrumento tem 
como premissa o empoderamento do 
cliente que passa a ser dono de seus 
dados, visto que até então os dados 
sobre o histórico financeiro do cliente 
eram, até a chegada do Open Banking, 
propriedade da empresa que os cole-
tou. Agora o cliente pode autorizar o 
compartilhamento destes com outras 
instituições quando for conveniente, 
dando ao consumidor autonomia para 
decidir com quem compartilhar suas 

informações, para qual finalidade e por 
quanto tempo. Mais informações no 
sitio da AFABB/SC, no link “Noticias”, 
ou no próprio sitio do BB.

UM REGISTRO MERECIDO

Entre tantos amigos, conhecidos e 
associados que se foram recentemen-
te, Nereu João Lagos, sem dúvida, 
será uma figura que ficará marcada no 
coração de todos aqueles que tiveram 
a oportunidade de conhece-lo. Aco-
lhedor, simpático, solidário, defensor 
aguerrido das causas dos aposenta-
dos, como presidente da AFABB-PR. 
Incentivador motivado dos encon-
tros de aposentados em Balneário 
Camboriú, coordenado pela AFABB 
de Santa Catarina. Desde o princípio, 
comparecia com expressivo número 
de colegas, acompanhados sempre 
de suas esposas e pensionistas. Não 

era de se mostrar, mas trabalhava nos 
bastidores enriquecendo e tornando 
memoráveis aqueles encontros. Os 
colegas do Paraná, 
especialmente os de 
Curitiba, perderam 
um grande guerrei-
ro, cuja ausência, 
certamente, será 
dolorida, mas o seu 
legado exemplar, 
temos certeza, se 
constituirá em estí-
mulo a todos aque-
les que continuam 
lutando pela causa 

dos aposentados e pensionistas. Nos-
so reconhecimento e homenagem a 
esse generoso e estimado colega.

80 ANOS

Em pequena e singela comemoração a AFABB/SC 
prestou homenagem ao Vice-presidente administrativo 
Onildo Miguel Borba, dia 09 de agosto, data em que o 
mesmo completava seus 80 anos, dos quais 21 prestan-
do serviços a esta associação. Atendendo uma convoca-
ção especial e fora do cronograma da associação, Onildo 
foi surpreendido com a festividade proporcionada que 
contou com a presença da diretoria, seus cônjuges e fa-
miliares. Tudo transcorreu em ambiente devidamente 
adequado às normas recomendadas pelas autoridades 
sanitárias.
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Raramente você tem uma 
segunda chance de causar 
uma boa primeira impres-
são. 

(Robert Wong)

PARA REFLETIR

DECIFRE SE PUDER
Qual o lugar mais certo do 

Brasil?

(Resposta na última página)

AGENDA 
SEMESTRAL

O QUE PASSOU 
(para não esquecer)

JULHO:
20 - Dia do Amigo: Todo mundo se abraçou virtualmente; 
AGOSTO:
08 - Dia dos Pais: Merecida homenagem; 
28 - Dia Nacional dos bancários: Era uma vez; 
31 - Dia da AFABB/SC: Uma comemoração virtual;

O QUE ESTÁ PASSANDO
(para viver)

SETEMBRO:
07 - Dia da Independência: foi o povo quem marchou; 
22 - Início da primavera: A natureza florescendo;  
25 - Dia da responsabilidade social; Consciência;

O QUE IRÁ PASSAR
(para se precaver)

OUTUBRO:
01 - Dia nacional do idoso: Avançando na Tabela;
12 - Dia de N. S. Aparecida: Protegei nosso Brasil;
         Dia das Crianças: Alegrai nosso Brasil;
         BB 213 anos: Fortalecei nosso Brasil; 
15 - Dia do Professor: Ensinai nosso Brasil;
19 - Dia da Inovação: Inovai nosso Brasil;
28 - Dia do Funcionário público: Trabalhai pelo Brasil; 
NOVEMBRO:
02 - Dia de Finados: Saudades;
15 - Dia da Proclamação da República: Relembrar;
19 - Dia da Bandeira: Honrar;
20 - Dia da Consciência Negra: Refletir;
30 - Dia do Evangélico: Respeitar;
DEZEMBRO:
21 - Início do Verão: Veranear;
25 - Dia de Natal: Festejar;
31 - Reveillon 2022: Esperança de um ano melhor.

GRUPO AMOR PERFEITO

Atividades desenvolvidas de ju-
nho a setembro - Durante este perí-
odo as integrantes do GAP em função 
da pandemia continuaram a desen-
volver as atividades em casa confec-
cionando insumos para os enxovais e 
também estabelecendo contato com 
as entidades assistidas pelo grupo 
para atender necessidades emergen-
ciais.

AVOS - Associação de Voluntárias 
de Saúde do Hospital Infantil - Distri-
buição de 36 enxovais, ao custo esti-
mado de R$120,00 cada, totalizando 
R$ 4.320,00. Nossas voluntárias não 
mediram esforços em confeccionar os 
insumos dos enxovais bem como doa-
ram o material necessário para a con-
fecção de alguns itens. Aqui também 
cabe um agradecimento a Diretoria 
da AFABB que patrocinou as lãs para a 
confecção dos casaquinhos que inte-
gram o enxoval.

Comunidade do Pedregal - Doção 
de roupa para realização de um bre-
chó realizado pela ONG Instituto José 
Berkenbrok – IPE Social, que distribui 
vale social para 20 famílias da comuni-
dade do Pedregal.

Casa dos Girassóis - Doação de R$ 
300,00 para a aquisição de lanches 
para as crianças que são atendidas 
pela Instituição.

Associação dos Amigos do Hos-
pital Universitário - Doação de in-
sumos para enxovais que são distri-
buídos para a maternidade do HU (36 

conjuntos pagão, 8 toalhas de banho, 
lenços umedecidos e outros). Doção 
de roupa infantil e brinquedo arre-
cadados pelas integrantes do grupo 
para o setor pediátrico do HU. 

As atividades do grupo deverão re-
tornar presencialmente a partir de 
março de 2022.
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A esperança é um bom 
desjejum, mas um péssimo 
jantar.

(Francis Bacon)

PARA REFLETIR

CURIOSIDADES (do Brasil)

Ilha das Cobras - Oficialmente cha-
mada de Ilha da Queimada Grande, 
ela fica localizada a 35 km do litoral de 
São Paulo, entre as Peruíbe e Itanha-
ém. Em 1500 metros de comprimento 
e 500 metros de largura, a ilha conta 
com cerca de 45 cobras por hectare. 
Por este motivo, todas as pessoas que 
entram ali precisam ser autorizadas 
pela Marinha do Brasil. Além disso, as 
expedições só acontecem com as de-
vidas instruções e acompanhadas por 
um médico, para o caso de picadas 
pelas habitantes do território. A pró-
pria Marinha só vai à ilha uma vez por 
ano, para a manutenção do farol ali 
existente. E não são quaisquer cobri-
nhas: a maior parte de sua população 
é de jararaca-ilhoa. Seu veneno é até 
5 vezes mais potente que o da jarara-

ca comum, embora mais eficiente em 
aves que em mamíferos. Elas não con-
tam com concorrentes nem predado-
res. E o mais incrível: podem sobrevi-
ver por até 6 meses sem se alimentar. 
O prato principal da jararaca-ilhoa, ali-
ás, é o atobá-pardo, muito comum no 
lugar. Uma outra curiosidade incrível 
sobre essa as cobras dessa ilha é que 
elas não põem ovos. A jararaca-ilhoa 
é vivípara e gesta seus filhotinhos no 
ventre, como os mamíferos. São cer-
ca de 10 filhotes por vez, sempre na 
época mais quente do ano. Segundo 
relatos dos Cadernos de História da 
Ciência do Instituto Butantã, além dos 
navegadores que passavam pela ilha 
em busca de mantimentos, ateavam 
fogo na mata para afastar as cobras, a 
própria marinha, durante o século 19, 

ateava fogo na região, na tentativa de 
conter a população de cobras. Entre-
tanto não só as cobras são um perigo. 
O local não tem água potável e a tem-
peratura é muito alta, devido à umi-
dade excessiva. Além disso, a ilha não 
é muito acessível. O desembarque é 
caótico, cheio de penhascos e roche-
dos e não existem praias ao redor. E, 
por mais que a Ilha das Cobras seja 
um verdadeiro santuário para elas, a 
jararaca-ilhoa está ameaçada de ex-
tinção. Apesar de ser um local de vi-
sitação proibida, pescadores clandes-
tinos ainda insistem em pôr fogo no 
local. Por fim, outra grande ameaça 
que ronda as cobras é a biopirataria. 
Aliás, o valor de algumas espécies de 
cobras pode chegar até R$ 31 mil no 
mercado negro.

PARA OS MAIORES DE 60 

Seja abençoado por ter vivido o suficiente para ter cabelos grisalhos e risos da 
juventude gravados para sempre em sulcos profundos em seu rosto.
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PARA REFLETIR
Tenho aprendido com os ben-

feitores espirituais que a paz é a 
doação que podemos oferecer aos 
outros, sem tê-la para nós mesmos.

(Chico Xavier)

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

MARAVILHAS DO MUNDO

Abadia do Monte Saint-Michel - 
É uma ilha rochosa na foz do Rio 
Couesnon, Departamento da Man-
cha, na França, onde foi construí-
do uma abadia (Abadia do Monte 
Saint-Michel) e um santuário em 
homenagem ao Arcanjo São Mi-
guel. Este mosteiro, fortificado no 
século XIII, integra um conjunto 

com mais três cidades cujas fortifi-
cações e desenvolvimento são no-
táveis: Aigues-Mortes (1270-1276), 
ponto de reunião dos Cruzados 
rumo à Terra Santa, Carcassone, cé-
lebre por suas defesas, e Avinhão, 
sede alternativa da Cristandade 
(1309-1377). Estas cidades forti-
ficadas, denominadas “bastides” 

marcavam a fronteira dos reinos 
ao final da Idade Média, servindo 
como elementos de defesa e dan-
do ao povo novas oportunidades 
sociais. A Abadia do Monte Saint-
-Michel, por ser um notável com-
plexo abacial e histórico, além de 
centro de peregrinação, recebe 
milhares de turistas todos os anos.

DICAS ÚTEIS
Esquadrias de alumínio – Para man-

tê-las sempre brilhando basta limpá-
-las uma vez por mês, com uma mis-
tura de óleo de cozinha e álcool, em 
partes iguais. Em seguida é só passar 
um pano macio ou flanela.
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Que as derrotas da vida não 
sejam motivo para tristeza. 
Lute hoje e sempre, pois só as-
sim você será um vencedor. 

(Anônimo)

PARA REFLETIR

CONVÊNIOS E PARCERIAS

ATIVIDADES FESTIVAS
Obedecendo as recomendações 

das autoridades, em função da pan-
demia, continuam suspensas as ati-
vidades festivas da AFABB/SC. Na 
Sede, porém, podem permanecer 

até dez pessoas, conforme determi-
na o protocolo da Prefeitura Munici-
pal, obedecendo as recomendações 
de distanciamento, higienização das 
mãos e uso de máscara. Assim que a 

situação estiver controlada retorna-
remos a tão agradáveis encontros. E 
já estamos tomando providencias 
para que isso possa acontecer no 
final do ano.

NOTICIAS
DA PREVI

O desempenho do Plano 1 em 2021, 
até o final de junho, foi de 12,62%, com 
superávit acumulado de R$ 26,44 bi-
lhões. Não houve grandes destaques 
de rentabilidade entre os segmentos 
de investimento para o mês de junho, 
o maior desempenho foi da Renda Fixa, 
com 0,81%. Maiores detalhes no sitio 
da PREVI.

SABEDORIA

Se o dinheiro for a sua esperança de 
independência, você jamais a terá. A 
única segurança verdadeira consiste 
numa reserva de sabedoria, de expe-
riência e de competência. (Henry Ford)

DICAS DE 
SAÚDE

Manter as escovas de dentes numa 
solução de água oxigenada, conserva 
as escovas livres de germes que cau-
sam gengivite e outros problemas 
bucais.

CONVENIADOS TELEFONES

Áudioprev – Audiometria/fonoaudiologia (48) 3025-2815 Florianópolis

BRP Advogados Associados (48) 3224-7060

Juarez Nogueira - Advogados (48) 3224-7000

Maus, Cunha & Ulbricht – Advogados (48) 3375-5507

Valmor Vitorino Filippin - Baião & Filippin Adv.Assoc. (048) 3224-3522

Otovida - Florianópolis (48) 3223-6060

Pilates Márcio Ouriques (48) 3024-8227

Rede de Hotéis Dall`Onder (54) 3455-3555 Bento Gonçalves–RS

Veratur Turismo – Florianópolis - SC (48) 3247-8286

Vital Ó�ca – Tubarão (SC) (48) 3622-3395
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Quando em 31 de agosto de 1989 
alguns colegas abriram um livro e co-
meçaram a escrever a história de uma 
entidade, no intuito de dar continui-
dade ao convívio de anos e anos com 
pessoas que já não eram só colegas 
de trabalho mas também símbolos de 
uma amizade construída ao longo do 
tempo em uma instituição sólida e res-
peitável, não imaginavam que a marca 
elaborada atingiria não só os objeti-
vos propostos mas também a exten-
são de outros princípios almejados e 
necessários à concretização de vários 
interesses comuns;  Nesses 32 anos 
que passaram, muitos se foram, outros 
vieram, alguns abandonaram a cara-
vana, outros se engajaram, alguns se 
mobilizaram, outros se acomodaram, 
mas a caminhada segue, firme e com-
prometida com seus propósitos, pois 
a estrada é longa e nem sempre pavi-
mentada; há trechos de terra, pontes e 
desvios incontornáveis, cheios de obs-
táculos administrativos e burocráticos, 
quando não políticos, a serem supera-
dos nesta maratona que a todos sur-
preende em cada dia que passa, com 
atitudes e manipulações autoritárias 
de representantes que deveriam zelar 
pela garantia de nossa integridade fí-
sica, moral e financeira. Mas aqui esta-

mos, com a bandeira erguida, embora 
os ventos da incerteza soprem de to-
dos os quadrantes...graças aos nossos 
benditos associados!

A AFABB comemorou 
mais um aniversário, mas 
nossos associados é que 

merecem os parabéns.

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-presi-
dente Suplente - José Decker - Diretor Jurídico - Valmor Vitorino Filippin - Diretor 
Regional de Blumenau - Norber to Antônio Koerich Jr.

Conselho Deliberativo - Efetivo - José Martin Greve - Maria Elisabet Winter Pasto-
re - Lucas Cardoso da Silva Filho - Altamir Fornazari de Paula - Marco Aurélio Lopes 
Coelho - Asta Isoldi Bassani - Suplentes - 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:  SertãoDECIFRE SE PUDER

Aguardar até saber o bas-
tante para agir é se condenar 
á imaturidade. 

 
(Jean Rostand)

PARA REFLETIR

DICAS PARA SER FELIZ

A bondade torna a vida serena e feliz 
(João XXIII)

ELEIÇÕES NA COOPERFORTE
No período de 4 de outubro a 5 

de novembro, todos os associados 
da COOPERFORTE terão o direito de 
escolher os candidatos a Delegados 
Seccionais, com a responsabilidade 
de representação nas decisões as-
sembleares por meio de voz e voto, 

contribuindo para o aprimoramento 
da administração e assegurando a 
participação democrática na gestão 
da entidade. Daí a importância da 
participação dos associados no pro-
cesso eleitoral. 

Vamos lá. Participe!

MAIS UM ANO


