
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. Hercí l io Luz, 639, Conjunto 111 - Edif íc io Alpha Centaur i ,
Centro - F lor ianópol is (SC) - Cep 88020-000 - Fone/Fax: (48) 3209-4085  - E-mai l :  contato@afabbsc.org.br

nº 74 - Ano XXI  -  Abril, Maio e Junho de  2022 - (Distribuição gratuita)

Mensagem Do Presidente
Agradecemos ao colega e amigo Ge-

nésio Vegini e todos(as) os demais Dire-
tores e Conselheiros do mandato que 
ora se encerra, pela dedicação, volun-
tariedade e eficiência no trabalho rea-
lizado em sua gestão. A AFABB/SC está 
com nova Diretoria, eleita na Assem-
bleia Geral Ordinária do dia 11/05/2022.  
Neste primeiro contato com os colegas 
associados(as), quero cumprimentá-
-los e agradecer pelo apoio e fidelida-
de associativa que mantêm com nossa 
Entidade. Digo isto porque, nos últimos 
anos, estamos constatando que nossa 
Associação vem sofrendo uma acentu-
ada redução de associados, seja por pe-
dido de desfiliação ou por falecimento. 
E essas perdas, infelizmente, não estão 
sendo repostas por novos colegas. Pre-
cisamos, urgentemente, recompor e 

revitalizar o nosso quadro social, para 
podermos continuar mantendo nossa 
estrutura básica de trabalho e prestar 
os serviços necessários aos associados. 
É importante salientar que o valor de 
nossa mensalidade é o mais baixo entre 
todas as associações do Brasil. Por esse 
motivo, aproveito para pedir aos sócios 
atuais que nos ajudem a captar NOVOS 
ASSOCIADOS, convidando e indicando 
colegas de seu relacionamento pessoal 
ou de grupos para se filiarem a AFABB/
SC. Para tanto, segue anexa uma ficha 
cadastral, para que seja preenchida 
pelo novo sócio e devolvida, preferen-
temente, em nossa Sede Social, oportu-
nidade que terá para conhecer nossas 
instalações.  Qualquer dúvida, ligue ou 
contate com nossa secretaria, através 
do fone 48-3209-4085 ou pelo e-mail 

contato@afabbsc.org.br ou ainda pelo 
whatsapp (48)3209-4093. 

A AFABB/SC tem como objetivo esta-
tutário “congregar os funcionários do 
Banco do Brasil aposentados e pensio-
nistas, inclusive os familiares, poten-
cializando a sua representatividade, 
bem como, defender os interesses dos 
associados... Dentro desse princípio, 
convido os colegas aposentados e 
pensionistas para comparecer ao 12º 
Encontro Sulbrasileiro de AFABBs, que 
contará com a presença dos dirigentes 
da CASSI, PREVI e ANAPAR. Compareça 
e se atualize sobre a situação atual de 
nossas Caixas.

CHICO PAMPLONA
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, lucrati-
va e socialmente útil como o Banco do Brasil.

O BANCO DO BRASIL É 
DO BRASIL

Assembleia Geral Ordinária Da Afabb/Sc
Prestação de contas da diretoria 

- Realizada em 11 de maio de 2022, 
teve como ordem do dia a aprecia-
ção do relatório de atividades, do 
balanço patrimonial, demonstrativo 
das receitas e despesas, bem como 
do orçamento para o ano de 2022. Os 
presentes na AGO aprovaram o ba-
lanço patrimonial cujo ativo foi de R$ 
578.524,27; patrimônio líquido de R$ 
572.271,84 e resultado superavitário 
de R$ 1.316,33. Para a realização das 
atividades previstas para o ano em 

curso, foi aprovado orçamento de R$ 
147.000,00. Como as mensalidades 
permanecem as mesmas desde 2018 
e considerando a perspectiva de infla-
ção elevada nos próximos meses, foi 
aprovada a majoração das mensalida-
des, de R$ 23,00 para R$ 27,00 (cobra-
dos bimestralmente: R$ 54,00), cujos 
débitos somente iniciarão em janeiro 
de 2023.

Eleição de nova diretoria e conse-
lhos - Na segunda parte da assem-
bleia, foram eleitos e empossados os 

novos dirigentes da AFABB/SC para 
o período de 2022 a 2024 (Diretoria, 
conselhos Deliberativo e Fiscal). As-
sume mais uma vez a presidência da 
Diretoria Executiva o dedicado, ex-
periente e reconhecido colega Carlos 
Francisco (Chico) Pamplona. Conheça 
a composição total dos membros, no 
final da última página. 



PARA REFLETIR
Devemos formular metas nítidas, defini-
das, específicas e claras. Rezar por elas e 

dar-lhes nosso esforço e imaginação para 
vencer.

(Norman Vicent Peale)

12º ENCONTRO SUL BRASILEIRO DE AFABBs
EM BALNEÁRIO DE CAMBORIÚ

Diretores Carlos Flesch e Fernando 
Amaral – CASSI, Wagner Nascimento 
– PREVI e Marcel Barros - Presidente 
ANAPAR confirmam presença! 

Após dois anos de interrupção por 
causa da pandemia, estamos progra-
mando a realização deste tradicional 
Encontro. Acontecerá no dia 05 de 
agosto, na sede da AABB de Balneá-
rio Camboriú, tendo como anfitriãs 
as AFABBs do Paraná, Rio Grande do 
Sul e de Santa Catarina; oportunidade 
em que serão colocados na ordem do 
dia para conhecimento de associados, 
participantes e assistidos informações 
importantes sobre a CASSI e PREVI. 

Este ano confirmaram presença como 
palestrantes os Srs.: Carlos Emílio Fles-
ch e Fernando Amaral Baptista Filho, 
respectivamente, diretor de Planos de 
Saúde e Relacionamento com Clien-
tes; diretor de Risco Populacional, 
Saúde e Rede de Atendimento, da 
CASSI; Wagner de Sousa Nascimento 
diretor de Seguridade da PREVI e Mar-
cel Juviniano de Barros, presidente da 
ANAPAR. Estarão presentes, também, 
dirigentes e conselheiros de outras 
Entidades e associações representati-
vas dos funcionários do BB, inclusive a 
Sra. Isa Musa de Noronha, presidente 
da FAABB (Federação das Assoc. de 

Apos. e Pens. do BB).
O atual momento político, econô-

mico, social e previdenciário do Brasil, 
exige nossa atenção e acompanha-
mento. Portanto, é uma rara oportu-
nidade para os colegas que compare-
cerem de se atualizar e estar frente a 
frente com os atuais dirigentes dessas 
Entidades, recebendo informações e 
debatendo assuntos de interesses co-
muns. 

PRESTIGIE - COMPAREÇA 
PARTICIPE!

DICAS ÚTEIS
Salve um tapete – Se derramou chá 

ou café no tapete, eis outra bebida gos-
tosa capaz de limpar a sujeira: cerveja. 
Esfregue de leve no tecido algumas co-
lheres de chá (ou mais se a bagunça foi 
grande); Cerveja choca também serve 
para limpar móveis de madeira.

DICAS DE SAÚDE
Busque a vida nas montanhas – Quem 

mora em altitude mais elevada tende a vi-
ver mais, revela um estudo na universida-
de do colorado e da Escola de Saúde Glo-
bal de Harvard. Os pesquisadores acham 
que o nível mais baixo de oxigênio faz o 
corpo se adaptar e fortalece o coração e a 
circulação.
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Desde o tempo de Bacon, todos os bons 
intelectos têm repetido que a única 

sabedoria valida é a baseada em fatos 
observados.

     (Comte)

PARA REFLETIR

BALANÇO DE 2021 DA AFABB/SC

Conselho Municipal De Saúde
A AFABB/SC, continua atuando no 

Conselho Municipal de Saúde. Foi eleito 
no dia 24 de maio o novo Conselho Mu-
nicipal de Saúde, que tomou posse ofi-

cialmente dia 28 de junho, renovando a 
permanência da AFABB/SC, através da 
associada, Vice-presidente suplente da 
diretoria Maria Helena Possas Feitosa. 

GRUPO AMOR 
PERFEITO

A famosa festa do pijama foi re-
alizada nos dias 31 de maio a 2 de 
junho no Hotel Castelo, em Gravatal. 
Este ano, em função ainda do reflexo 
da pandemia, participaram 20 pes-
soas. Na ocasião foi eleita a rainha do 
pijama 2022 Maria do Carmo Mafra 
(Lia), que do alto dos seus 82 anos 
reinou poderosa fazendo a alegria 
do grupo, cercada pelas princesas 
Nelci Fernades e Irma de Lucca. Este 
evento já se tornou tradicional para 
o Grupo e está em sua sexta edição, 
sempre cercado de alegria e descon-
tração, renovando as energias das 
‘amorecas’ para dar continuidade 
ao trabalho voluntário que desen-
volvem em prol de várias entidades 
carentes.

NOTICIAS DA PREVI
Eleições – Com larga margem de vo-

tos a seu favor a Chapa 3 – Previ para 
os associados, foi a grande vencedo-

ra, reelegendo os candidatos que já 
ocupavam os mesmos cargos ante-
riormente. Marcio de Souza (Diretor 
de Administração); Paula Regina Goto 
(Diretora de Planejamento) e Antônio 
Sergio Riede (Conselheiro Deliberati-
vo Titular). Desejamos sucesso e tor-
cemos para que os eleitos continuem 
a lutar para que a PREVI continue a ser 
reconhecida como um dos melhores 
modelos de governança no segmento 
da previdência privada.

COOPERFORTE 
CADA VEZ MAIS 

FORTE
A Assembleia Geral Ordinária (AGO), 

realizada em 24/04/22, aprovou a dis-
tribuição de R$ 56,9 milhões de sobras 
aos associados. Com isso, a rentabi-
lidade média dos investimentos da 
COOPERFORTE, em 2021, foi de 6,19% 
ao ano, equivalente a 139,86% do CDI 
no período. E para quem é tomador 
de empréstimo, parte dos juros pagos 
são compensados com essas sobras. A 
COOPERFORTE continua sólida e conta 
com mais de 150 mil associados espa-
lhados pelo Brasil, sendo considerada 
uma das mais rentáveis cooperativas 
de crédito do Brasil.
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O oposto da vida não é a morte, é a 
indiferença.

       (Erik Wiesel)

PARA REFLETIR

DECIFRE SE PUDER

Porque a loira jogou o 
computador no mar?

(Resposta na última página)

AGENDA 
SEMESTRAL

O QUE PASSOU 
(para não esquecer)

ABRIL
de 01 a 08 - CINFAABB em Balneário de Camboriú: 

Voltaram as atividades esportivas dos aposentados; 
16 - aniversário da PREVI: Vida longa para nosso bem; 
17 - Páscoa: Mais uma reflexão existencial;
19 - Dia do índio: Outra reflexão necessária; 
21 - Tiradentes: Reflexão histórica; 
22 -  Descobrimento do Brasil: Ninguém mais lembra.
MAIO
dia 1º - Dia do trabalho: Um descanso merecido; 
08 - Dia das mães: Muito que agradecer;
11 - Eleições na AFABB/SC: Nova Diretoria, novos 

desafios;
13 - Abolição da Escravatura: Mais uma reflexão hu-

manista.
JUNHO
12 - Dia dos Namorados: O amor ainda resiste;
13 - Dia de Santo Antonio: A tradição continua firme; 
16 - Corpus Christi: Religiosidade que permanece; 
24 - Dia de São João: Tradição que se moderniza; 
29 - Dia de São Pedro: Continua esquecido. 

O QUE ESTÁ PASSANDO
(para viver)

JULHO
20 - Dia do Amigo: Vamos pro abraço, participando 

do Café Amigável dos aniversariantes do mês, na Sede 
da AFABB/SC.

O QUE IRÁ PASSAR
(para se precaver)

AGOSTO
4 e 5 - AFABBs do Sul em Balneário de Camboriú; 

Não perca, participe; 
7 - Dia dos Pais: Eles merecem; 
28 - Dia nacional dos bancários: E viva nós; 
31 - Aniversário da AFABB/SC: Agora vai ter festa.
SETEMBRO
7 - Dia da Independência: É preciso comemorar para 

não perder;
22 - Inicio da Primavera: Renovação geral; 
25 - Dia da Responsabilidade Social: Uma reflexão 

permanente.

Imposto De Renda

Isenção do imposto de renda para 
portadores de doenças graves - A 
Lei 7.713/88, em seu artigo 6º, inciso 
XIV, isenta cidadãos brasileiros que 
possuem doenças graves de pagar o 
Imposto de Renda quando possuírem 
os rendimentos oriundos de aposen-
tadoria ou pensão. Foi essa a forma 
com que o governo brasileiro adotou 
para ajudar as pessoas que têm doen-
ças graves, visando que elas possam 
direcionar os seus recursos financeiros 
para tratar a enfermidade em vez de 
recolher tributos aos cofres públicos. 
As doenças consideradas graves para 
fim da isenção são as seguintes: mo-
léstia profissional, tuberculose ativa, 
alienação mental, esclerose múltipla, 
neoplasia maligna, cegueira, hanse-
níase, paralisia irreversível e incapa-
citante, cardiopatia grave, doença de 
Parkinson, espondiloartrose anquilo-
sante, nefropatia grave, hepatopatia 
grave, estados avançados da doença 
de Paget (osteíte deformante), con-
taminação por radiação, síndrome da 
imunodeficiência adquirida, fibrose 
cística (mucoviscidose). Porém, para 
pleitear desta isenção do Imposto 
de Renda, o contribuinte deve aten-
der a alguns critérios e seguir alguns 
procedimentos burocráticos. Antes 
de formalizar o pedido de isenção, é 
necessário que o pretendente a este 
benefício tributário proceda à coleta 
completa de todos os documentos 
referente a comprovação da enfer-

midade a ser demonstrada à Receita 
Federal. Entre os documentos neces-
sários estão documentos de identifi-
cação do requerente e os documen-
tos médicos que atestem a existência 
da doença e a sua data de início. Com 
esta documentação em mão, passa-
-se ao preenchimento de um reque-
rimento para realização de perícia 
médica em um serviço médico oficial 
(da União, Estadual ou do Município). 
No entanto, é preciso atenção quanto 
a algumas particularidades. A isenção 
prevista na Lei acima é somente para 
proventos de aposentadoria ou refor-
ma. Assim os rendimentos de outras 
fontes deverão ser declarados e tribu-
tados a Receita Federal de acordo com 
as normas vigentes. Por fim, se o con-
tribuinte portador de doença grave 
teve descontado imposto de renda do 
seu benefício de pensão ou aposen-
tadoria no momento em que já tinha 
direito à isenção, tem ele o direito à 
restituição dos valores pagos inde-
vidamente. O prazo prescricional é 
de 5 anos tendo como termo inicial 
a data registrada no laudo médico. 
A AFABB/SC disponibiliza orientação 
e encaminhamento, através de seu 
departamento jurídico, sem qualquer 
custo aos associados, basta entrar em 
contato com a secretaria da Associa-
ção pelo telefone (48)3209-4085 e 
agendar o atendimento.

Valmor Vitorino Filippin - Diretor 
Jurídico da AFABB/SC
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Um irmão pode não ser um amigo, 
mas um amigo será sempre um irmão.

(Benjamin Franklin)

PARA REFLETIR

Noticias Da Cassi

Você Sabia? - Você sabia que a Cli-
niCASSIFlorianópolis oferece atenção 
integral baseada na promoção, pre-
venção, recuperação e reabilitação, 
com apoio de equipe multidiscipli-
nar (enfermeiro, técnico de enferma-
gem, médico de família, psicólogo e 
assistente social), com o objetivo de 
cuidar da saúde dos participantes. 
Prestamos um serviço de qualidade 
e todos os atendimentos são isentos 
de coparticipação. A sua equipe de 
atenção primaria à saúde está dispo-
nível todos os dias, de segunda feira 
a sexta-feira, das 08:00 às 18:00 horas, 
oferecendo atendimento abrangente, 
acessível e qualificado para atender as 
suas necessidades e acompanhamen-
to continuo da sua saúde. Agora você 
pode fazer exames laboratoriais na 
CliniCASSIFlorianópolis. O laboratório 
SABIN está funcionando de segunda 
a sexta-feira, das 09:00 as 17:45 horas, 
no primeiro andar da CliniCASSI Flo-
rianópolis. Ressaltamos que mesmo 
se a solicitação médica não for da Cli-
niCASSI, poderá ser realizado o exa-
me normalmente. Aguardamos você. 
Emilia Figueiredo Bezerra Braga - Ge-
rente de unidade de Santa Catarina.

APS? ESF? - Talvez você não saiba, 
mas essas siglas podem mudar sua 
vida! Saiba o que significam e o que 
oferecem para você. APS - Atenção 
Primária à Saúde: É um conjunto de 
ações de saúde que envolvem pro-
moção, prevenção, proteção, diag-
nóstico, tratamento, reabilitação, re-
dução de danos, cuidados paliativos 
e vigilância em saúde. ESF - Estraté-
gia de Saúde da Família: faz parte da 
APS e está pautada nos princípios de 
acesso, acolhimento, coordenação de 
cuidados ao longo da vida do partici-
pante, com orientação familiar e co-
munitária. As duas estão disponíveis 
a todos os participantes por meio das 

CliniCASSI. Agora que você já sabe 
o que significam, que tal começar a 
se cuidar? Localize a CliniCASSI mais 
próxima em “Canais de Atendimento”, 
pelo APP ou pelo site da CASSI.

Conselho de Usuários da Cassi – 
Conheça e Participe - De acordo com 
o Estatuto da CASSI, compete à Dire-
toria Executiva, “... estimular a instala-
ção e valorizar os Conselhos de Usu-
ários ...”. Criados a partir de 1999, os 
Conselhos de Usuários da CASSI são 
instâncias consultivas, de âmbito es-
tadual, com sede na capital de todos 
os Estados brasileiros onde a Caixa de 
Assistência atua, podendo deles fazer 
parte todo(a) usuário(a) de qualquer 
plano administrado pela CASSI. Os 
Conselhos de Usuários consideram 
as premissas do Modelo Assistencial 
da CASSI para acompanhar, divul-
gar, avaliar e sugerir ações de saúde 
voltadas para a proteção, promoção, 
recuperação e reabilitação. Podem 
integrar os Conselhos de Usuários: 
CIPA, Super-BB, ECOAs (Equipe de Co-
municação e Auto Desenvolvimento), 
Órgãos Regionais do BB, AABB, AA-
FBB, APABB, AFABB, Sindicatos, Fede-
rações, ANABB, Cooperativas, entre 
outras.A escolha dos(as) representan-
tes dos(as) usuários(as) se dá através 
das Conferências Estaduais de Saúde 
– evento organizado a cada dois anos 
pelos Conselhos de Usuários, junta-
mente com sua respectiva Unidade 
Estadual da CASSI – que elegem a 
nova composição, para mandato de 
dois anos. [Julionir Andrighetti (Ver-
melho) - Coordenador do Conselho 
de Usuários-SC]

Usuários da Região de Chapecó - 
Recebemos da colega Lori (Lourimar 
Beal), representante do Conselho de 
Usuários de Chapecó e Região a cor-
respondência abaixo que divulgamos 

a pedido: Os associados CASSI de 
Chapecó e região reivindicam o retor-
no do convênio com o hospital Uni-
med Chapecó, tendo em vista que só 
há o Hospital Regional do Oeste para 
atender 57 cidades, de forma precária. 
Desde que perdemos o atendimento 
UNIMED, perdemos também 80% dos 
médicos e algumas clínicas. Passamos 
por momentos muito difíceis, con-
vivemos com um atendimento defi-
citário, pois há áreas essenciais sem 
nenhum credenciado. Tudo isso é de 
conhecimento da CASSI/SC e tam-
bém da CASSI Sede. Enviamos carta 
com abaixo assinado para a Diretoria 
da CASSI pedindo a implantação de 
uma CliniCASSI em Chapecó, visto 
que estamos a 500km da Clínica mais 
próxima, que é em Blumenau. Até o 
momento não tivemos nenhum posi-
cionamento por parte daquela direto-
ria. Justificativas: O retorno do atendi-
mento do hospital Unimed Chapecó 
cobriria a deficiência de quase todas 
as especialidades médicas, visto que 
não conseguimos credenciar profis-
sionais médicos pois 80% deles não 
internam no hospital Regional do 
Oeste; somente A UNIMED. Outra jus-
tificativa também é a superlotação 
do único hospital credenciado, que 
é o Hospital Regional do Oeste, visto 
que atende 57 cidades da região pelo 
sistema SUS, com uma estrutura físi-
ca precária. Acrescente-se também, 
que temos utilizado em larga escala 
as GA(garantia de atendimento), one-
rando em muito a CASSI, justamente 
pela falta de credenciados. Reivindi-
camos um atendimento que possa 
nos dar segurança, e que se aproxime 
dos benefícios recebidos pelos de-
mais colegas. É isso que entendemos 
por SOLIDARIEDADE, plenamente jus-
tificada pelos valores recolhidos de 
forma igualitária. Associados CASSI 
Chapecó e região

NOTA DE FALECIMENTO

Registramos com pesar o falecimento do colega associado Othon D’eça Cals de 
Abreu, ocorrido em 13/06/2022 e Nicolau Pedro Philippi, dia 1º/07/22. Aos familiares 
nossas condolências e solidariedade.
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Aquilo que vem mais a tempo de 

quem sabe esperar é quase sempre o 
aborrecimento da coisa esperada.

(Joséphin Soulary)

CINFAABB  2020/2022 - Resultados
De 1º a 8 de abril, a AABB Florianó-

polis participou de mais um Campe-
onato de Integração de Funcionários 
Aposentados do Banco do Brasil - CIN-
FAABB, realizado na cidade vizinha de 
Balneário Camboriú. Magnífica con-
fraternização de funcionários apo-
sentados do BB e seus familiares. Fo-
ram mais de 3.500 pessoas reunidas 
durante os jogos. Nossa delegação 
tinha mais de 100 pessoas entre atle-
tas e acompanhantes. E mais uma vez, 
Florianópolis fez muito bonito, tanto 
na parte esportiva quanto social. Fi-

zemos duas dobradinhas: no dominó, 
ficamos com o primeiro e segundo lu-
gar com as duplas Alcides Mafra/Mar-
co Aurélio Coelho e Rubens Santello/
Luiz Bento Isensee. E na sinuca com o 
campeão João de Paula Carneiro e o 
vice João José de Souza (Jota). E mais 
uma vez nossa corredora Maria Lúcia 
Matos ficou em 1º lugar em sua faixa 
etária e no 3º lugar geral na corrida fe-
minina. Também tivemos belas parti-
cipações no tênis com o Joacir Simm, 
terceiro colocado no master simples 
e segundo colocado com o Ervino de 

Oliveira no master duplas. E os irmãos 
João Vicente e Jorge Sturmer ficaram 
em segundo lugar no tênis duplas 
supermaster. No futebol minicampo, 
nossa equipe master ficou em 5º lugar 
permanecendo na Série A. E a equipe 
supermaster ficou em 4º lugar na Sé-
rie B. Mas o grande destaque ficou 
novamente com a nossa torcida que 
ficou com o Troféu Confraternização 
dos jogos. Nossos sinceros agradeci-
mentos a todos os atletas e a nossa 
grande torcida capitaneada pela in-
cansável Darci! Para terminar ainda 
tivemos uma homenagem especial 
ao nosso atleta Marco Aurélio Coelho 
como mais antigo medalhista presen-
te aos jogos. Ele ganhou medalha em 
1995 no futebol e agora no dominó.

GRUPO DE BEM COM A VIDA

Em mais uma comemoração mensal, 
cheia de graça e alegria, evocando as 
festividades juninas e incluindo na re-
feição um espetacular assado de tainha 
e outras guloseimas, o Grupo de Bem 
com a Vida vem mostrando sua capaci-
dade de agregar os colegas aposenta-
dos em encontros cada vez mais agra-
dáveis para a felicidade geral.
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O otimismo é uma falsa esperança para uso dos frou-
xos e dos imbecis. A verdadeira esperança é uma quali-
dade, uma determinação heroica da alma. E a mais 
elevada forma de esperança é o desespero superado.

(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

CURIOSIDADES (Brasil e Suíça)

A área territorial da Suíça é 
41.285 km², enquanto a do Brasil é 
8.515.767,049 km². Fazendo as con-
tas, caberiam 206 suíças dentro do 

Brasil e ainda sobrariam mais 11 mil 
quilômetros. Da pra comparar? ...

ATIVIDADES FESTIVAS – ATENÇÃO

Obedecendo as recomendações de 
distanciamento e higienização das 
mãos, a diretoria da AFABB/SC, já está 
retornando suas atividades normais 

e programando seu calendário para 
atender aqueles encontros agradá-
veis (aniversários, jogos, palestras 
etc.) que estarão sendo divulgadas 

oportunamente. Em Julho, dia 20, 
já retornaremos com o Café para os 
aniversariantes, com jogos e diverti-
mentos.
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Diretoria Executiva – Presidente: Carlos Francisco (Chico)Pamplona; Vice-presidente 
Administrativo: Luiz Bento Isensee; Vice-presidente Financeiro: Genesio Vegini; Vice-
-presidente de Atividades Socioculturais: Onildo Miguel Borba; 1º Vice-presidente Su-
plente: José Decker; 2º Vice-presidente Suplente: Maria Helena Possas Feitosa; Diretor 
Jurídico: Valmor Vitorino Filippin; Diretor Regional de Blumenau: Norberto Antonio Koe-

rich Jr. Conselho Deliberativo Efetivos: Altamir Fornazari de Paula; Jorge Luiz Ceretta; 
Marco Aurélio Lopes Coelho; Maria Elisabet Winter Pastore; Romero de Carvalho Lima; 
Rubens Santello; Suplentes: Asta Isoldi Bassami; José Martin Greve; Luis Carlos de Lara; 
Sérgio Pires Ferreira. Conselho Fiscal – Efetivos: Haci Antonio Zimermann; João Mergi-
no dos Santos; José Rui Cabral Soares; Suplente: Leo Moraes Soares.

Associação dos Funcionários Aposentados e Pensionistas 
do Banco do Brasil em Santa Catarina

Resposta do teste:  :  Porque ela 
queria navegar na internet

DECIFRE SE PUDER

É sábio olhar para trás: é avaliando 
a tortuosidade de nossas pegadas que 
poderemos garantir um caminho reto de 
vitória para nosso futuro.  

(Anônimo)

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 secretária 
e agendar horário.

AULAS DE 
INFORMÁTICA

DICAS PARA SER FELIZ
Faça da vida uma comédia, mas não force a barra. Seja quem você é!...

PARA OS MAIORES DE 60
Quem vai censurar você, se resolve ficar lendo ou jogar no computador até de 

madrugada e dormir até meio-dia?

SABEDORIA
O futuro das organizações – e das nações – dependerá cada vez mais de sua 

capacidade de aprender coletivamente 
(Peter Senge)


