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Nosso Site

Lembramos que nosso site se encontra no ar e vimos cuidando para que seja um novo
ponto de encontro da AAPBB com seu associado. Nele exibimos a instituição, expondo
seu histórico, objetivos, métodos de trabalho e breve teremos várias novidades. Acesse
www.aapbb.org.br .

Nova Utilização do
Superávit da PREVI

AGE Traz Novos
Associados

A realidade é que não temos indicado,
livremente, nossos representantes que, para
serem aceitos, têm que passar pelo crivo do
Banco. Enquanto isso, abrigados pelo poder
central, Comissão de Empresa e CONTRAF/CUT,
ilegitimamente, sentam à mesa, para negociar
o acordo possível, segundo o recado
transmitido. Afinal, quando o Quadro Social
será, efetivamente, respeitado? É o que se analisa
na pág. 02.

Por ato de nossa última Assembléia
Geral Extraordinária, os funcionários de PREVI
e CASSI passam a ser admitidos em nosso
Quadro Social, com direito às vantagens oferecidas pelo Seguro MegaVida, bem como ao
serviço de Atendimento de Emergência VIDA
(UTI-24h). Matéria na pág. 04.

Porque Filiar-se à
AAPBB

Reunimos dez razões significativas para
que você ingresse na Associação de
Aposentados e Pensionistas do Banco do Brasil.
Elas vão da organização, passam pela atividade
desenvolvida e chegam às metas que têm sido
alcançadas. E, para ir mais longe, precisamos
de você. Veja a pág. 02.

A Sorte Chegou!
Aqui estão os números resultantes dos
últimos sorteios do MegaVida. Alertamos que
os números se referem aos Planos 1 e 2. Lá vão
eles e boa sorte! Plano 1 (apólice 601045): em
01/03  53551; 15/03  99513; 05/04  53522;
19/04  16702. Plano 2 (apólice 11828). Em 01/
03  985253; 15/03  959619; 05/04  185223 e
19/04  051046. Os sorteios ocorrem, sempre,
no primeiro e terceiro sábados de cada mês,
pela Loteria Federal.

A PREVI Vista Como Grande Empresa

Os objetivos dos grandes Fundos de Pensão foram relegados pela busca de superávits
crescentes, nem sempre decorrentes de operações transparentes. Em conseqüência, o banco viuse autorizado a sangrar a PREVI, como pseudo parceiro na divisão dos resultados. Leia pág. 03.

Eleição PREVI

A AAPBB / RJ não manifesta apoio institucional a nenhuma chapa
Fomos surpreendidos com a informação veiculada em material de campanha da Chapa I,
segundo a qual, nossa Associação estaria emprestando-lhe apoio. Dado este fato, comunicamos
aos nossos associados ser improcedente a referida informação.
A diretoria

Assistência
Social
Sempre no intuito de levar
ao associado o
apoio necessário em momento de dificuldades médicas,
fomos buscar a
colaboração do
colega Douglas
Leonardo (na foto), com longa experiência em Supervisão de Serviço
Social, acumulada, por anos, na direção administrativa da Beneficência Portuguesa, onde pôde implantar o sistema de visitas a colegas em
tratamento. Ainda este mês, serão
concluídos os acertos operacionais
para realização desse trabalho que,
para seu êxito, contará com a colaboração de equipes de voluntários inclusive residentes em diferentes
bairros - que estejam dispostos a nos
ajudar. Inicialmente, nossa visita
será, somente, social, até que possamos, mais estruturados, realizar o
acompanhamento que cada caso solicitar. Breve este serviço estará sendo implantado.

E leia ainda:
· Guia de Emergência
Hospitalar
· Vamos Ler?
· Parabéns, Pensionistas!
· Quem Pode Responder?

Com mais sócios, a AAPBB terá maior representatividade para lutar por nossas causas. Convença seu amigo
a também se associar. Tel. 2232-7561 e 2509-0347.

Informativo
) ) 2 * *
PENSIONISTAS

PREVI

Nova Utilização do Superávit PREVI
Quando não se ouvem outras
opiniões é assim: a organização tem de
ser primorosa. Há os pontas-de-lança,
que saem na frente, por isso gozam de
prestígio e recebem em primeiro lugar
as dicas do acordo possível, do
recado a ser executado. Com essa
força, que vem do poder central,
apropriam-se da posição de legítimos
representantes do Corpo Social,
encostados seja na Comissão de
Empresa seja na CONTRAF/CUT, sem
falar em sua vinculação com a
Articulação, que, aliás, anda muito
gasta. Agora, em reforço do grupo,
citam a presença dos dirigentes eleitos
da PREVI. Todo mundo sabe que
também a escolha recente destes foi
trabalhada - diferente dos tempos em
que estes não cediam às
recomendações do Banco. Mais do que

anteriormente, os aposentados não
estamos representados corretamente 
e como paliativo, buscarão outra vez
incluir aliado que preencha a condição
de assistido. Não há representação da
parte das vinte e oito entidades,
exclusivamente voltadas para os
interesses da categoria, que já não têm
a simpatia dos sindicatos, pois não é sua
clientela. Esdrúxula também essa
fórmula de dirigentes da PREVI, na
Comissão de Negociação. Eles foram
eleitos para uma função executiva, com
grande peso de expediente diário. Seu
mandato não contempla a delegação
para que se sintam, automaticamente,
investidos de representatividade para
negociar em nome do Corpo Social. Ao
final fica a pergunta: por que não
respeitar a representatividade natural
das entidades da categoria?

AAPBB

Motivos para Filiar-se à AAPBB
1) Dedicação permanente da associação aos interesses de aposentados e
pensionistas junto à PREVI e à CASSI;
2) Desde a criação, luta pela união das 32 associações de aposentados e
pensionistas, na defesa do poder aquisitivo dos benefícios;
3) Trabalha desde o início pelo reajuste das pensões, de 60% para 80% dos
ganhos do cônjuge, e agora propõe como fórmula de uso do superávit
apresentado pela PREVI;
4) Criou o MegaVida, um seguro de vida diferente, chamando atenção para a
questão do idoso (idade limite, que hoje chega a 85 anos) e também para a 2ª
opinião médica internacional, em caso de cirurgia grave;
5) Editou e distribuiu aos associados o Manual de Pensionistas;
6) Atenta aos cuidados com a saúde, foi a primeira associação de aposentados a
firmar convênio com empresa de UTI Móvel-24 h, para atendimento médico de
emergência (serviço não prestado pela CASSI), atingindo cerca de 800 adesões
em 2 anos;
7) Encontra-se em fase final de edição do Guia de Emergência Hospitalar, com
informações sobre os procedimentos em relação à CASSI e com endereço de
hospitais, clínicas e laboratórios conveniados, breve em poder dos associados;
8) Igualmente, está criando o Grupo de Visitadores a associados que se
internem em hospitais, objetivando ajudá-los e à família (no que for possível),
em suas necessidades referentes à internação;
9) Editou, por seu conteúdo e semelhança com a vivência de qualquer
funcionário do Banco, o livro O BANCO DO BRASIL DE HOJE (A CAMINHO DA
PRIVATIZAÇÃO) E DE ONTEM (REMINISCÊNCIAS), de Marco Aurélio Machado da
Silva, à venda aos associados em nosso escritório;
10) Criou o Departamento de Relações com os Associados, que se estrutura para
disponibilizar atividades de lazer e cultura.
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Parabéns,
Pensionistas!
Finalmente, a proposta das associações de aposentados e pensionistas
 a AAPBB incluída entre as mais atuantes  para que se melhore o valor da
pensão, obteve o apoio da
PREVI. Tomamos conhecimento de que
vem de ser apresentada ao Banco uma
fórmula para uso do superávit da PREVI,
fazendo-se reserva especial para lastro
de um reajuste do valor pago às pensionistas, que hoje corresponde a 60%
do valor do benefício do aposentado.
A AAPBB, que de há muito defende o
reajuste desse percentual para 80%,
congratula-se com as pensionistas e
confia em que o Banco não perderá a
oportunidade de melhorar a vida da família BB.
Não foi em vão que a AAPBB
colocou a palavra pensionistas no próprio nome e a letra P em sua sigla. Em
nosso INFORMATIVO AAPBB, sempre
chamamos a atenção para essa perda
de 40% da renda familiar, tendo sido
motivo maior para a criação de nosso
seguro de vida MegaVida. Por isso, nosso apelo às pensionistas para que se associem à AAPBB. Procurem-nos pelos telefones: 2232-7561 e 2509-0347.

Guia de
Emergência
Hospitalar
Comunicamos estar em fase
final de elaboração o Guia de
Emergência Hospitalar, que se
destina a facilitar consultas a
hospitais, clínicas e
laboratórios que mantêm
convênio com a CASSI. Com o
Guia, a AAPBB prestará mais
um serviço a seus associados,
que receberão a publicação,
gratuitamente, em suas
residências.

Informativo
) ) 2 * *
PREVI

A PREVI Vista como Grande Empresa
Os Fundos de Pensão são entidades fechadas de previdência complementar, que resultam do acordo de parceria entre a empresa patrocinadora e
seus funcionários, viabilizando o custeio
de planos de benefícios. No entanto, o
que era simples assumiu importância
capital. A ação de Governo, obrigandonos a investir dinheiro grosso na
privatização, tornou a PREVI mais que
um Fundo de Pensão, pois colocou seu
patrimônio sob tal progressão que hoje
nossa missão já é a de pertencer ao grupo das empresas nacionais de elevado
porte, como a Vale do Rio Doce e a
Petrobrás, entre outras, por serem capazes de dar relevante contribuição para
o fortalecimento da própria democracia
brasileira.
Maior Autonomia
Apesar do tema de que se ocupa, nossa Caixa de Previdência não faz
parte do Poder Público, pois seus objetivos, como os dos demais Fundos de
Pensão, são de inspiração de natureza
privada. O papel desempenhado pela
PREVI, não apenas pelo vulto do
patrimônio que acumulou, mas também
pela resposta que soube dar aos desafios de bem aplicá-lo em prol do desenvolvimento econômico do País, exige
contrapartida governamental, isto é, aumento de sua autonomia, de sua liberdade de ação, de modo a fazer o mercado crescer por suas empresas fortes,
sem os entraves da intimidade com o
setor público, que tantas vezes prejudicou o próprio Banco. Sua nova missão
requer que a respeitável condição de
agente econômico de primeiro plano não
se veja a braços com o olho grande do
Governo em seus investimentos. É a isto
que chamamos de fortalecer a democracia com apoio das empresas de
porte.Talvez esteja aí o verdadeiro legado que este Governo possa deixar para
a empresa PREVI.
Parceria
O compromisso de poupar para
uma destinação específica é o fator mais

evidente do interesse na parceria. Nenhuma das duas partes pode menosprezar a disposição de manter o equilíbrio entre o saldo da poupança, no presente e no futuro, e o das responsabilidades pelo pagamento das aposentadorias e pensões, vencidas e a vencer.
É a vigilância do cálculo atuarial. Qualquer déficit acende o sinal de alarme
para busca da solução. A contribuição
do Banco, o parceiro patrocinador, não
pode ser vista senão como salário indireto, pois serve de estímulo a uma prestação de serviços mais produtiva, como
compensação. E, assim, uma vez que
esta entre no caixa da poupança, não
mais é propriedade do Banco, não pode
mais ser motivo de devolução. Essa
certeza é carimbo que empresta solidez ao empreendimento, à parceria, de
modo que, se necessário, a Lei terá de
ser clarificada nesse particular e quem
dirige o Banco não pode pensar diferente, tendo de reconhecer, nos associados, os legítimos proprietários da
poupança.
Boa Vontade Esquecida
O que é mais característico na
parceria é a equidade no financiamento dos custos do projeto. Cada R$ 1,00
recolhido do funcionário corresponde
a R$ 1,00 recolhido do patrocinador.
Os dirigentes atuais do Banco nunca
podem esquecer que tal repartição resultou de um ato de boa vontade de
seu funcionário, que concordou em
pagar dispêndios do compromisso de
aposentadoria - exclusivamente do Banco - e isto quando a instituição atravessava um momento de crise financeira.
Portanto, o grande feito que se espera
dos gestores, na PREVI, é o fortalecimento da instituição como instrumento democrático, um pouco mais que seu
crescimento como agente de mercado. Dar-lhe robustez para incluí-la entre as empresas de ponta, entre as instituições sólidas que emprestam importância à imagem do País. Este
desiderato implica a defesa intransigente da efetivação dos direitos de propri-

3

edade de seus associados. Será, sem
dúvida, a grande ausência desta geração de dirigentes, ao contarem com a
força do poder central, se não
reformularem o Estatuto da PREVI, para
reconhecer que são os associados os
legítimos donos do patrimônio e dotarem-no de organização exemplar em
que os poderes tenham distribuição
igualitária de acordo com a co-participação na parceria.

Novos Associados

A AAPBB iniciou campanha por
novos associados e, em meio a tantos
acordos, propõe, também um ao seu
Quadro Social: quem nos trouxer dois
novos sócios fará jus a um livro, dentre
os constantes da lista dos seguintes
best-sellers: O Caçador de Pipas, de
Khaled Hosseini; A Menina que
Roubava Livros, de Markus Zusak; O
Código da Vinci, de Dan Brown;
Marley e Eu, de John Grogan, e O
Livreiro de Cabul, de Asne Seierstad.
Contamos com sua participação nesta
promoção.

Vamos Ler?
Registramos a chegada às nossas
livrarias de Confissões de um Anjo da
Guarda, de nosso ex-Presidente, Carlos
Trigueiro. Em onze contos, o autor nos
transmite o relato de Mahlaliel, um anjo
descrente e rebelde, mas com um
currículo invejável, que lhe
proporcionaram seus 2.578 anos de
idade.
Trigueiro é amazonense, tendo
trabalhado na Direção Geral, assim como
em diversas agências do BB, pela
Espanha, China e Estados Unidos e, com
suas Confissões... ele inicia a Trilogia
da Confissão, que sucede à Trilogia da
Feiúra, que reuniu O Clube dos Feios,
O Livro do Ciúme e o Livro dos
Desmandamentos.
Em lançamento marcado para 28
de maio próximo, na Livraria da Travessa,
do Shopping Leblon, Confissões de um
Anjo da Guarda é mais uma prova,
inconteste, do talento e da versatilidade
do amigo Carlos Trigueiro.

Informativo
) ) 2 * *
ASSISTÊNCIA MÉDICA

Vamos Pensar?

A AAPBB sempre se preocupou
em obter resposta para esta pergunta:
 Com quem contar numa necessidade
de atendimento médico de
emergência?
Pela CASSI temos apenas como
chamar uma ambulância, que faz o
simples transporte.
O idoso, aparentemente, pode
estar bem e, de repente, passar pelo
susto de sentir dor intensa,
especialmente no peito.
Também outros imprevistos não
escolhem hora nem local para acontecer.
O melhor é estar protegido para os
momentos difíceis de uma emergência
médica.
Esses os motivos que levaram a
AAPBB a firmar convênio com a empresa
Vida Emergências Médicas, que atua

no Rio e Grande Rio.
Pelo convênio, nossos associados
e seus familiares poderão contratar
atendimento médico emergencial, ao
custo mensal de R$ 9,20 por pessoa,
com direito a:
 Atendimento médico de emergência/
urgência, no local;
 Orientação médica telefônica, a
qualquer hora do dia ou da noite;
 Equipe médica especializada para
atendimento em ambulância dotada de
UTI;
Central de Emergências informatizada;
 Sem limite de idade ou de utilização
ou carência.
Ligue para 2232-7561 ou 25090347, ou através do e-mail
aapbb@aapbb.org.br e solicite a visita
do agenciador.

SEGURO

Alerta aos Segurados MegaVida
Nossos associados estão sendo
visitados por vendedores de seguro de
vida, que se intitulam consultores da
AAPBB, ora usando argumentos de que
mudamos de seguradora  Unibanco
AIG - ou até mesmo denegrindo a imagem dos nossos consultores, convidando os segurados do MegaVida a cancelarem sua apólice da qual a AAPBB é
estipulante e a fazerem seguro em companhia diferente da AIG.
Ressaltando a vantagem e a segurança que têm nossos associados ao
subscreverem uma apólice de seguro
que tem a AAPBB como ESTIPULANTE e é emitida pela subsidiária brasileira da
maior companhia de seguros do mundo - informamos que não trocamos de
seguradora, pois a que é responsável
pelo MegaVida se destaca positivamente
no mercado segurador. Também não
estamos promovendo nenhum
recadastramento, pois caso isto fosse
necessário faríamos um comunicado
formal.
Por oportuno, lembramos que

nosso seguro - MegaVida - possui características exclusivas para nossos associados, dentre as quais está a cobertura de Doenças Graves que garante
100% do capital escolhido, no diagnóstico de uma das doenças cobertas. Conta
também com o serviço de Segunda
Opinião Médica Internacional. Nosso
limite de idade é o maior oferecido pelo
mercado, podendo-se contratar o seguro com até 85 anos. Contempla também quatro sorteios mensais no valor
de R$ 15.000,00. Com certeza, nosso
produto MegaVida oferece diversas vantagens para os associados da AAPBB.
Assim sendo, havendo contato
de pessoas dizendo representar a
AAPBB, pedimos que lhes seja solicitada a apresentação da carteira de identificação, com a nossa marca e dentro da
validade. Solicitamos ainda que nos informem imediatamente a ocorrência de
situações como acima relatamos, indicando-nos, sempre que possível, o
nome e o telefone da pessoa que fez o
contato.
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Manuel e Francisco, meninos
de 13 anos e 14 anos, chegaram com
o pai à beira de pequeno rio, onde
encontraram o carteiro da cidade.
Como tinham pressa de chegar à
outra margem, discutiram como o
fariam no menor número de viagens,
considerando que a capacidade do
barco era de apenas 90 quilos. Ora,
como as crianças pesavam 40 e 45
quilos, o pai, 90 e o carteiro 70
quilos, pergunta-se com quantas
viagens de ida o grupo chegou ao
outro lado do rio?
(resposta ao pé da página)

Quem Pode
Responder?
Com os superávits sucessivos e
os surpreendentes, contraditórios e
incompreensíveis critérios de distribuição de benefícios, colhemos algumas
curiosidades dos verdadeiros donos da
PREVI, ou seja, os aposentados: 1) Diante da falta de coerência nos cálculos
realizados, será que se pensou em preservar recursos para atender ao risco
de um déficit futuro? 2) Onde estão os
maiores valores aplicados, se não nas
aplicações com ações em Bolsa? 3) Por
que não constituirmos provisões para
suportar prejuízos ou redução no valor dos ativos em renda variável? 4) Por
que não completar a devolução do excesso de contribuições acima dos 30
anos, agora, com os recolhimentos de
aposentadoria, tão propiciadores de
superávit quanto aquelas já devolvidas
de quem trabalhou mais de 30 anos? 5)
Por que não contemplar a todos com
benefícios, de acordo com a Lei, de forma linear, dando um aumento geral
para os aposentados? 6) Por que não
se corrige a injustiça da negativa de reajuste de benefícios, em cerca de 20%,
aos aposentados no período 95/96? 7)
As pensionistas atuais serão contempladas da mesma forma que as futuras
viúvas? 8) Por que se foge da hipótese
de devolução dos recursos da CAPEC de que a PREVI se apropriou, antes de
97 - para redução do peso das mensalidades dos idosos, sobre os quais se
viabilizou o último Plano CAPEC?

(Resposta: em 5 viagens)

UTI-Móvel 24h

Kioto
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Informativo
) ) 2 * *
INTERNET

Encontro de
Amigos
Visando intensificar nossa rede
de contatos, comunicamos aos associados a existência de grupos de funcionários do BB na Internet, com quem poderão se relacionar, divulgando, debatendo, integrando-se na mobilização
que busca fortalecer a coordenação de
nossa luta pelo respeito aos direitos que
temos na CASSI e PREVI. Dispomos, ainda, do Orkut (para ingressar é necessário convite) bem como de um catálogo
de nomes e endereços eletrônicos no
http://www.geocities.com/ghiorzi.geo/
bbfunci.htm . Aqui estão os grupos:
analistabb@yahoogrupos.com.br  aposentados-bb@yahoogrupos.com.br 
bancodobrasilgrupo@yahoogrupos.com.br
 colegas-bb@yahoogrupos.com.br confraria-bb@yahoogrupos.com.br 
mrbancaria@yahoogrupos.com.br mulheres-bb@yahoogrupos.com.br 
nossogrupobbcambio@yahoogrupos.com.br
-oposicaobancaria@yahoogrupos.com.br
 turmadobb@yahoogrupos.com.br 
veteranosdobb@gmail.com.

SEGURO

CRÔNICA

Que tal um Seguro de Vida
com produtos e serviços
adicionais, sem acréscimo de
custo? Pois, para que isso fosse
possível, fomos buscar a parceria
e o conhecimento de quem mais
entende de seguros no mundo. A
AIG. Por isso estamos certos de
oferecer o melhor.
A Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais (APAE)
tem como missão institucional
prevenir e orientar, além de
promover a educação e inclusão
social da pessoa com deficiência.
Visite a instituição e conheça seu
trabalho. Ela está localizada na
Rua Bom Pastor, 41  Tijuca, e na
Rua Pref. Olímpio de Melo, 1540 
Benfica. Telefone: 3978-8800.
Críticas e sugestões: Rua
Uruguaiana, 10/1705. Tel. 22327561 e 2509-0347. Email:
aapbb@aapbb.org.br

REFLEXÕES

Estalagem Bendita
Francisco Novais

Aquele casarão limitado em seu
tamanho, na verdade, era uma nau capitaneada por duas pessoas doces e
abençoadas, silenciosas e presentes,
respeitadíssimas.
Vindas de onde viessem, as pessoas que ali chegavam era recebidas
como filhos, sem nenhuma restrição.
Chegando, estavam bem chegadas.
Lembro-me, já noite, alguém chegara do interior, quase sempre sem avisar, e lá estavam eles preocupados em
alojar o visitante. Era uma verdadeira
dança das cadeiras. Quem estivesse
em um quarto, já acomodado, era despertado e, imediatamente, armava-se
uma cama com as cadeiras da sala de
visitas e tudo ficava resolvido.
- Deixa amanhecer, que tudo se resolve. Por hoje, tudo em paz.
Depois da porta fechada  que
nunca se fechava  todos iam dormir o
sono dos justos.
Boa noite!
(Francisco Novais é aposentado BB)

Associe-se, Amigo!

Convênios
Enumeramos, abaixo, empresas com quem firmamos parceria e que
oferecem descontos na aquisição de produtos ou serviços. E aguardem que
novas parcerias estão sob exame:
* Studio Teresa Camarão  Método Pilates  Desconto de 10%, com lojas em
Niterói: 2705-3388; Centro-Rio: 2240-0659; Copacabana: 2247-8110; Leblon:
2239-7394; Flamengo: 2225-5551; Barra: 2493-6469.
* Imagem Cultural  Desconto de 10% na promoção de cursos e eventos em
atividades culturais. Av. 13 de Maio, 45 grupo 1702/1703  Centro  Rio de
Janeiro (RJ). Tel. 2220-5243. Mais informações no site www.aapbb.org.br.
* Kioto 2002 Automóveis Ltda  Descontos de colega para cliente. Lojas: Mariz
e Barros, 906 (esq. c/Prof. Gabizo) - fone: 2323-9393; e Estr. Intendente
Magalhães, 290  Campinho  fones: 3018-5399/3018-3420/2196-9393.
Financiamentos acessíveis, mecânicos treinados e perfeita reposição de peças.
* VIDA UTI-MÓVEL  Filiando-se a este convênio, o associado terá atendimento
médico de emergência, durante 24h/dia, através de ambulância dotada de UTI.
Isso diz respeito à sua saúde e à de sua família. Ligue p/AAPBB  2232-7561/
2509-0347.
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Colega aposentado e amiga
pensionista! Os diretores da AAPBB
fazem um trabalho voluntário,
portanto, sem remuneração, porque
acreditam que é obrigação de todos
lutar para defender a PREVI e nossos
benefícios e pensões.
Junte-se a nós. Com maior número de
associados, a AAPBB terá mais
representatividade para lutar por
nossas causas. Associe-se e convide
um(a) amigo(a) a também associar-se.
A mensalidade é de apenas R$ 10,00.
OBS: O associado que se filiar à
AAPBB, até o mês de agosto, receberá
de brinde o livro Memórias da
Liberdade, de autoria de Carlos
Trigueiro, ex-Presidente da Associação
(dispomos de 90 livros para
distribuição). Receberá, também, o
Manual de Pensionistas e, tão logo
fique pronto, o Guia de Emergência
Hospitalar. Se desejar, poderá
participar do convênio da UTI Móvel-24
h, bem como contratar o seguro
MegaVida. Procure-nos pelos
telefones: 2232-7561 e 2509-0347.

Informativo
) ) 2 * *
NOSSOS POETAS

NOSSOS PROSADORES

Crenças

Cuiabá

Marcos de Castro

Não espere que o bem venha cair em
seus braços
Para ficar.
Virá o bem e o não-bem,
A energia e a letargia,
O crédito e a cobrança,
O faça e o desfaça,
O amor e a desilusão e o amor.
Não pense que o que aí está foi feito
para você.
Você sou eu, é ele, é qualquer um.
Não creia que tudo se resume em
suas crenças,
Há o isto e o aquilo,
O sabido e o por saber.
O que aí está, está há milênios.
E isso é só o que eu sei.
Isso e mais aquilo de que todos nós
sabemos.
(O autor é aposentado BB e nosso
associado)

Objetivo Comum
A troca de boletins ou informativos
entre nossas coirmãs é fator decisivo
para que se crie uma identidade de
princípios capaz de nos levar a vôos
mais altos. Asa Branca (AFABB-RN),
Jornal AFABB-DF, AFABB-SP, AFABBTupã, O Despertar (AFABBES), AFABBSC, AFA-BH, Informativo AAFBB-CE,
AFABB-PA, AFABB-RS, AFABBPR,
AAFBB e AFABB-Joinville já trabalham
nesse propósito e convidamos as
demais integrantes da FAABB a,
também, nos visitarem com seus
textos.

EXPEDIENTE

Diretoria
Presidente:
Paulo Lima Ribeiro
Vice-Presidente Administrativo:
Cid Mauricio Medina Coeli
Vice-Presidente Adjunto:
Viriato Marques Diniz Neto
Vice-Presidente de Assuntos Assistenciais:
Celso de Medeiros Drummond
Vice Presidente Adjunto:
José Correia Ribeiro
Vice-Presidente de Assuntos Previdenciários:
José Adrião de Sousa

Marco Aurélio Machado da Silva

Os horários de bordo  iríamos
aprender  era rígidos. Mal tivemos tempo de tomar banho e já a sineta badalou, anunciando o jantar. Seria 17h e o
sol, ainda a pino, irradiava todo seu calor. Bolas! Não estávamos acostumados
a jantar naquele horário. Mas... o que
fazer, senão dançar conforme a música?
Apresentamo-nos à sala de refeições: simplesmente uma mesa tosca e
cadeiras idem, colocadas no convés. O
comandante já se encontrava sentado,
esperando por nós. O jantar foi servido.
Trivial, mais do que simples: feijão, arroz, carne-seca, farinha de mandioca,
uma banana, um pedaço de rapadura
e, nos primeiros dias, uma bolacha, tão
dura, que só as mandíbulas e os dentes
poderosos da juventude conseguiam
estraçalhar.
O comandante era um homem
rude, crestado pelo sol, aparência enérgica e algo taciturno, porquanto parco
de palavras e econômico de gestos; mas

buscava ser gentil, quando interpelado.
Ante a impossibilidade de diálogo com
aquele comensal, e com outros - pois
de passageiros só o colega Lopes e eu
 após o jantar demos às de vila-diogo
e fomos para a proa apreciar a paisagem exuberante e tomar um pouco da
fresca ali existente.
O sol, a caminho do poente, parecia uma bola de fogo mergulhando
no plácido lençol d´água das baías que
o rio formava, invadindo terras do pantanal. Um espetáculo lindo, impressionante, inenarrável! Não arriscaria dizer
que o pôr-do-sol do Pantanal é o mais
bonito do Brasil, ou do mundo, porque
cada um tem o seu pôr-do-sol particular
e eu não estou aqui para discutir com
ninguém, muito menos com a Danuza
Leão sobre o pôr-do-sol de Ipanema...
Preferível falar sobre o nascer do sol,
palco iluminado de uns poucos madrugadores contumazes, sem foros de proprietários da natureza...
(Trecho do livro O Banco do Brasil de
Hoje (a caminho da privatização) e de
ontem (reminiscências))

Alteração de Cadastro

Associado: Para mantê-lo a par de tudo que ocorre no universo BB, precisamos
dispor de um cadastro atualizado. Informe-nos de qualquer mudança em seus dados
pessoais. Use o e-mail (aapbb@aapbb.org.br), ou remeta-nos carta (Rua Uruguaiana,
10/1705  Rio de Janeiro  (RJ) CEP 20050-090) ou ligue p/ (21) 2232-7561 / (21) 25090347.

Falecimentos

Com pesar, comunicamos ao quadro social o falecimento dos associados
Benedito Dias de Siqueira, Tereza Lisieux Mascarenhas, Osmerinda Oliveira de
Aguiar, Paulo Safadi, Margarida Maria Góes, Raul Alves Moreira, Adinor de Abreu
Teixeira, Aloysio Pestana da Silva e Mario Daval de Oliveira. Aos familiares,
apresentamos nossas condolências.
Vice-Presidente Adjunto:
José Carlos Moreira Brandão Neto
Vice-Presidente de Desenvolvimento:
João Gomes André
Vice-Presidente Financeiro: Milton Carlos Ribeiro
Vice-Presidente de Seguros:
Milton Carlos Ribeiro (interino)
Diretores de Departamentos
Assistência Social: Douglas Leonardo
Marketing: Nelson Bomfim Ribeiro
Relações com o Associado:
Viriato Marques Diniz Neto (interino)
Conselho Fiscal
Membros Efetivos:
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José Gomes de Mello, Luiz Gonzaga Burza e
Shiroshi Yoshiyasu
Membros Suplentes:
Alcides Lustosa Prazeres e Nei Corrêa de Matos
Informativo
Coordenação: Rubem de Cassia Venancio
Projeto gráfico/editoração/fotolito/impressão: LL
Divulgação Editora Cultural Ltda
Redatores: Francisco Carlos Farias Trigueiro,
Raymundo Gonçalves da Motta, José Adrião de
Sousa, João Gomes André, Paulo Lima Ribeiro,
Celso de Medeiros Drummond, Milton Carlos
Ribeiro e José Correia Ribeiro.

