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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. 

Seja um
doador e cadastre-se como

doador na AAPBB.
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União, Pelas Ideias

Doar sangue é 
doar vida

Necessitamos da UNIÃO DE TODOS os associados da CASSI e PREVI em defesa dos 
assistidos, já que o Banco do Brasil reduziu salários e gastos com a previdência e 

assistência-saúde; usurpou poderes dos associados e se apropriou de nossos recursos. 
Temos de encontrar um novo modelo de gestão para a PREVI. Leia pág. 04.

Com o propósito de manter os asso-
ciados sempre bem informados sobre os 
assuntos mais recentes de seu interesse, 
solicitamos informarem à AAPBB seus en-
dereços eletrônicos. Com isto estaremos 
ampliando, de forma significativa, nossa 
rede de comunicação e incrementando a 
troca de idéias e sugestões tão necessária 
ao bom resultado de nosso trabalho. Para 
outros contatos, procurem-nos na Av. Rio 
Branco, 185/611 e 612 - Centro – Rio (RJ) – 
CEP 20040 - Tel.: 2232-7561 e 2509-0347. E-
mail: aapbb@aapbb.org.br Conheça nosso 
site: www.aapbb.org.br  E saiba que esta-
mos no Google. Basta clicar AAPBB. Anteci-
pamos agradecimentos pela colaboração.

Rede de
Comunicação

A partir de fevereiro, começamos a 
contar com a colaboração do colega Val-
demir Gomes Crispim na coordenação 
dos serviços do Escritório. Crispim, en-
genheiro de formação, é aposentado BB 
(2004), onde teve oportunidade de reali-
zar cursos de aperfeiçoamento na Área 
de Administração, durante sua perma-
nência na GEPES-RJ. Além de noções de 
Informática, ele acumula experiência em 
Administração Financeira e Predial. Tra-
balhou em diversas chefias na Agência 
Centro-Rio, CESEC Niterói (RJ) e Agência 
Bandeira (RJ). Desta forma, esta apresen-
tação é feita com satisfação, pela certeza 
que temos de que a manutenção de qua-
lidade dos serviços, até agora oferecidos 
a nossos associados, será mantida.

Novo
Administrador

Como já alertamos, seguidamen-
te, o novo site da AAPBB foi totalmente 
reformulado e buscamos, na ocasião, 
apresentá-lo de forma que sua leitura 
fosse mais interessante e, nessa tarefa, 
contamos com os serviços da VX Comu-
nicação. Venha examinar de perto e ma-
nifeste sua opinião. Estamos aguardando 
você no www.aapbb.org.br.

AAPBB de Site Novo
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CASSI

AAPBB e as Eleições na 
PREVI 

Informes

Estamos num importante mo-
mento da reação dos associados da 
PREVI às perdas impostas pelo Banco, 
a partir de 1995/7: a drástica redução 
nos salários, nas contribuições previ-
denciárias e na assistência-saúde; a 
usurpação de poderes do Corpo So-
cial; e as apropriações indevidas de 
nosso patrimônio (início, em 1997, 
com R$ 11 bilhões, e, ultimamente, 
com R$ 15,8 bilhões.)

Com ajuda da internet, conscien-
tizamos um número considerável de 
colegas no sentido de reconhecer 
que dirigentes do Banco foram capa-
zes de praticar decisões tão inaceitá-
veis, pelos prejuízos que causaram a 
seus funcionários. Já contamos com 
um variado elenco de agentes/fren-
tes dispostos a propor a anulação 
do malfeito: grandes reuniões regio-
nais; as audiências com autoridades 
(Governo, Legislativo, Judiciário); a 
Marcha a Brasília; as lideranças de 
Oposição pelo país afora; o Movimen-
to UNAP-BB; as Associações de Apo-
sentados e Pensionistas; os grupos BB 
de internet etc. Mas ainda não temos 
do nosso lado a PREVI, a quem con-
fiamos a gestão de nossa poupança, 
e que não se organiza para dialogar 
com seus donos. Não defende com 
ardor as nossas causas.

Cabe a todos nós construir a RE-
ORGANIZAÇÃO DA OPOSIÇÃO, a reto-
mada dos cargos de gestão e a neces-
sária RENOVAÇÃO NA PREVI, para que 

volte a ser respeitada como empresa 
privada de grande porte e gerida por 
seus proprietários. Sem dúvida, com a 
participação do patrocinador, mas não 
com seu exclusivo comando.

Referimo-nos à OPOSIÇÃO não 
a entidades e pessoas, mas a toda e 
qualquer atitude dos administradores 
da PREVI, que cause aos associados 
prejuízo financeiro ou perda de po-
deres de gestão do patrimônio que 
lhes pertence.

Às portas de novas eleições, pre-
cisamos mostrar a força do voto na 
defesa de nossas causas. Temos que 
pôr à prova nosso potencial de divul-
gação pela internet e conscientizar 
os amigos das listas de e-mail para 
obtermos melhores resultados da vo-
tação.

Esta linha de pensamento levou 
a AAPBB a uma grande mudança de 
rumos, ao decidir participar destas 
eleições, por haver concluído que 
a ausência das associações e certas 
negociações de alianças estavam aju-
dando a deixar o terreno livre para 
atuação de entidades que não se 
sentem compromissadas com a firme 
defesa dos direitos e interesses dos 
assistidos.

Pedimos, pois, que tenham a 
gentileza de analisar a indicação que 
ora fazemos da Chapa “SEMENTE DA 
UNIÃO – PREVI” para receber seu 
voto nestas eleições, pelo que ante-
cipamos nossos agradecimentos.

“Gostaria de consultar sobre a pos-
sibilidade de constar no artigo meu 
email: aldenorstudart@gmail.com.  
Aldenor Romero Studart”
AAPBB – Por equívoco, deixamos de 
incluir na matéria “Desapego Nosso 
de Cada Dia”, constante do último 
informativo, o email de Aldenor Stu-
dart, o que ora divulgamos.

NOVA SEDE
“Parabenizamos pela conquista 

e desejamos sucesso nas novas ins-

CAIXA POSTAL

talações, Cordialmente, Lygia Bastos 
– Gerente Estadual – PAC (RJ) – Co-
operforte”

“Parabéns aos Diretores pelo notá-
vel ato administrativo, Edgardo Amo-
rim Rego”

“Parabéns pela aquisição da nova 
sede, José Romildo Gurgel Costa 
Lima” 

“Ao tomar conhecimento da assi-
natura de aquisição da sede própria da 
AAPBB, cumprimento a toda Diretoria e 
em particular ao Presidente José Adrião 

de Souza pela importante realização, 
fruto de trabalho incansável e dedica-
do, redundando em grande benefício 
aos associados. Destaque para o local 
escolhido, pois o Edifício Marquês de 
Herval é dos prédios mais significativos 
do Centro do Rio. José Mauro Guahy-
ba” 

AAPBB: agradecemos, sinceramente, 
a todas as mensagens de felicitações 
que nos foram endereçadas pela 
inauguração de nossa nova sede.

1)Desde 16 de janeiro, os be-
neficiários do Estado do Rio de Ja-
neiro contam com o atendimento 
do Hospital Icaraí, localizado na 
cidade de Niteroi, na Rua Marques 
do Paraná, 233, Centro, telefone 
(21) 3176-5000. O credenciamento 
beneficia aproximadamente 10.300 
participantes da cidade e região. O 
Hospital oferece atendimento em 
29 especialidades médicas: anes-
tesiologia, angiologia, cancerolo-
gia, cardiologia, cirurgia plástica, 
cirurgia torácica, clínica médica, 
coloproctologia, dermatologia, gas-
troenterologia, ginecologia e obs-
tetrícia, hematologia, hemoterapia, 
infectologia, medicina intensiva, 
nefrologia, neurocirurgia, oftalmo-
logia, ortopedia e traumatologia, 
otorrinolaringologia, patologia clí-
nica, pediatria, pneumologia, ra-
diodiagnóstico e urologia.

  2)A AAPBB comunica aos as-
sociados que dispõe, atualmente, 
de cinco representantes junto ao  
Conselho de Usuários-RJ, todos ca-
pacitados a esclarecer, bem como 
orientar no encaminhamento de 
suas pretensões. São eles: Celso de 
Medeiros Drummond (titular); Cid 
Mauricio Medina Coeli (suplente): 
Francisco de Assis Arrais (titular); 
Felisberto Soei Furuguem (suplen-
te) e Douglas Leonardo Gomes (ti-
tular).  
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O Plano CASSI Associados
e a ANS

A Lei 9.656, que regulou as ativida-
des da prestação de Saúde Suplemen-
tar no país, teve sua vigência a partir 
de 1º de janeiro de 1999, prevendo 
inclusive a criação de uma agência 
reguladora para o gerenciamento 
de todo o processo. Em 28/01/2000, 
através da Lei 9.961, foi criada a Agên-
cia Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS). Anteriormente a estes dois dis-
positivos legais já existiam os Planos 
Associados e o Plano Saúde-Família I, 
da CASSI. 

Ao curso dos mais de dez anos de 
atuação da ANS, ocorreram as conso-
lidações e regulamentações de con-
duta a serem observadas pelas cha-
madas Operadoras de Saúde (Planos 
Comerciais, Cooperativas e Segura-
doras), incluindo-se as denominadas 
de Autogestão, em que há a gestão 
compartilhada ou não, efetuada pelos 
assistidos e pela empresa emprega-
dora, que contribui igualmente para a 
sua existência, como é o caso do Pla-
no Associado da CASSI. Portanto, atra-
vés de Resoluções Normativas (RN), a 
ANS cumpre suas funções de super-
visionadora da atividade de Saúde 
Suplementar no Brasil, promovendo 
ajustes, ampliação de cobertura e de 
procedimentos da medicina em geral, 

Mário Fernando Engelke

a serem observados pelas operado-
ras, abrangendo até questões relacio-
nadas a preços cobrados em razão da 
faixa etária dos assistidos. .

Todavia, juridicamente, os planos 
existentes antes da Lei 9.656 adap-
tam-se ou não às evoluções e novos 
regulamentos, através de aditivos, 
termos de ajustamento de conduta, 
sempre que alguma modificação es-
trutural é regulada pela ANS. Assim 
tem sido feito pela CASSI, adotando 
ou não, no seu regulamento de auxí-
lio, as novas recomendações.

Em 5 de maio de 2011, a Agência 
resolveu ampliar, mais uma vez, a co-
bertura de procedimentos a serem 
observados por todas a operadoras 
de saúde, emitindo a RN 254, que 
inclui em seu Artigo 27 uma deter-
minação conclusiva: “os contratos 
coletivos vigentes por prazo indeter-
minado ou que contenham cláusula 
de recondução e estejam incompa-
tíveis com o disposto na Lei. 9.656, 
de 1998, não poderão receber novos 
beneficiários, ressalvados os casos 
de inclusão de novo cônjuge e filhos 
do titular”. A vigência da medida foi 
prevista para 5 de agosto de 2011, po-
rém, por outra RN, a de número 263, 
foi prorrogado este prazo para vigo-

rar a partir de 4 de agosto de 2012. 
A ANS emitiu, ainda, em 2011, as RN 
259, de 17/6/2011, que dispõe sobre 
a garantia de atendimento com am-
plitude geográfica em todo o país, e 
a RN 262, de 01/8/2011, atualizando 
o Rol de Procedimentos e Eventos em 
Saúde, ambas abrangendo a todas as 
operadoras e planos.

Assim, para que o Plano Associa-
do não fosse fechado para novos as-
sistidos, cujas consequências são ób-
vias de se considerar, várias medidas 
foram adotadas pela CASSI, através da 
Diretoria e pelos Conselheiros eleitos. 
Presume-se que tenham sido prepon-
derantes tais atuações, pela edição 
da RN 263, que prorrogou o prazo de 
início da vigência do Artigo 27.

Igualmente, através da União Na-
cional das Instituições de Autogestão 
em Saúde – UNIDAS, foi impetrada 
liminar contra a compulsoriedade do 
fechamento de acesso de novos par-
ticipantes, como condição à migração 
dos planos às regras da Lei 9.656. O 
efeito suspensivo foi obtido, mas a 
apreciação de mérito não foi julgada.

No âmbito administrativo houve 
decisão unânime dos representan-
tes eleitos da CASSI pela assinatura 
do aditivo de migração, porém, no 
Conselho Deliberativo, a decisão foi 
sobrestada em consequência da posi-
ção dos representantes do Banco do 
Brasil naquele colegiado.
(O autor é Coordenador do
Conselho de Usuários da CASSI-RJ)

Pela CASSI temos apenas como 
chamar uma ambulância, que faz o 
simples transporte. O idoso, aparente-
mente, pode estar bem e, de repente, 
passar pelo susto de sentir dor inten-
sa, especialmente, no peito. Por esta 
razão, a AAPBB firmou convênio com 
a empresa VIDA – Emergências Médi-
cas, que atua no Rio e Grande Rio. Ao 

UTI-Móvel 24h
Emergência médica não tem hora nem lugar. 

E agora? O que fazer? com quem contar num atendimento 
médico de emergência? 

custo mensal de R$9,20, por pessoa, 
você recebe: atendimento médico 
de emergência/urgência; orientação 
médica telefônica; equipe médica em 
ambulância com UTI; Central de Emer-
gências informatizada; e sem limite 
de idade ou de utilização ou de carên-
cia. Ligue para 2232-7561, 2509-0347 
ou peça uma visita do agenciador.

Dois rapazes, um gordo e um 
magro, entraram numa festa e, a 
certa altura, começaram a assaltar 
os convivas.  Ao saírem, foram in-
terceptados por um jovem segu-
rança que, ao vê-los correr, partiu 
em perseguição, gritando: - Parem, 
senão atiro! Um dos assaltantes pa-
rou e virando o corpo matou o se-
gurança. Pergunta-se: quem o fez, 
o gordo ou o magro?

TESTE

Vamos Pensar?

Resposta: o gordo, quando viu que seria, logo, 
alcançado pelo segurança.
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A União, Pelas Ideias

Na certa, você já foi convidado a 
participar da campanha nacional, que 
visa alcançar a UNIÃO DE TODOS os 
associados da CASSI e da PREVI, obje-
tivando nossa situação na defesa dos 
assistidos. É que o Banco do Brasil, a 
partir de 1995/7, optou por substituir 
sua tradicional política de estímulos ao 
pessoal por medidas que importaram 
em drástica redução dos salários e dos 
gastos com a previdência complemen-
tar e com a assistência-saúde. Além 
disso, na PREVI, passou a usurpar os 
poderes dos associados, no Estatuto e 
na Assembleia Geral, e a se apropriar 
dos recursos de nossa propriedade 
(ultimamente no importe de R$ 15,8 
bilhões), uma entrega gratuita a seus 
acionistas, em nosso prejuízo. Por-
tanto, precisamos que haja, em curto 
espaço de tempo, uma substancial 
RENOVAÇÃO no modelo de gestão da 
PREVI. Como está, nosso patrocinador 
tudo pode, mesmo contra nossos di-
reitos e não tempos como fazer valer 
nossa voz para reagir.

Nem o Banco nem a PREVI obser-
vam o que dispõe o Art. 3º - VI da LC 
109, que diz que cabe ao Poder Público 
“proteger os interesses dos participan-
tes e assistidos dos planos de benefí-
cios”, a se deduzir da falta de reação 
efetiva dos dois Presidentes e demais 
dirigentes contra as apropriações de 
recursos acima referidas. Por isso, só a 
UNIÃO DE TODOS permitirá que sejam 
processadas essas mudanças! Com o 
voto e a opinião de muitos associados 
talvez possamos convencer patrocina-
dor e EFPC a firmar Acordo de Parceria 
sobre as operações e interesses mútu-
os, reescrevendo-se o relacionamento 
entre as partes e os associados da PRE-
VI. Nesse sentido, devemos colaborar 
para conscientizar os associados de 
quais valores nos valer. E divulgar as 

José Adrião de Souza

prioridades e nossas razões, cabendo 
perguntar: quais itens escolher deste 
questionário?

a)Fortalecer a imagem de empresa 
da PREVI; tornar indiscutível sua capa-
cidade de decidir com independência?

b)Conseguir que os associados 
sejam respeitados como legítimos pro-
prietários do patrimônio da PREVI?

c)Firmar o conceito de que admi-
nistra reservas previdenciárias, que, 
como tal, têm uma só destinação: o 
pagamento de BENEFÍCIOS PREVIDEN-
CIÁRIOS – aposentadoria ou pensão a 
pessoas físicas?

d) Que o Banco anule as apropria-
ções indevidas que fez de recursos de 
propriedade dos associados da PREVI, 
com base na Resolução 26 do CGPC, 
por ser ilegal e inconstitucional? 

e)Que o Banco devolva ao corpo 
social da PREVI os poderes que lhe 
usurpou no Estatuto e na Assembleia 
Geral?

A propósito, achamos que a maio-
ria dos associados concordará em tro-
car essas conquistas pela cláusula do 
Acordo de Parceria que obrigue a PREVI 
a manter nos níveis atuais as posições 
de maior depositante privado de re-
cursos; de maior acionista privado; de 
maior cliente usuário de seus serviços 
bancários e de parceiro privilegiado 
em investimentos de recursos de inte-
resse do Banco.

A este comportamento damos 
o nome de UNIÃO, EM RAZÃO DAS 
IDEIAS, que propomos seja adotado 
também por todas as correntes de atu-
ação, desta forma ampliando o con-
ceito de UNIÃO, a depender mais da 
adesão diretamente dos associados. 
Assim, passaremos a trabalhar o con-
ceito de UNIÃO DE TODOS e em torno 
de objetivos e ideias que a comunida-
de abraçar.

Levantamento realizado pela vi-
sitadora Marta Mendonça, secretá-
ria do Grupo de Visitadores, relativo 
às visitas no período de Janeiro/Fe-
vereiro de 2012, revelou o seguinte 
resultado: 
(Mês)        (HSVP)     HSL         (Total) 
Jan.            56           -                56
Fev.            48         15               63                
       Reiteramos o convite para que 
novos voluntários nos procurem 
pelo telefone: 2232-7561. Conta-
mos com sua participação. 

Visitadores em 
Ação

As ambulâncias e emergências 
médicas perceberam que, muitas ve-
zes, nos acidentes em estradas, os 
feridos têm um celular consigo, mas 
não se consegue saber qual pessoa 
contatar dentre os telefones constan-
tes de sua lista. Para tal, o SAMU su-
gere que o nome da pessoa que deve 
ser avisada figure em primeiro lugar, 
e isto pode ser feito colocando-se a 
frase “AA Emergência” antes do nome 
escolhido. É simples e pode ajudar 
muito o Serviço de Atendimento Mó-
vel de Urgência (SAMU).   

UTILIDADE PÚBLICA

SAMU Informa

Colegas buscam doadores de san-
gue fato que, pela idade, estamos im-
pedidos de servir. Assim, criamos um 
cadastro de doadores entre colegas, 
familiares e amigos, para eventuais 
transfusões.Temos normas para doa-
dores e beneficiários, sob segurança 
e lisura no serviço. Se você ou amigo 
puder participar fale com a Associa-
ção: tel. 2232.7561.

Doadores de 
Sangue

É um seguro de vida que pode ser 
contratado pelo associado da AAPBB, 
seu cônjuge, filhos e netos. Existem três 
tipos de coberturas: Plano Básico - cobre 
morte e invalidez permanente por aci-

Conheça o MegaVida dente; Plano Especial - além das cobertu-
ras do plano básico, cobre também inde-
nização por morte acidental; Plano Total 
- além das coberturas do plano especial, 
cobre doenças graves: câncer metastáti-
co; infarto agudo do miocárdio; acidente 
vascular cerebral (derrame); falência do 

rim (insuficiência renal crônica); trans-
plante de órgão vital; perda de 80% ou 
mais da visão, bilateralmente; mal de Al-
zheimer; esclerose múltipla; doença de 
Parkinson. Mais informações na última 
página deste informativo, ou pelo tel 
(21) 2509-0601. 
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Convênio AAPBB – PrimaVida 
Planos odontológicos

Estamos lançando um importan-
te convênio para benefício de nossos 
associados, seus dependentes e agre-
gados, válido tanto para aposentados e 
pensionistas, como para funcionários 
da ativa do BB. Trata-se de parceria 
entre a AAPBB e a empresa PRIMAVI-
DA Planos Odontológicos, que possui 
rede nacional de consultórios e clínicas 
odontológicas. À opção do associado 
estão disponíveis dois planos: o Pla-
no Clássico, com mensalidade de R$ 
14,50 por pessoa, e o Plano Inter, com 
mensalidade de R$ 24,00. Ao contratar 
o Plano Clássico, de ampla cobertura, 
você terá direito a Consultas, Cirurgias, 
Obturações, Tratamento de Canal, Tra-
tamento de Gengiva, Próteses (confor-
me legislação ANS), Odontopediatria, 
Radiologia, Prevenção e Urgências. Es-
tas são apenas algumas coberturas do 
Plano Clássico, que também constam 
do rol de coberturas do Plano Inter, 
e muito mais. Quem pode participar? 
Associado da AAPBB, cônjuge, compa-
nheiro (a), filhos menores de 21 anos 
(solteiros, sem renda própria) ou aque-
les com até 24 anos, cursando o tercei-
ro grau. São também elegíveis, assim 

(Condições especiais para associados e dependentes)

considerados agregados: pai e mãe do 
usuário titular, sogra viúva ou solteira, 
irmãos solteiros, filhos inválidos acima 
de 24 anos, netos e demais familiares 
do titular. As mensalidades serão des-
contadas em folha, no caso de aposen-
tados e pensionistas.

Notícia também importante: o as-
sociado poderá contratar, a custo flexí-
vel, Seguro de Acidentes Pessoais para 
os casos de morte ou invalidez perma-
nente total ou parcial, sem limite de 
idade.

Para sua comodidade, informamos 
que um Agente da AAPBB irá fazer con-
tato para solicitar agendamento de 
visita de esclarecimento sobre os dois 
produtos. Caso queira, desde logo, 
receber informações adicionais, ligue 
para (21) 2509-0601 ou 2507-8917, ou 
utilize o endereço atendimento@me-
gavida.com.br

Se você já tiver o seguro de Vida 
MegaVida, da AAPBB, o seguro de aci-
dentes pessoais complementará as co-
berturas existentes, caso ocorra morte 
acidental ou invalidez permanente to-
tal e/ou parcial por acidente, no caso 
de eventuais sinistros.

Prezado Associado: Para termos 
condições de cumprir nossa missão de 
defesa dos direitos dos aposentados 
e pensionistas, precisamos ter um nú-
mero mais substancial de associados. 
Para isso, apelamos para sua ajuda 
nesta nossa campanha. Traga novos as-
sociados para a AAPBB e concorra aos 
seguintes prêmios: um tablet; um GPS; 
uma impressora.

CONDIÇÕES: a) A campanha estará 
em vigor no período de 02/04/2012 a 
29/11/2012; b) Os sorteios serão realiza-
dos no dia 30/11/2012, às 15h, na sede 
da AAPBB, para os quais estão convida-
dos os associados; c) Os prêmios serão 
entregues na sede da AAPBB no dia do 
sorteio, ou em ocasião oportuna, caso 

Campanha Novos Associados
os premiados não estejam presentes; 
d) Poderão participar da Campanha 
Novos Associados os atuais associados 
e aqueles que vierem a se associar no 
período da campanha; e) Não poderão 
participar diretores e funcionários da 
AAPBB; f) Os associados que indicarem 
dez ou mais candidatos, que efetiva-
mente se associarem, concorrerão ao 
sorteio do tablet; g) Os associados que 
indicarem entre seis e nove candidatos, 
que efetivamente de associarem, con-
correrão ao sorteio do GPS; h) Os asso-
ciados que indicarem até cinco candi-
datos, que efetivamente se associarem, 
concorrerão ao sorteio da impressora; 
i) Cada associado receberá um número 
para cada candidato que indicar (e que 

efetivamente se associar), com o (s) 
qual (is) concorrerá ao sorteio, de acor-
do com as condições estabelecidas nas 
alíneas f, g, h acima; j) Os associados 
admitidos durante o período da cam-
panha também receberão um número, 
com o qual concorrerão ao sorteio da 
impressora; k) O sorteio e a entrega 
do tablet somente se realizarão se for 
atingido o número mínimo de 20 no-
vos associados durante a campanha; l) 
O sorteio e a entrega do GPS somente 
se realizarão se for atingido o número 
mínimo de quinze associados durante 
a campanha; m) O sorteio e a entrega 
da impressora somente se realizarão se 
for atingido o número mínimo de dez 
novos associados durante a campanha; 
n) O associado somente poderá par-
ticipar do sorteio de um dos prêmios, 
consoante o número de novos associa-
dos que indicar; o) O primeiro sorteio 
será do tablet; o segundo, do GPS e, o 
terceiro, da impressora; p) Além de con-
correr aos prêmios acima indicados, os 
associados receberão um prêmio extra, 
em dinheiro, correspondente a duas 
vezes o valor da taxa associativa para 
cada candidato que efetivamente se 
associar.

Chegou-nos, recentemente, livro do 
colega Agostinho Paganini, de Uberlândia 
(MG), em 2ª edição, abordando aspectos do 
cotidiano de Agências do BB, distribuídas 
por esse imenso Brasil – isto na década de 
sessenta – trazendo-nos à lembrança o tra-
balho estafante e pioneiro dos funcionários, 
diante de imensas dificuldades materiais e 
de pessoal. Por ter realizado várias adições 
em pequenas cidades, Paganini, vezes sem 
conta, enfrentou estradas horríveis, trans-
portes precários, inclusive um “velhíssimo 
DC-3 da Segunda Guerra Mundial”, que ele 
chamou de “sucata voadora”. As histórias 
são relatos do personagem Nino Veritá – 
nome fictício adotado pelo autor – sobre 
situações diversas, inclusive algumas injus-
tiças por ele sofridas, e vão da “pelada” com 
os colegas, passam pela passageira gorda 
no avião e chegam a gestos de caráter hu-
manitário. No texto, Paganini teve o cuidado 
de preservar o nome das cidades em que 
atuou, assim como o de seus personagens. 
Os colegas interessados em vivenciar as nar-
rativas de “Contos de Uma Vida Bancária” 
busquem informações em: (34) 3226-9090 
/ (34) 8861-4556; e-mail: paganini2310@hot-
mail.com Uberlândia (MG).

LIVROS

Contos de Uma 
Vida Bancária
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NOSSOS POETAS

Informativo
AAPBB

NOSSOS PROSADORES

EXPEDIENTE
Diretoria                                                             
Presidente:
José Adrião de Sousa
Vice-Presidente Administra-
tivo: 
Cid Mauricio Medina Coeli
Vice-Presidente Adjunto:
Mario José Soares Esteves
Vice-Presidente de Assuntos 
Assistenciais:
Celso de Medeiros Drummond
Vice-Presidente Adjunto
Douglas Leonardo Gomes
Vice-Presidente Adjunto de 

Assuntos Previdenciários:
Mario Magalhães de Sousa
Vice-Presidente de Desenvolvimento:
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:
Noé Fernandes Marques Neto
Vice-Presidente Adjunto:
Felisberto Soei Furuguem

Diretores de Departamento
Assistência Social:
Douglas Leonardo Gomes 
Marketing 
Mario José Soares Esteves
Relações com Associados 
Felisberto Soei Furuguem

Conselho Fiscal
Membros Efetivos:
José Gomes de Mello, Luiz Gonza-
ga 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 Drum-
mond, Milton Carlos Ribeiro, José 
Correia Ribeiro, Getúlio da Silva 
Pessoa e Douglas Leonardo.

Mensagem a
Vinícius
Alexandre Caminha

Geração Digital 

Já tivemos a geração do pós-
guerra, a da juventude transviada, 
do rock`n roll, do shopping center e 
agora estamos recebendo a geração 
digital. São os meninos e meninas 
nascidos nesta época em que o com-
putador doméstico invadiu nossos 
lares, sendo visto em todas as lojas, 
escritórios, fábricas, escolas e até nos 
táxis.

Hoje, ao observar a Sofia, minha 
neta, dei-me conta deste fato. A garo-
ta está com três meses e dez dias de 
vida. Embora pequena, já não é mais 
aquela coisinha miudinha de outro 
dia. Continua bochechuda, cabelos 
pretos e lisos e com boca em forma 
de coração, como diz a Vó Elza (exa-
gero de avó, naturalmente). Já passa 
mais tempo acordada e, com aqueles 
olhos castanho-escuros e curiosos, 
fica perscrutando o ambiente que a 

É com pesar que comunicamos 
ao Quadro Social o falecimento dos 
associados Walter Vieira, Ilton An-
drade Galvão, Luiz Affonso Cordeiro 
Rodrigues e José Sousa Santos.   Aos 
familiares, apresentamos sinceras 
condolências.

Que me perdoe, de todos o maior 
mestre,
Não aceitar, neste viver terrestre, 
Que o amor tido, e que se proclama,
“Não seja imortal posto que é
chama”.

Pois confesso: os amores que tive
São inesquecíveis e eternas chamas.
Com elas me integro no cosmo a 
lembrar:
Inda não morreu – vai imortal ficar.

Assim, Vinícius, me fez sentir o 
SENHOR,
Que amor completo não é chama 
fugaz
Só ele atende o coração, feliz, em 
paz.

E se muitos amores puder haver
Terão que ser chamas e assim viver
Cada uma, a seu modo, integrada ao 
ser.

Rui Xavier Assunção

cerca. De repente, me vi imaginando 
as coisas lá em casa daqui a alguns 
meses. Sofia engatinhando pelo apar-
tamento, enfiando os dedinhos em 
todos os buracos de tomada que en-
contrar. Mais tarde, correndo o tempo 
todo, mexendo em gavetas, rasgando 
meus livros, “penteando meus cabe-
los”, calçando os sapatos da vovó, 
apertando todas as teclas do compu-
tador, e eu, ao invés de repreendê-la, 
achando graça em tudo isso. 

Lembrei-me do dia em que, visi-
tando um amigo, encontrei-o às voltas 
com o computador. A imagem conge-
lara, e ele não sabia como resolver 
o problema. Chamou o neto, um pir-
ralho de uns sete anos, pedindo-lhe 
socorro. O moleque veio cheio de 
empáfia e, muito autossuficiente, ex-
clamou:

- Puxa, vô! Já lhe ensinei isso uma 
porção de vezes e você não aprende!
(Texto do livro “Crônicas do Vovô” e 
o autor é nosso associado)

Obituário

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, AFABB-Tupã, O Des-
pertar (AFABBES), AFABB-SC, AFA-BH, Informativo AAFBB-CE, AFABB-PA, AFABB-RS, 
AFABB-PR, AAFBB e AFABB-Joinville já trabalham nesse propósito e convidamos 
as demais integrantes da FAABB a, também, nos visitarem com seus textos.

Objetivo Comum

Doar sangue é doar vida 

para quem a está

perdendo. Seja um doador 

e cadastre-se como doador 

na AAPBB.

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 (R. Uruguaiana, 
10/1705 – Rio de Janeiro – (RJ) CEP 
20050-090) ou ligue p/ (21) 2232-
7561 / (21) 2509-0347.

Alteração de
Cadastro




