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EDITORIAL
Olá afabbeanos! Outono, 

muita chuva, folhas caindo, 
mas sentimento de come-
moração por estarmos assis-
tindo o declínio da pande-
mia de COVID-19. Foram dois 
anos de sacrifício, sem ativi-
dades presenciais, reuniões 
de confraternização e even-
tos festivos. Sofremos a per-
da de pessoas queridas, que 
nos levaram a momentos de 
muita dor e reflexão. Ainda 
estamos a nos recuperar da 
ausência delas, mas nada 
pôde parar a Associação. O 
atendimento e orientação 
dos associados foi mantido 
por via telefônica, ou mesmo 
presencialmente, quando 
necessário. As reuniões para 
todos os fins assumiram o 
modo virtual e continua-
mos nossas lutas para de-
fender a CASSI e a PREVI de 
ingerências possivelmente 
desastrosas dos atores polí-
ticos. Sob a liderança da Fe-
deração das Associações de 
Aposentados, participamos 
na discussão e aprovação 
das medidas tomadas pela 
Federação. Com relação à CASSI os de-
bates abordam a devolução dos valores 
pagos de coparticipação, nos termos da 
Resolução 23 da CGPAR, tendo em vista 
a sustação de seus efeitos, com a apro-
vação do PDL 342/2021. Em relação a 
PREVI, atuação junto ao Congresso Na-
cional para interferir na aprovação de 
projetos de lei que afetam nossos inte-
resses. Citamos, a título de exemplo, o 
PL 268 que tem o propósito de excluir 
as Leis Complementares 108 e 109; o PL 
2337 que propõe cobrança de Imposto 

de Renda sobre os investimentos dos 
Fundos de Pensão e outro projeto que 
propõe alterar a Resolução CGPC 08 
para permitir a mudança de índices dos 
reajustes dos benefícios, inclusive com 
a retirada da garantia de reajuste auto-
mático por um índice de 
inflação. Junto à PREVI 
continuamos insistindo 
na limitação ao teto de 
benefícios previsto no 
Plano 1 para todos os 
altos executivos do BB. 
Enquanto isso, iniciamos 

este ano de 2022, com rea-
juste de 10,16% sobre nossos 
benefícios, que corresponde 
à variação do INPC durante 
o ano de 2021. Dessa forma, 
de cada R$ 100,00 que rece-
bíamos em 2002, estamos 
recebendo R$ 301,56. Se os 
reajustes tivessem continu-
ado pelo IGP-DI, como fora 
estabelecido na reforma dos 
estatutos de 1997, estaría-
mos recebendo R$ 401,79. 
Defasagem de 33% contra 
nós. Assim sendo, mesmo 
com a pandemia, foram dois 
anos de muitas batalhas, que 
nos manteve empenhados 
em muitas ações em prol dos 
associados. A caminhada vai 
continuar, manteremos nos-
sa presença em todos os ce-
nários, sempre movidos pela 
fé e impulsionados por um 
sentimento delicado e for-
te de união. Aproveitamos a 
oportunidade para agradecer 
a Deus que nos proporcionou 
vida e saúde. Desejamos uma 
Páscoa mais doce, com cora-
ções repletos de amor, paz, 
fraternidade e gratidão. 

Feliz Páscoa!

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



PARA REFLETIR
Conserve os olhos fixo num ideal sublime 
e lute sempre pelo que desejares, pois só 

os fracos desistem e só quem luta é digno 
da vitória.

(Anônimo)

NOTICIAS DA CASSI

Coparticipação
Após estudos realizados desde ju-

lho/2021, sem perder de vista as des-
pesas assistenciais agravadas pelo Co-
vid.19 que causou um gasto extra de R$ 
700.milhões nas despesas assistenciais, 
no biênio 2020/2021, exigindo neces-
sária cautela no cumprimento do com-
promisso firmado e agora cumprido, 
a coparticipação retornou a partir de 
24/02/2022, aos percentuais anteriores 
a 2019, ou seja, 30% e 10%. 

Imposto de Renda
O “Demonstrativo Anual para Fins 

de Auxílio à Declaração de Imposto de 
Renda de Pessoa Física” relativo ao exer-
cício 2022/ano-base 2021, está disponí-
vel no site da entidade. As informações 
podem ser acessadas na área logada, 
opção “Demonstrativo para Imposto de 
Renda”. Caso ainda não tenha acesso, 
clique em “Obter senha” para cadastro 
de CPF e senha. Podem acessar os da-
dos, participantes do Plano CASSI Fa-
mília ativos e associados funcionários 
da ativa, aposentados e pensionistas 

que efetuaram pagamento a título de 
despesas com plano seja via débito em 
conta, boleto ou desconto em folha de 
pagamento e/ou tiveram reembolsos 
de despesas médicas válidas como de-
dutíveis do imposto de renda para a Re-
ceita Federal do Brasil. 

Plano cancelado
Para os participantes com plano can-

celado em 2021, dos contratos CASSI 
Família, Ação Judicial, Grupo de Depen-
dente Indireto e Autopatrocínio, e que 
tenham despesas com plano de saúde 
da CASSI e/ou reembolsos de despe-
sas médicas dedutíveis que possam ser 
declaradas no IRPF 2022/2021, a CASSI 
encaminhará o demonstrativo para o 
e-mail cadastrado na Instituição. Caso 
ainda não tenha recebido as informa-
ções,  entre em contato com uma Uni-
dade mais próxima para solicitar o de-
monstrativo ou pelo Fale com a CASSI.

Descontos em medicamentos
A CASSI firmou parceria com as redes 

da EXTRAFARMA e PAGUE MENOS para 

a concessão de descontos diferencia-
dos em medicamentos e produtos de 
higiene e beleza nas redes de suas res-
pectivas farmácias de todo o Brasil. Bas-
ta o associado e/ou dependentes  apre-
sentarem o seu cartão de identificação 
CASSI e documento oficial com foto no 
ato da compra.

Eleições
Concluída no dia 28 de março, foram 

vencedoras, com larga margem de vo-
tos, as chapas 6 e 77, encampada por 
lideranças sindicais, tendo como seu re-
presentante mais expressivo Fernando 
Amaral, bastante conhecido nos corre-
dores políticos das entidades vincula-
das ao Banco do Brasil. Esperamos que 
os novos dirigentes possam melhorar o 
bom trabalho que vinha sendo execu-
tado pela equipe anterior, no sentido 
de estruturar a CASSI para os desafios 
que se seguirão em relação ao cuidado 
com a saúde dos assistidos.

CINFAABB
2020/2022

A AABB Florianópolis (SC) estará 
participando de mais um CINFAABB 
- Competição de Integração entre 
Funcionários Aposentados do Banco 
do Brasil - que  está sendo realizada 
na cidade de Balneário Camboriú, 
de 01 a 08.04.2022. Este ano 48 AA-
BBs de todo o Brasil participam das 
competições e a AABB Florianópolis 
marca presença nas modalidades de 
futebol minicampo master (50 a 60 
anos), supermaster (60 a 65 anos), si-
nuca , domino, tênis, canastra, truco, 
corrida e poker, com uma delegação 
de aproximadamente 100 participan-
tes, entre atletas e acompanhantes. 
A Cerimônia e coquetel de Abertura 
será, no Centro de Eventos em Itajaí, 
liberada para todos os participantes. 
Em função da redução das festivida-
des, serão criados espaços de “Fan 
Fest” na AABB local, além de um cen-
tro de apoio na orla da praia após as 

17 horas  para uso exclusivo dos par-
ticipantes, também tipo “Fan Fest”. É 
obrigatória a apresentação do com-
provante de vacinação contra o Co-
vid-19 com, pelo menos, duas doses, 
para entrada na AABB, locais de com-
petição e nas “Fans Fests”. Quem não 
se vacinou  deve  apresentar o com-
provante do teste PCR  negativo fei-
to com 72 horas de antecedência do 
início do evento.. Quem participar do 
evento dentro das normas exigidas 
serão identificados com  pulseira de 
cores diferenciadas (dirigentes, atle-
tas e acompanhantes), para o devido 
controle da organização. A FENABB 
disponibiliza um ônibus para cada 
Delegação, exclusivamente para o 
transporte de atletas e acompanhan-
tes do Hotel ao local dos jogos. Na 
próxima edição apresentaremos o re-
sultado dos jogos. E agora vamos pra 
torcida!

VACINA CONTRA  
A COVID-19

Quarta dose da vacina da Covid-19 
para idosos acima de 80 anos - O Mi-
nistério da Saúde anunciou que já tem 
estoque  suficiente para a aplicação 
da quarta dose da vacina contra a Co-
vid-19 em idosos acima de 80 anos. De 
acordo com a pasta, a aplicação deve 
ser feita quatro meses após a primeira 
dose de reforço. Os imunizantes reco-
mendados são da Janssen, da AstraZe-
neca e, preferencialmente da Pfizer; in-
dependentemente da vacina anterior.
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O segredo do sucesso da existência é 
viver honestamente, dar a cada um o 

que é seu e a ninguém ofender.

     (Ulpiano)

PARA REFLETIR

NOTÍCIAS DO BB

Banco Sustentável
Pela terceira vez, o Banco do Brasil 

(BB) foi eleito o banco mais susten-
tável do mundo pelo ranking “Global 
100”, da empresa canadense de pes-
quisa Corporate Knights. A institui-
ção financeira havia conquistado a 
liderança no segmento bancário em 
2019 e em 2021.  Nos últimos dez 
anos, o BB apareceu no ranking das 
100 corporações mais sustentáveis do 
mundo em sete. Entre as companhias 
brasileiras, o Banco foi a empresa mais 
bem posicionada, ocupando o 21º lu-
gar geral de sustentabilidade em todo 
o mundo.Segundo a Corporate Kni-
ghts, a carteira de negócios susten-
táveis do Banco do Brasil, atualmente 
com saldo superior a R$ 282 bilhões, 
foi o destaque para a classificação no 
ranking. Formada por linhas de cré-
dito que financiam atividades com 
retorno socioambiental, a carteira é 
submetida a avaliação independen-
te e usa critérios internacionais para 
definir projetos e empreendimentos 
sustentáveis. Entre os segmentos fi-
nanciados pela carteira, estão os seto-
res de energias renováveis, eficiência 
energética, construção, transporte 
e turismo sustentáveis, água, pesca, 
floresta, agricultura sustentável, ges-
tão de resíduos, educação, saúde e 
desenvolvimento local e regional.O 
ranking foi divulgado durante o en-

contro anual do Fórum Econômico 
Mundial, evento que reúne líderes 
mundiais e empresários em Davos, 
na Suíça, ao longo desta semana. 
Lançado em 2005, o ranking Global 
100 lista as 100 grandes corporações 
mais sustentáveis do mundo. Ao todo, 
cerca de 7,3 mil empresas com recei-
ta anual de mais de US$ 1 bilhão por 
ano foram avaliadas.O ranking avalia 
as dimensões econômica, ambiental 
e social de grandes companhias. Ba-
seada em dados públicos publicados 
pelas empresas, a pesquisa considera 
21 indicadores de desempenho, entre 
os quais gestão financeira, de pessoal 
e de recursos; receita obtida de pro-
dutos e de serviços com benefícios 
sociais e/ou ambientais; e desem-
penho da cadeia de fornecedores.O 
Banco do Brasil faz parte de índices 
de bolsas de valores que consideram 
empresas sustentáveis do ponto de 
vista ambiental e social, como o Dow 
Jones Sustentability Index, da Bolsa 
de Nova Iorque, nas categorias mer-
cados globais e emergentes, o FTSE 
Good Index Series, da Bolsa de Lon-
dres e o Índice de Sustentabilidade 
Empresarial da B3, a bolsa de valores 
brasileira. (Agência Brasil - Notícias de 
25/01/2022)

Conta digital em dólar
O Banco do Brasil já está disponibili-

zando uma conta digital em dólar, ex-
clusiva para seus correntistas pessoas 
físicas, em parceria com o BB Ame-
ricas Bank, isenta de tarifas e pode 
ser aberta diretamente no aplicativo 
do BB.  Ao abrir a conta batizada de 
“Easy”, o cliente receberá um cartão de 
débito bandeira Visa, que possibilitará 
a realização de compras e saques, no 
exterior. O cartão também poderá ser 
utilizado em carteiras digitais, como 
Apple Pay, Samsung Pay e PayPal. Por 
meio do convênio que o BB Americas 
tem com as empresas Allpoint, Presto, 
Plus e Star, é possível ainda realizar sa-
ques sem tarifas com o cartão em cer-
ca de 40 mil caixas eletrônicos nos Es-
tados Unidos. Entre os diferenciais da 
nova conta digital, estão um seguro 
de proteção financeira para depósitos 
até US$ 250 mil. Também há disponi-
bilidade de atendimento diário 24 ho-
ras em call centers que atendem em 
português, inglês e espanhol. (Agên-
cia Brasil-Noticias de 09.02.2022)

Lucro líquido ajustado 
de R$ 21 bilhões em 2021
O Banco do Brasil registrou lucro 

líquido ajustado recorde de R$ 21 bi-
lhões no ano de 2021, um crescimen-
to anual de 51,4%. No último trimes-
tre de 2021, o resultado foi de R$ 5,9 
bilhões, crescimento de 60,5% frente 
ao mesmo período do ano anterior.

INSS
PROVA DE VIDA

O governo federal emitiu portaria 
desobrigando os aposentados e pen-
sionistas do comparecimento  pre-
sencial aos bancos onde recebem os 
benefícios pagos pelo INSS, para efei-
to de comprovarem a prova de vida 

até então exigida anualmente pelo 
sistema. De agora em diante o proce-
dimento será de responsabilidade do 
INSS através do cruzamento de dados 
de órgãos do governo e também de 
bases privadas.

ELEIÇÕES NA 
AFABB/SC

Encerrado o prazo para a inscrição de 
chapas, a Comissão Eleitoral registrou 
apenas uma chapa candidata encabe-
çada pelo associado Carlos Francisco 
Pamplona.

DICAS ÚTEIS
Ao fazer uma limpeza em sua geladeira 

ou refrigerador, use água morna adicio-
nando uma colher de bicarbonato de só-
dio, isso eliminará o cheiro desagradável 
deixado pelos alimentos.
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Nunca devemos mudar de cavalo no 
meio do rio.

       (Abraham Lincoln)

PARA REFLETIR

DECIFRE SE PUDER
O que corre e sempre cor-

rerá, mas não sabe onde vai 
parar?

(Resposta na última página)

AGENDA 
SEMESTRAL

O QUE PASSOU 
(para não esquecer)

JANEIRO
Mês inteiro: Veraneio; 
24 - Dia Nacional do aposentado: E viva nós. 
FEVEREIRO
Mês inteiro - Continua o Veraneio ;
27 - aniversário da CASSI (78 anos): 
Salve a CASSI,  para nosso bem.
MARÇO: 
01 - Carnaval: o Coronavirus ainda não permitiu; 
08 - Dia internacional da mulher:
Nossa maior homenagem.  

O QUE ESTÁ PASSANDO
(para viver)

ABRIL  
De 01 a 08 - CINFAABB em Balneário de Camboriú: 
Atenção atletas;
16 - aniversário da PREVI: 
Cada vez mais forte para nossa Sustentabilidade; 
17- Páscoa: Mais uma reflexão existencial;  
19 - Dia do índio: Outra reflexão necessária; 
21 - Tiradentes: Reflexão histórica; 
22 - Descobrimento do Brasil: Ninguém mais lembra;

O QUE IRÁ PASSAR
(para se precaver)

MAIO
01 - Dia do trabalho: Um descanso merecido;
08 - Dia das mães: Muito que agradecer; 
11 - Eleições na AFABB/SC: Obrigação social, participe! 
13 - Abolição da Escravatura: Mais uma reflexão humanista;
JUNHO
2 - Dia dos Namorados: O amor está no ar; 
13 - Dia de Santo Antonio: Festividades religiosas populares; 
16 - Corpus Christi: Festividade religiosa significativa; 
24 - Dia de São João: 
Festividade religiosa popular mais tradicional do pais;  
29 - Dia de São Pedro: Continua esquecido.

MARAVILHAS DO MUNDO

Pamukkale, (“castelo de algodão”) 
em turco está situado em Denizli, 
Turquia. É um conjunto de piscinas 
termais de origem calcária que com 
o passar dos séculos formaram bacias 
gigantescas de água que descem em 
cascata numa colina. A formação do 

Pamukkale deve-se aos locais térmi-
cos quentes por baixo do monte que 
provocam o derrame de carbonato 
de cálcio, que depois solidifica como 
mármore travertino. Foi declarado 
Património Mundial da UNESCO  em 
1988.
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As conquistas são fáceis de alcançar, 
pois a fazemos com todas as nossas for-
ças: mas são difíceis de conservar, uma 
vez que as mantemos com uma parte 
das nossas forças.

(Montesquieu)

PARA REFLETIR

NOTICIAS DA PREVI

Resultados do plano 1em 2021
Depois de muitas expectativas cria-

das em torno de superávits e déficits 
gerando as mais diversas opiniões e 
discussões entre grupos de associados 
pelo brasil afora, quanto à possível dis-
tribuição de um novo BET, em função 
dos números que se apresentavam no 
meio do exercício  o Plano 1, fechou o 
ano de 2021 com um déficit de 900 mi-
lhões, frustrando a esperança de todos 
aqueles que no decorrer do período 
aguardavam ansiosamente uma  per-
formance positiva, Para consolo dos 
participantes a PREVI afirma em seu re-
latório que em janeiro de 2022 o qua-
dro já foi revertido.

Em busca do equilíbrio
O Plano 1 tem mais de 95% dos seus 

associados em gozo de benefício  Só 
em 2021, o valor total de benefícios 
pagos foi de R$ 14 bilhões. Por isso, a 
prioridade para esse plano é a busca 
do equilíbrio, sem grandes superávits 
ou déficits. O objetivo é manter a ren-
tabilidade das aplicações equivalente 
à meta atuarial, preservando a liquidez 
e os limites de risco. A crise vivenciada 
em 2021 trouxe impactos, mas tam-
bém oportunidades. O processo de 
imunização do passivo foi acelerado, 
ou seja, a Previ aproveitou o cenário 
de juros altos para investir em títulos 
de longo prazo e reduzir os riscos e 
impactos de crise futuras no Plano 1, 
diminuindo a exposição à Renda Vari-
ável e aumentando a posição em Ren-
da Fixa. Só em 2021 foram comprados 
mais de R$ 30 bilhões em títulos com 
prazo até 2055. Esses investimentos 
têm diversas qualidades, como taxas 
similares à meta atuarial, ou seja, à 
meta com que a Previ precisa remune-
rar os ativos para pagar os benefícios. 
São de baixo risco, protegem da infla-
ção e têm prazos compatíveis com as 
obrigações do Plano.

Denúncia
Os registros de denúncia, vigente 

desde fevereiro, são acolhidos em uma 
nova ferramenta disponível para fun-
cionários, participantes e entidades 
representativas que se relacionam de 
alguma forma com a PREVI. A parcei-
ra da PREVI no novo  canal de denún-
cias é a Contato Seguro, que é líder no 
segmento de prestação desse serviço. 
Ao todo, a empresa fundada em 2008 
atende mais de 1.000 clientes, assegu-
rando confidencialidade das fontes e 
das informações O serviço funcionará 
24 horas por dia, todos os dias da se-
mana. As queixas podem ser realiza-
das pelo telefone 0800 515 0001, no 
site da PREVI, no menu Ouvidoria, ou 
pelo site da parceira. Após o registro, é 
fornecido o número de protocolo para 
o acompanhamento da denúncia. Ao 
denunciante é garantida a proteção 
ao sigilo em relação à identidade e às 
informações fornecidas. Não há qual-
quer tipo de retaliação a quem acionar 
de boa-fé o canal de denúncias, com o 
objetivo de contribuir para o combate 
às práticas ilícitas e incompatíveis com 
a missão e valores da Previ. 

Sobre a CAPEC
não é um Seguro de Vida, não é um 

Fundo Previdenciário, nem uma forma 
de Capitalização, portanto não existe 
Reserva Matemática ou valor acumu-
lado em nome de cada participante. 
A CAPEC é um pecúlio formado pelas 
contribuições mensais dos participan-
tes não havendo aporte de recursos 
do Banco nem da PREVI. No começo 
de cada ano, calcula-se quanto será 
gasto com indenizações e despesas 
administrativas no período de um ano, 
levando-se em conta o número de par-
ticipantes e a quantidade de óbitos, 
definindo-se daí os valores a serem pa-
gos. É um regime de Repartição Sim-
ples, onde os recursos arrecadados são 
utilizados no próprio exercício e como 
não há provisões não é possível o Res-
gate, a Portabilidade ou qualquer ou-
tro benefício. Quem sair realizará pre-
juízo, pois não terá retorno por tudo 
o que pagou, daí, antes de qualquer 
atitude, vale a pena uma boa análise 
sobre o assunto, principalmente por 

não se ter ideia da partida. (maiores in-
formações no site da PREVI).

Eleições
No período de 18 a 29 de abril, os 

participantes terão a oportunidade de 
exercer seu poder de voto para eleger 
os novos dirigentes. Quatro chapas se 
apresentaram e foram homologadas 
para concorrer aos cargos eletivos:

Chapa 1
Previ Plural Apardidária
Chapa 2
Pense - o futuro é agora
Chapa 3
Previ para os Associados
Chapa 4
Mais união na Previ

E muito importante a participação 
dos aposentados no processo, pois seu 
resultado dará aos vencedores uma 
indicação do interesse que os associa-
dos tem para com a sua sobrevivência 
financeira. A tecnologia está dando 
condições para que os aposentados 
tenham voz, em função dos diversos 
meios disponíveis: terminal eletrônico, 
telefone, computador, aplicativo no 
celular etc., facilitam o processo. Nem 
precisa sair de casa. Deseja conhecer 
os integrantes das chapas? Acesse o 
site da Previ, lá estão todas as informa-
ções pertinentes. 

ATIVIDADES 
FESTIVAS
ATENÇÃO

Em função da redução significativa 
de contaminações, o governo estadu-
al seguido pela prefeitura local, liberou 
a utilização de máscaras em espaços 
específicos, sob o critério de cada um. 
Assim sendo, a sede da AFABB/SC, esta-
rá abrindo gradativamente suas portas 
para reuniões e eventos, obedecendo 
as recomendações de distanciamento 
e higienização das mãos A diretoria  já 
esta tomando providencias  para aque-
les encontros agradáveis – jogos e co-
memoração de aniversários - venham a 
ocorrer brevemente.
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Paciência e nada de pressa fazem 

mais do que a força e a ira.

(La Fontaine)

CURIOSIDADES (do Brasil)

A feijoada é um dos pratos típicos 
mais conhecidos e populares da culi-
nária brasileira. Composta basicamen-
te por feijão preto, diversas partes do 
porco, linguiça, farinha e o acompa-
nhamento de verduras e legumes, ela 
é comumente apontada como uma 
criação culinária dos africanos escra-
vizados que vieram para o Brasil, que 
segundo consta misturavam as carnes 
desprezadas pelas casas senhoriais, 
como orelha e língua de porco. His-
toriadores e especialistas da culinária 
indicam que esse tipo de prato – que 
mistura vários tipos de carnes, legu-
mes e verduras – é milenar. Remonta 
possivelmente da área mediterrânica 
à época do Império Romano, segundo 
Câmara Cascudo. Pratos similares na 
cozinha latina seriam o cozido, em Por-
tugal; o cassoulet, na França; apaella, à 
base de arroz, na Espanha; e a casouela 
e o bollito misto, na Itália. Mas a feijo-
ada tem as especificidades da culinária 

brasileira. O feijão preto é originário 
da América do Sul e era chamado pe-
los guaranis de comanda, comaná ou 
cumaná. A farinha de mandioca tam-
bém tem origem americana, sendo 
adotada como componente básico da 
alimentação pelos africanos e euro-
peus que vieram para o Brasil. Roças de 
feijão e mandioca eram plantadas em 
diversos locais, inclusive nos espaços 
domésticos, em torno das residências, 
principalmente das classes popula-
res. Segundo Carlos Alberto Dória, a 
origem da feijoada estaria no “feijão 
gordo”, o ensopado da leguminosa 
acrescido de toucinho e carne seca. A 
feijoada seria esse “feijão gordo” en-
riquecido ao extremo, com linguiças, 
legumes, verduras e carnes de porco. 
A inclusão do último ingrediente aci-
ma indicado levou Câmara Cascudo a 
questionar se a feijoada seria invenção 
dos africanos escravizados: sendo boa 
parte dos africanos seguidora do isla-

mismo, como poderiam ter 
incluído a carne de porco no 
prato, já que a religião inter-
dita seu consumo? O famoso 
folclorista brasileiro indica 
que a feijoada como a co-
nhecemos, composta de fei-
jão, carnes, hortaliças e legu-
mes, seria uma combinação 
criada apenas no século XIX 
em restaurantes frequenta-
dos pela elite escravocrata 
do Brasil. Sua difusão teria se 
dado em hotéis e pensões, 
principalmente a partir do 
Rio de Janeiro. Porém, a pro-
pagação da ideia da feijoada 
como prato nacional seria 
consequência das ações dos 
modernistas para construir 
uma identidade nacional 
brasileira, segundo Carlos Al-
berto Dória. A feijoada seria 
um dos signos da brasilida-
de, caracterizada pelo tema 
da antropofagia, da degluti-
ção cultural que permeou a 
formação da nação brasilei-
ra. Mário de Andrade apre-
sentou essa perspectiva em 
seu conhecido livro “Macu-
naíma”, de 1924, durante um 
festim na casa do fazendeiro 

Venceslau Pietro Pietra, no qual partici-
pou o anti-herói. De acordo com Dória, 
a cena seria uma alegoria da cozinha 
nacional e das diversas etnias que en-
traram em contato no Brasil. Vinicius 
de Moraes também versou sobre a fei-
joada, em seu poema “Feijoada à Mi-
nha Moda”, retratando ao final a cena 
de difícil digestão do prato: Que prazer 
mais um corpo pede/ Após comido 
um tal feijão?/ — Evidentemente uma 
rede/ E um gato para passar a mão... 

(Por Tales Pinto, Mestre em História)
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Tudo quanto é velocidade não será mais 
do que passado, porque só aquilo que de-
mora nos inicia.

(Rainer Maria Rilke)

PARA REFLETIR

CONVÊNIOS E PARCERIAS
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

NOTA DE 
FALECIMENTO

Registramos, com pesar, a ausência 
dos associados abaixo que nos deixa-
ram  no decorrer do período de dezem-
bro de 2021 a março do corrente ano. 
Muito mais que associados foram ami-
gos que se destacaram em nosso meio, 
por seus comportamentos e atividades. 
Aos queridos familiares nossa perma-
nente solidariedade.

José Itajara Leão de Souza
15.12.2021
Alfredo Teixeira Sobrinho
04.02.2022
Mauricio de Andrade L. Rocha 
 14.02.2022
Jaime Feix
25.02.2022

DICAS DE SAÚDE
 A acupuntura é indicada para tra-

tamento de dores crônicas e agudas 
pois combate a raiz do problema. Esse 
tipo de dor pode ser causado por pa-
tologias como artrite reumatoide, lom-
balgias, dores de cabeça e enxaqueca, 
osteortrite, tendinite, entre outras. O 
tratamento promove o bem estar e 
o relaxamento, além de equilibrar o 
funcionamento do corpo, através da 
liberação de endorfina e serotonina, 
responsáveis por sensações prazero-
sas. As agulhas usadas nas sessões são 
pequenas, finas e não possuem ponta. 
Por isso não causam dor ao paciente.

GRUPO AMOR 
PERFEITO

Em função das restrições ditadas pela 
pandemia, o Grupo continua desen-
volvendo seus trabalhos por conta de 
cada colaboradora em sua própria casa 
na confecção das peças dos enxovais 
que oportunamente serão reunidas 
para a respectiva montagem e distri-
buição as entidades selecionadas.
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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-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:  :  o tempo.DECIFRE SE PUDER

Jamais se desespere em meio às mais 
sombrias aflições de sua vida, pois das 
nuvens mais negras cai água límpida e 
fecunda.  

(Provérbio Chinês)

PARA REFLETIR

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

PANDEMIA & MÁSCARAS
Com a assinatura do decreto gover-

namental do Estado de Santa Catari-
na, liberando a utilização de máscaras 
pela população a critério de cada um, 
baseada em indícios de que a pande-
mia está em declínio e com a quase 
totalidade da população já vacinada, 
é uma boa notícia. Dados divulgados 
trazem um certo alívio, mas ainda ha-
verá muitos capítulos e desdobramen-
tos. As perdas econômicas podem ser 
recuperadas mas as pessoais, de entes 

queridos, são mais difíceis de serem 
absorvidas. São feridas que demoram 
a cicatrizar. Muitas famílias de colegas 
que foram atingidos pelo vírus sofrem 
até hoje as consequências da doença. 
O momento exige cautela e muita re-
flexão. Parece que já poderemos retor-
nar aos meios normais de convivência 
e voltar a praticar as atividades tão 
necessárias ao convívio e desenvolvi-
mento social, todavia com as devidas 
precauções.

PARA OS 
MAIORES DE 60 

Seus investimentos em planos de 
saúde finalmente vão começar a va-
ler a pena.

DICAS PARA SER 
FELIZ

Nunca deixe algo para depois. Lem-
bre sempre que o “depois” pode ser 
tarde. O dia é hoje!

SABEDORIA
Nunca encontrei uma pessoa tão ignorante que não pudesse ter apren-

dido algo com sua ignorância.
(Galileu Galilei )


