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  E leia ainda:

Prestigie sua entidade. Dê sua colaboração.Torne-a mais efetiva e atuante, porque só assim
seremos reconhecidos como protagonistas no trato de nossos interesses.

Doar sangue é doar vida para
quem a está perdendo. Seja um
doador e cadastre-se     como

doador na AAPBB.

Pondo as Barbas de
Molho
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Atendendo a gentil convite da Presidência da PREVI, nossa entidade ofereceu
propostas sobre aspectos do futuro Planejamento Estratégico 2010/13, reproduzindo o
que entendemos sejam os anseios dos grupamentos de pensionistas e aposentados
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PREVI – Planejamento Estratégico

Dentro do intuito de mantê-los a par des-

se trabalho e conseguir novas adesões, in-

formamos que, este ano até 24/08, já reali-

zamos 315 visitas a pacientes dos Hospitais

São Lucas e São Vicente de Paulo, além das

domiciliares. Por outro lado, estamos fazen-

do contatos com novos voluntários e talvez,

em breve, possamos anunciar seus nomes.

Ligue para nosso Escritório (2232-7561) e

saiba como integrar o grupo, que irá recebê-

los com muita amizade e entusiasmo.

Visitadores
em Ação

Fique a par de tudo que ocorre no
universo BB, mantendo seu cadastro
atualizado. Informe-nos sobre mudanças
em seus dados pessoais. Use e-mail
(aapbb@aapbb.org.br) ou carta (R.
Uruguaiana, 10/1705) ou ligue (21)
2232-7561 / 2509-0347).

Alteração de
Cadastro

O novo Portal CASSI na internet

está no ar desde julho. O lançamen-

to faz parte do comprometimento

da Caixa de Assistência em aprimo-

rar o atendimento a seus participan-

tes. Para um público cada vez mais

exigente, a CASSI busca ampliar e

melhorar seus serviços.No novo site,

as informações estarão personaliza-

das, organizadas para cada público

e por estado. Acessando o Portal,

você encontrará mais rapidamente

o de que precisa, conforme suas

necessidades.Com o Portal, a CASSI

ficará mais próxima de seus partici-

pantes, estimulando o uso da

internet no relacionamento entre a

Caixa de Assistência e seus

beneficiários.

CASSI lançou
novo Portal

· Nova CliniCASSI

· Giltur Operadora

· Visitadores Recebem

  Gerente CASSI

· Vamos Pensar?



A A P B B

EDITORIAL

Informativo

2

“Escolhei dentre vós sete homens
de boa reputação (grifamos), cheios do
Espírito e de sabedoria”. Assim está re-
gistrada no livro de Atos dos Apóstolos
a recomendação dos doze, para que a
comunidade elegesse sete diáconos
que passariam a cuidar da distribuição
diária de alimentos. A primeira exigên-
cia para que o cidadão fosse eleito para
administrar os bens comuns era a de
que tivesse boa reputação, isto é, fosse
um FICHA LIMPA, fato que, para mui-
tos, soa como novidade, face à recente
lei contendo essa milenar exigência bí-
blica.

Sabemos que não há abundância de
candidatos com boa reputação e sabe-
doria. Todavia, estamos em ano eleito-
ral e temos o dever cívico de votar, de
escolher quem vai governar o País e de
quem vai nos representar no legislativo,
tanto em nível estadual como federal.

A AAPBB não faz política partidária,
portanto não recomenda, particularmen-

Nossa Escolha
te, este ou aquele partido ou candida-
to. Todavia, pedimos não esquecerem
o princípio bíblico, agora lei, da ficha
limpa.

Quanto aos partidos, fica difícil dis-
tinguir quem é quem de quem. Para
isso, basta olhar as alianças partidárias
nos níveis federal e estadual. Inimigos
ali, são amigos aqui. Adversários de on-
tem, chamados de corruptos, são alia-
dos de hoje e, face à sua biografia, até
intocáveis. Isto ocorre porque, em nível
regional, ainda predominam os caciques
políticos com seus cabos eleitorais e a
compra de voto.

Agora, no mês de agosto, inicia-se o
horário político gratuito nas redes de
televisão, quando marqueteiros, alta-
mente profissionalizados, tentarão ven-
der gato por lebre, sempre com grande
apelo ao emocional que, invariavelmen-
te, embala o povão. A tática de ame-
drontar os eleitores, sempre presente,
já está correndo solta. O medo de que

se este ou aquele candidato for eleito
as consequências poderão ser funestas
para este ou aquele programa de go-
verno.

Nesse contexto, o fato que desper-
ta nossa atenção, e nos preocupa, é a
propalada cobiça dos políticos pelo con-
trole dos fundos de pensão das em-
presas estatais, sendo a maior delas,
portanto, a mais cobiçada, a nossa (ain-
da é nossa?) PREVI. A declaração de
uma candidata à Presidência da Repú-
blica, de que os fundos de pensão
devem investir em obras de
infraestrutura, soa muito mal aos nos-
sos ouvidos. Os fundos de pensão das
empresas estatais são privados, não
pertencem ao governo, nem  são seus
órgãos de fomento. Usá-los com outro
fim que não atende aos interesses dos
associados é simplesmente ilegal.

Concluímos que, além da ficha lim-
pa, nossa escolha é pelo respeito às
leis.

Realizou-se, na manhã de 20/07, na
sede da AAPBB, a reunião mensal ordi-
nária do grupo de visitadores,
enriquecida com a presença do Geren-
te da CliniCassi-Tijuca, Sr. Alexandre
Garcia, convidado pela coordenação do
programa. O evento transcorreu, como
se esperava, em clima de total

Visitadores Recebem Gerente da CASSI

descontração, fraterno
e franco, e o gerente
da Tijuca ouviu críticas,
dúvidas e sugestões
sobre o novo progra-
ma de abono de
medicamentos e, bri-
lhantemente, respon-
deu a todas. Ao
final, Alexandre Garcia
manifestou sua convic-
ção de que essas reu-
niões são muito provei-
tosas, porque, no seu
generoso entender,
somos multiplicadores

de opinião e de esclarecimentos junto
aos participantes da CASSI. Na oportuni-
dade, o Coordenador do encontro e
nosso Diretor de Assistência Social,
Douglas Leonardo, formalizou convite à
CASSI, na pessoa do Sr. Alexandre, para
que compareça a nossa reunião de Di-
retoria, o que foi prontamente aceito.

Com a presença da Diretora Gra-
ça Machado, do Gerente da Unida-
de-Rio, Paulo Muradas, da Supervisora
do novo Módulo, Eliane Oliveira Pi-
nheiro, e de representantes do Con-
selho de Usuários-RJ, a CASSI inaugu-
rou, em 12 de agosto, sua nova uni-
dade CliniCASSI, em Petrópolis, que
está localizada na Rua Imperador, 288
s/903 – Shopping Pedro II, tel.: (024)
2237-8382.

Nova
CliniCASSI

    Temos um Seguro de Vida com
produtos e serviços adicionais, sem
acréscimo de custo. Para isto, fomos
buscar a parceria e o conhecimento
de quem mais entende de seguros
no mundo. Daí, podermos oferecer o
melhor. Procure-nos para
informações.

MegaVida
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“Foi implantado no Estado do Rio de Janeiro, desde junho, o novo Programa de
Assistência Farmacêutica da CASSI. 

Principais mudanças:
 Se você é cadastrado na Estratégia de Saúde da Família CASSI, em  uma das CliniCASSI abaixo relacionadas, os novos

pedidos, bem como as renovações de autorizações, para aquisição de medicamentos, deverão ser feitos através de
agendamento de consulta com o seu médico de família;

 · Se você não é cadastrado na Estratégia de Saúde da Família CASSI, e o seu médico é da Rede Credenciada da CASSI ou
particular, você poderá, com receituário/pedido em mãos, agendar uma consulta médica na CliniCASSI mais próxima de
sua residência, para que seja providenciada a autorização dos medicamentos;

 
CLINICASSI CAMPOS DOS GOYTACAZES: (22) 2722-2649
CLINICASSI CENTRO:                                   (21) 3861-1700
CLINICASSI COPACABANA:                          (21) 2548-6262
CLINICASSI NITERÓI:                                    (21) 2610-1719
CLINICASSI TIJUCA:                                      (21) 3238-9150
   

As autorizações de medicamentos terão validade de 1 ano e, após a autorização, esses medicamentos serão fornecidos,
automaticamente, a cada quatro meses. A entrega de medicamentos acontecerá em todos os municípios do Rio de
Janeiro, obedecendo a previsão de entrega;

 ·  Os medicamentos não controlados serão entregues em domicílio e as participações compulsórias passam a ser
efetuadas diretamente na FOPAG (Folha de Pagamento) dos titulares, sem trânsito em conta corrente;

 ·  Já os medicamentos controlados não serão mais retirados na CASSI, e nem entregues em domicílio. Eles deverão ser
retirados em farmácias credenciadas para este fim, cuja lista está disponível na internet no endereço www.cassi.com.br, no
link Assistência Farmacêutica, sendo a participação compulsória paga no ato da compra diretamente à farmácia;

 ·   Medicamentos abonáveis que tenham genéricos terão participação compulsória  de 10%, e a CASSI não abonará o de
marca. Já os medicamentos abonáveis que não tiverem genéricos, será autorizado o de marca,e a participação compulsória
será de 30%.

 ·   Se, por decisão médica, o uso do medicamento for suspenso ou a prescrição alterada, o participante deverá proceder
da seguinte forma:

 - No caso de alteração da prescrição o participante deve marcar nova consulta na CliniCASSI para adequação e,
concomitantemente, ligar para a central de atendimento da Orizon no telefone 0800-7036400 e agendar a devolução dos
medicamentos em seu poder;

 - No caso de suspensão da prescrição, o participante deverá formalizar seu pedido em um dos postos de atendimento
da CASSI e, concomitantemente, ligar para a central de atendimento da Orizon no telefone 0800-7036400 e agendar a
devolução dos medicamentos em seu poder;

 ·  Os manuais do Programa de Assistência Farmacêutica (PAF) estão sendo entregues em domicílio e também estão
disponíveis no site da CASSI na internet (www.cassi.com.br), no link Assistência Farmacêutica.

 É importante ressaltar que, em razão da mudança do sistema anterior para o atual, a demanda no atendimento presencial
e telefônico da CliniCASSI Centro , na Rua do Passeio, aumentou consideravelmente, e as farmácias credenciadas estão se
adaptando ao novo sistema. Por isto solicitamos a sua compreensão, para este período de implantação, certos de que os
benefícios serão consideráveis ao final desse processo.

Informe CASSI
Visando eliminar eventuais dúvidas que atinjam o associado da CASSI em momento de profundas alterações nas
rotinas relacionadas à Assistência Farmacêutica, estamos divulgando Informe da Caixa, com todos os
esclarecimento acaso necessários.
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PREVI

Rio de Janeiro, RJ, 06 de agosto de 2010.

Ilmo. Sr.
Ricardo José da Costa Flores
MD Presidente da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil.
Praia de Botafogo nº 501 – 3º Pavimento - CEP 22250-040  —  Rio de Janeiro, RJ.

Senhor Presidente,

PREVI — PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO – 2010/2013
 Assinalamos, inicialmente, a importância da consulta ora formulada, dado seu objetivo prático, mas também e principal-

mente por significar fato positivo nas relações entre a Direção da PREVI e as entidades representativas de aposentados e
pensionistas do Plano de Benefícios 1.

Teremos o maior empenho em corresponder a essa oportunidade de diálogo em torno do tema proposto, embora não
tenhamos conhecimento do conjunto de medidas que compõem o Planejamento Estratégico para o quadriênio 2010/2013
da nossa PREVI, o que, em certa medida, limitará nossa contribuição às respostas das três questões formuladas.

Questões formuladas:

Na sua visão, quais são as principais forças e principais deficiências que a PREVI apresenta neste momento?
 R. Entre aposentados e pensionistas da PREVI, constitui sentimento generalizado o fato de que sua principal credencial

 reside na confiança dos seus filiados/assistidos quanto à isenção e capacidade dos administradores em harmonizar e conci-
liar os interesses do patrocinador e dos associados, transmitindo-lhes a segurança de permanência da estabilidade jurídica
como garantia do cumprimento dos direitos e deveres do corpo social.

 Em sentido contrário, mencionamos situações pontuais como principais deficiências de procedimento da PREVI, em
relação aos seus assistidos: 1) alterações estatutárias que modificaram o modelo conceitual do Plano de Benefícios 1, ao
arrepio da legislação específica; 2) inobservância de normas estatutárias ante situação que recomendava efetuar-se a revisão
do Plano; 3) criação indevida de “benefícios especiais”, em favor de uns poucos contemplados e em detrimento da maioria.

De certo, a constatação de tais fatos concorre para o desgaste da imagem institucional da nossa PREVI e resulta no
crescente contencioso movido por entidades representativas de aposentados e pensionistas contra um fundo de pensão,
 por descumprimento de normas estatutárias.   

 Considerando a situação atual da PREVI, favor listar os principais assuntos e desafios que precisam ser tratados
em seu planejamento estratégico, em ordem decrescente de relevância e prioridade.

 R. 1) Revisão da reforma estatutária efetuada pelo interventor em 2002, com destaque para o restabelecimento do
Corpo Social; 2) resgate dos benefícios suprimidos e pertinente revogação de atos administrativos contrários aos interesses
dos associados, cometidos no exercício da intervenção; 3) revogação da Resolução 26 do CGPC; 4) extinção do Voto de
Minerva; 5) realização de estudos no sentido de encerrar as demandas judiciais movidas por aposentados e pensionistas
contra a PREVI, inclusive mediante acordo, quando possível.

É sabido que, no contexto atual, ainda sob o impacto da crise financeira mundial de 2007/2008, a volatilidade e comple-
xidade do mercado altamente globalizado exigem permanente acompanhamento da estratégia de investimentos e compo-
sição de portfólio. No caso da PREVI, cuja macroalocação para 2010 prevê números entre 60 a 64 % em renda variável,
preocupam-nos possíveis instabilidades que nos colocariam vulneráveis, a ponto de comprometer o equilíbrio do Plano 1.

 Também nos preocupam as pressões governamentais no sentido de a PREVI participar de obras de infraestrutura, através
de consórcios ou isoladamente, conforme amplamente noticiado na mídia, quando sabemos tratar-se de investimentos de
alto risco, de grande monta, de longos prazos de maturação e de retorno incerto, na contramão da atividade fim de um
fundo de pensão, cujo Plano de Benefícios 1 está em extinção desde 1997. É oportuno lembrar a condição da PREVI,
concebida como fundo de previdência complementar fechado, com personalidade jurídica de direito privado e que, portan-
to, não pode ser confundido com banco de fomento ou instituição destinada a suportar ou financiar políticas públicas de
governo ou de estado; sua finalidade limita-se a constituir provisões consolidadas e em equilíbrio atuarial para garantir a
complementação de aposentadorias e pensões de seus associados /filiados/assistidos.

Que ações você sugere para tratar dos assuntos e desafios listados?
 R. O estabelecimento de uma Agenda de reuniões cujas pautas sejam avaliadas previamente mediante troca de informa-

PREVI – Planejamento Estratégico – 2010/13
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ções, poderá constituir o primeiro passo para maior aproximação entre a Diretoria da PREVI e as associações representantes
da categoria de aposentados e pensionistas do PB 1, em proveito dos trabalhos.  Acreditamos que o ensejo de encontros e
tratativas abram as portas ao entendimento e à solução de eventuais problemas.

 Senhor Presidente, estas são nossas considerações em resposta às questões a nós submetidas, as quais estimamos sejam
de valia para o bom andamento dos trabalhos de Revisão do Planejamento Estratégico do quadriênio 2010/2013 dessa
PREVI.  Nesta oportunidade, cumpre-nos reafirmar nossa disposição de colaborar permanentemente com a Administração da
PREVI, e com a do patrocinador Banco do Brasil, consideradas suas atividades fins, em todos os seus escalões, augurando
pleno êxito em seus empreendimentos.
Atenciosamente,
Associação de Aposentados e Pensionistas do Banco do Brasil – AAPBB
Paulo Lima Ribeiro – Presidente

A Associação de Aposentados e
Pensionistas do BB (AAPBB), apoiando
proposta do colega Ruy Brito de Oli-
veira Pedroza, solicitou encontro com
o Presidente da PREVI, Ricardo José
da Costa Flores, objetivando entregar
uma carta, assinada pelas entidades
representantes dos aposentados, ex-
pondo os fundamentos pelos quais são
contra a participação do Banco do Brasil
na distribuição da reserva especial.
Participaram do encontro, realizado às
16h30min do dia 13.07.2010, além do
Ruy Brito, os colegas José Adrião de
Sousa (Presidente, em exercício, da
AAPBB), Getúlio da Silva Pessoa (VP
de Seguros da AAPBB), Isa Musa de
Noronha (Presidente da FAABB) e Pau-
lo Paim (AFABB-BA).

Fomos gentilmente recebidos pelo
Presidente, Ricardo Flores, que se fez
acompanhar dos diretores eleitos. A
reunião da Diretoria da PREVI, que se
realizava naquela hora, foi interrompi-

Encontro com o Presidente da PREVI
da para que fôssemos recebidos, e o even-
to estendeu-se por aproximadamente uma
hora e meia. O Presidente Ricardo Flores
prometeu ler atentamente a carta que lhe
estava sendo entregue e examinar o as-
sunto com calma, o qual ficava em aberto
para ser discutido em futuras reuniões com
as associações de aposentados, cuja cola-
boração agradeceu.

Por intermédio da FAABB, todas as as-
sociações foram convidadas a assinar a
carta, a quem enviou cópia. Além da pró-
pria Federação e da UNAMIBB, subscre-
veram o documento as seguintes associ-
ações: AFABB-BA, AFABB-UBERABA, AFABB-
PA, AFABB-SP, AFABB-ES, AFABB-SE, AFABB-
TRÊS PONTAS, AFABB-RS, AFABB-TUPÃ,
AFABB-SC, AFABB-BARBACENA, AFABB-MS e,
obviamente, a  AAPBB.

Por ser longa, deixamos de publicar
aqui a carta do companheiro Ruy Britto.
Todavia, ela se encontra à disposição dos
interessados em nosso site
www.aapbb.org.br.

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

Nosso Site

Quem de nós não tem um
cantinho onde seus livros se
encontram reunidos? Livros a que, em
verdade, não dedicamos muito
cuidado ou pouco manuseamos, por
vários motivos. E, no entanto, eles lá
estão aguardando quem os procure.
Saibam os colegas que os livros,
distribuídos pelas cerca de cinco mil
bibliotecas brasileiras, enfrentam luta
cruel pela falta de verbas,
manutenção precária e ausência de
segurança, sendo que 8% desse
acervo se perde vitimado por furtos,
desgaste ou depredação por parte do
leitor. De modo que se torna urgente
seja feito um trabalho junto a nossos
familiares e, posteriormente, que
procuremos participar de campanhas,
que: 1) cultivem o amor das crianças
pela leitura; 2) exijam dos governos
maiores verbas; e 3) desenvolvam o
hábito de oferecer doações às
pequenas bibliotecas de bairro. Afinal,
isto não é tão difícil, pois o Rio de
Janeiro é dos poucos estados que
dispõem de pelo menos uma
biblioteca por município. Vamos
tentar?

Biblioteca

 Além do convênio reiteradamente divulgado no Informativo bimestral da Associação
com a empresa “VIDA-Emergências Médicas/ UTI-Móvel” – que já protege 1392 vidaas de
nossos associados e seus familiares - a AAPBB assinou recentemente convênios com as
seguintes entidades:
CERTO ODONTOLOGIA – Com enfoque destacado em cirurgias bucomaxilares, implantes
dentários e próteses sobre implantes, oferece desconto de 20% para nossos associados.
Rua Pareto, 8 – Tijuca, juntinho à Praça Saens Peña. Telefones: 2264-8658 e 2567-8132
ODONTO IMAGEM 45 - Especializada em radiografias odontológicas.
Praça Saens Peña, 45, sala 1403. Tel. 3477-0072 – Desconto de 10%
ÓTICA SAENS PEÑA LTDA. – É uma ótica “Zeiss Meinter Haus” (lentes Zeiss, disponíveis em
poucas casas do Rio, especializada em Varilux).Rua Conde de Bonfim, 352/204, junto à
saída do Metrô. Atende também na sua filial no centro de Araruama – Região dos Lagos,
Rua Major Félix, telefone (022) 2665-5837 - Desconto de 15%.
GILTUR PASSAGENS, HOTÉIS E TURISMO LTDA – Empresa tradicional e muito conceituada
no mercado, dispondo de atendentes qualificados. Presta serviços, promove excursões e
organiza pacotes turísticos, no país e no exterior, oferecendo aos associados da AAPBB
descontos 20% p/pagamento à vista e 10% p/quitação em dez parcelas (atendimento
diretamente na loja). Telefone p/contato: 2568-8344.

Convênios
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Lemos no jornal O GLOBO, edição
de 19.06.2010, que o Fundo de Pensão
da CEDAE (PRECE)  está perto da falên-
cia.  As irregularidades praticadas pela
administração do fundo, no período
entre 2002 e 2006, teriam provocado
prejuízo estimado em R$500 milhões,
causa maior do estado de insolvência
em que ele se encontra. A venda de
todos os seus bens não cobriria as apo-
sentadorias.

Acrescenta a notícia que, devido às
suspeitas de ligações políticas dos ex-
diretores, os trabalhadores querem que
a CEDAE – ou seja, o governo do Estado
– assuma o déficit da PRECE, mas a
PREVIC teria dito ser contra, porque tal
medida contraria a Lei Complementar
109/2001.

A propósito, a Resolução CGPC 26/
2008 é, também, e frontalmente, con-
trária à mencionada Lei 109/2001. Não
obstante, desconhecemos qualquer
manifestação da PREVIC a esse respei-
to, em que pese sua obrigação de zelar
pelo cumprimento da lei, em defesa dos
interesses dos assistidos da PREVI, so-
bre quem recai a maior parcela do cus-
to de manutenção dessa nova entidade
fiscalizadora. Amparar-se na lei para
defender o governo e ignorá-la na de-
fesa dos assistidos constitui, em tese,
ato de prevaricação.

Vale lembrar que, no período acima
referido (2002-2006), o escândalo dos
fundos de pensão foi um entre muitos
outros e que veio à tona depois das de-
núncias feitas pela CPI dos Correios. Na
época, o então Deputado Roberto
Jefferson declarou que uma das áreas
mais cobiçadas, pelos políticos, para a

Pondo as Barbas de Molho

nomeação de cargos, era os fundos de
pensão.

Agora, a edição n° 2177, de
11.08.2010, da revista VEJA, traz uma re-
portagem de cinco páginas, contendo
denúncia de Gerardo Santiago, onde ele
conta  que, a mando  do ex-Presidente
da PREVI, Sérgio Rosa - de quem foi as-
sessor direto por sete anos - produziu
dossiês contra oposicionistas. Um dos
casos citados por Santiago está direta-
mente relacionado com a precitada CPI
dos Correios. A denúncia de Santiago é
gravíssima e, a nosso ver, merece a aten-
ção do Ministério Público Federal.

Os elementos contidos na denún-
cia de Santiago nos fazem pensar qual
a verdadeira motivação do senador Alu-
isio Mercadante, com seu famigerado
PL 77, que, se aprovado, elimina o di-
reito que ainda temos de eleger três
diretores da PREVI, passando, integral-
mente, seu controle para o Governo Fe-
deral, que não é o dono do fundo, mas,
desrespeitando as leis, age como se
fosse.

Vimos e ouvimos declarações da
candidata petista à presidência da Re-
pública de que os fundos de pensão de-
vem participar (financiando) de obras de
infraestrutura. Ora, os fundos de pen-
são são entidades de direito privado e
não podem ser vistos como órgão de
fomento de governo algum. Não temos
dúvidas de que haverá pressões para
que a PREVI participe do financiamento
de investimentos polêmicos e de retor-
no duvidoso ou de prazo muito longo,
como o TAV – Rio-S.Paulo e a usina de
Belo Monte. Coloquemos nossas BAR-
BAS DE MOLHO.

Getulio da Silva Pessoa “Não poderia deixar de parabeni-
zar toda Diretoria da AAPBB pelo belo
trabalho que vem desenvolvendo em
defesa da nossa PREVI.” (José Romildo
Gurgel Costa Lima)

Caixa Postal

Livros

O associado Aldenor Romero
Studart é o autor de “Maruan e sua
busca por um sentido de vida”, que
conta a estória de uma lagarta sonha-
dora e inconformada com a rotina da
vida. Em sua busca, Maruan foi des-
cobrindo suas “verdades”. “Tenha hu-
mildade para aprender”; “Evite criti-
car os outros”, “Cultive a bondade no
dia-a-dia”, entre outras

Lagarta Sonhadora

A GILTUR Operadora de Turismo,
empresa conveniada com a AAPBB,
está oferecendo aos nossos associa-
dos um grande benefício na área de
turismo rodoviário com descontos
especiais para a compra de pacotes
turísticos através de nossa Associação.
Para maiores informações contate a
Sede da Operadora - Rua Conde de
Bonfim, 344 - Loja 201 - Tel. 2568-
8344 e/ou 9422-1686, levando a Car-
teira de Associado da AAPBB.

Turismo

Num concurso, a candidata foi ao
mesmo tempo a 13ª mais bem clas-
sificada e a 13ª pior classificada.
Quantos eram os concorrentes?

Vamos Pensar?

Passatempo

Resposta: 25 candidatos.

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.

Serviço

Serviço

Estamos no GOOGLE. Basta clicar aapbb para nos encontrar.
ATENÇÃO:

Somos indagados por associados, que buscam saber mais sobre a Associa-
ção de Aposentados e Pensionistas do Banco do Brasil (AAPBB/RJ). Pois, como
temos divulgado seguidamente, nosso site está habilitado a fornecer-lhes toda
história da instituição, compromissos assumidos e sua linha de atuação. Visite-
nos. Estamos no www.aapbb.org.br
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NOSSOS POETAS

Informativo

NOSSOS PROSADORES

Pensei em nada pensar
Ficar assim, flutuando,
Num mar morto de recordações.
Nada em minha mente, vazia.
Foi muito difícil não pensar
Nas injustiças do mundo,
Nas belezas do mundo,
Na família, amigos...
Pensei que era possível
Nada pensar.
Mas, qual! Você (inter)rompeu
Esse pensamento
E tomou conta do meu pensar.
(O autor é aposentado BB e nosso
associado)

Nada Pensar
Marcos de Castro

Numa dessas noites que só aconte-
cem no mundo dos escritores, fui des-
pertado por vozerio que parecia vir da
parte da casa onde ficam a biblioteca e
as saletas de recepção. Mal equilibrei
os óculos, essa primeira e óbvia opera-
ção que faz o míope ao despertar, tra-
tei de enfiar um roupão sobre o pijama,
pois senti os chinelos me carregando
para fora do quarto. Fiapos de luz que-
bradiça fugiam por uma porta entrea-
berta, no final do corredor, deixando
claridade suficiente para guiar meus
passos na semi-escuridão. Após vazar
três ou quatro ambientes, cheguei à
biblioteca – minha fortaleza de idéias e
papel. De fato, luzes e vozes vinham
dali. Movido por aquele instinto cautelar
que nos aflora nessas horas noturnas,
guardei certa distância da porta e fiquei

A Musa dos Ciúmes
Carlos Trigueiro

Nota: No Informativo anterior, citamos, no título, “Batalha Naval de
Itacoatiara (AM) – 1930”, quando o ano correto seria 1932. Nosso pedido

de desculpas ao amigo Manuel Rebelo.

a espreitar.
Não fosse minha experiência no

campo das surpresas que a vida resolve
brindar de tempos em tempos, teria fi-
cado paralisado com o que vi. Mas, do-
mesticado o susto e a emoção subme-
tida ao esgrimir da curiosidade, presen-
ciei uma das mais incríveis situações
que a sensibilidade criativa pode expe-
rimentar. Estavam ali reunidos, em dis-
cussão organizada, meus personagens,
meus fantasmas, um dia filhos da mi-
nha imaginação, dos meus credos, me-
dos e fantasias, e que, até então – po-
dia jurar por todos os santos e beatos
de Espanha – só haviam povoado as pá-
ginas dos livros que escrevi.

(Trecho de “O Livro dos Ciúmes”,
cujo autor é aposentado BB e nosso as-
sociado)

É com pesar que comunicamos ao Quadro Social o falecimento dos
associados Aloysio Lessa Bastos, Celso José Ramalho, José Carlos Bona Gonçalves,
José Laport, Julio Amaral, Wanda da Silva Pereira, Abílio Francisco Ferreira da
Silva, Arlete Chrispim de Almeida, Maria de Lourdes Moreira Peçanha, Antonio
Alberto L. Cauchioli, Victor Flores Ferreira, Carlos Alberto de Souza, Luis Fernando
Andrade Figueira de Lima, Mauricio Pinto Monteiro, Amaury Fonseca de Almeida,
Hélio Januário de França, Arlô Salvestroni da Fonseca, Mauro Campos Barreto,
Nicea Gomes e Miriam Mattos Caulit Ferreira . Aos familiares, apresentamos
sinceras condolências

Obituário

Diretoria
Presidente:
Paulo Lima Ribeiro
Vice-Presidente Administrativo:
Cid Mauricio Medina Coeli
Vice-Presidente Adjunto:
Alberto José Sampaio Ribeiro
(interino)
Vice-Presidente de Assuntos
Assistenciais:
Celso de Medeiros
Drummond
Vice-Presidente de Assuntos
Previdenciários:

José Adrião de Sousa
Vice-Presidente Adjunto:
Mario Magalhães de Sousa
Vice-Presidente de Desenvolvi-
mento:
João Gomes André
Vice-Presidente Adjunto:
Antonio Carlos Monteiro
Vice-Presidente Financeiro:
Milton Carlos Ribeiro
Vice-Presidente Adjunto:
Alberto José Sampaio Ribeiro
Vice-Presidente de Seguros:
Getúlio da Silva Pessoa

Vice-Presidente Adjunto:
Douglas Leonardo Gomes
Diretor de Departamento
Assistência Social:
Douglas Leonardo Gomes
Diretor de Convênios
Mario José Soares Esteves
Conselho Fiscal
Membros Efetivos:
José Gomes de Mello, Luiz
Gonzaga Burza e Shiroshi
Yoshiyasu
Membros Suplentes:
Alcides Lustosa Prazeres e Nei

Corrêa de Matos
Informativo
Projeto gráfico/editoração/
impressão:
LL Divulgação Editora Cultural Ltda

Redatores: Raymundo Gonçalves
da Motta, José Adrião de Sousa,
João Gomes André, Paulo Lima
Ribeiro, Celso de Medeiros
Drummond, Milton Carlos Ribei-
ro, José Correia Ribeiro, Getúlio
da Silva Pessoa e Douglas Leo-
nardo.

Colegas nos procuram, aflitos, em

busca de doadores de sangue e por

termos mais de 65 anos, estamos im-

pedidos de fazê-lo. Por isso, resolve-

mos organizar um cadastro de doado-

res junto a familiares e amigos, a

quem possamos recorrer, quando ne-

cessária transfusão de sangue. Tere-

mos um regulamento que doadores

e beneficiários seguirão para se obter

segurança e transparência nesse ser-

viço. Se você, algum familiar ou ami-

go puder participar entre em contato

com a Associação pelo número 2232-

7561.

Doadores de
Sangue
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