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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.

Grupos de Vivências
Pág. 02

Relatório de
Atividades 2011              

Págs. 3/4         

Carta ao Pres. da PREVI
                               Pág. 06

PrimaVida – Planos 
Odontológicos

Pág. 06   

Doar sangue é 
doar vida

Filiação à AAPBB 
Oferece:

Falecimento
de Dirigente

1) Dedicação aos interesses de aposen-

tados e pensionistas junto à PREVI e 

CASSI.

2) Trabalho pelo reajuste das pensões 

de 60% para 80%.

3) Criação do MegaVida, um seguro fo-

cado no idoso.

4) Edição e distribuição do Manual da 

Pensionista.

5) Convênio com a empresa UTI-Móv-

el 24h para atendimento médico de 

emergência.

6) Edição e distribuição do Guia de Aten-

dimento Hospitalar de Emergência.

7) Grupo de Visitadores a colegas inter-

nados em hospitais, com autorização da 

CASSI.

8) Edição, por seu conteúdo e iden-

tidade, do livro “O Banco do Brasil de 

Hoje e de Ontem”, de autoria de Marco 

Aurélio Machado da Silva.

                      

A AAPBB 

registra, com 

pesar, o faleci-

mento de seu 

dirigente Alber-

to José Sampaio 

Ribeiro, ocor-

rido dia 22 de 

abril último. Em 

sua trajetória de 

cidadão exem-

plar, Alberto 

foi dedicado, 

solidário e responsável na realização de 

suas tarefas no Banco do Brasil, onde se 

aposentou, em 1989, quando atuava na 

Superintendência de Câmbio, isto depois 

de 34 anos de bons serviços prestados 

ao BB. Em nossa Associação, da mesma 

forma, ele granjeou, também, muitos 

amigos, que lastimam sua perda e, nesta 

oportunidade, se irmanam a dor de seus 

familiares.         

Dessa vez a AAPBB resolveu não mais esperar o difícil consenso entre coirmãs 
e optou, nas próximas eleições da PREVI, pela Chapa que incarna os mesmos ideais 
e alimenta projetos idênticos aos que abraçamos: Chapa 05 – Semente da União – 
PREVI. E as razões para esta atitude estão no Editorial da pág. 02.

Eleições PREVI – Semeando Vitória

Visitadores em Ação
UTI-Móvel 24h
Vamos Pensar?
Conheça Melhor o MegaVida
Alteração de Cadastro
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CASSI

CAIXA POSTAL

SEGUROS

COPORTAMENTO

Cumpre ressaltar que esta é a 
primeira vez em sua história que a 
AAPBB decide declarar apoio a uma 
chapa candidata a eleições na PRE-
VI. E o faz de maneira consciente, 
madura, com a convicção, mesmo, 
de que está prestando um serviço a 
aposentados e pensionistas.

Dizemos assim porque sabemos 
do passado profissional das pessoas 
que constituem a Chapa 5 – Semen-
te da União – PREVI, que estamos 
apoiando. O Programa de Ação das 
chapas é importante, na medida em 
que revela o seu posicionamento a 
respeito dos inúmeros problemas 
que, no caso, decorrem da suprema-
cia de poder do BB sobre a PREVI, im-
posta aos seus associados a partir do 
Acordo de 1997.

Mas o Programa não basta. É 
preciso escolher bem quem vai es-
tar por trás dele. E desta vez, creiam, 
os integrantes da Semente da União 
são colegas em quem podemos con-

Eleições PREVI – Semeando 
a Vitória 

fiar, por sua experiência, capacidade 
e, sobretudo, pelo que têm feito na 
defesa de nossos direitos, e são capi-
taneados pelo guerreiro Luiz Dalton. 
Esta é uma arrancada histórica. Pela 
primeira vez um grupo independen-
te, de oposição, inicia uma caminha-
da em terreno firme, sem compromis-
so com nenhuma corrente política ou 
partidária, mas focado tão-somente 
nos nossos interesses, e semeia não 
apenas a união, mas a esperança de 
que se cumpra a lei maior e se faça a 
PREVI e seus superávits pertencerem, 
efetivamente, aos seus associados.

 Não deixe de votar! Com seu 
voto e o dos demais participantes, 
esperamos criar uma força votante 
respeitável e colocar colegas expe-
rientes e capacitados na Direção da 
PREVI, para que esta não pactue com 
apropriações indevidas pelo Banco 
e ajude a recuperar os poderes que 
o Patrocinador usurpou dos associa-
dos. 

“Com imensa satisfação, atenden-
do ao pedido de João Gomes André, 
VP de Desenvolvimento, autorizamos 
a AAPBB a publicar a relação nominal 
dos Presidentes do Banco do Brasil, 
constante da obra de minha autoria 
“História do Banco do Brasil”, dispo-
nibilizada ao público pela internet no 
site www.fernandopinheirobb.com.
br”

AAPBB – Em nome da Diretoria, 
agradecemos a autorização concedi-
da e o convidamos a conhecer nossa 
sede na Av. Rio Branco, 185 ss/611 e 
612, onde nos reunimos às 2ªs-feiras, 
a partir de 14h. Atenciosamente, João 
G. André.

Já estamos formando os grupos. 
Venha compartilhar experiências, dis-
cutir questões atuais, relembrar histó-
rias do Banco do Brasil ou outras con-
quistas. Temas relacionados à saúde, 
família e comportamento serão apre-
sentados, assim como práticas para 
ativar a memória, a atenção e o hu-
mor. Os encontros serão conduzidos 
pela Psicóloga Helena Meira Garcia, 
com experiência de 19 anos com gru-
pos de idosos. Ligue para 2232-7561 e 
saiba mais.

Grupos de
Vivências

A CliniCASSI Copacabana con-
vida você a conhecer o necessá-
rio sobre cuidados com sua saúde 
bucal, no Encontro que vai realizar 
dia 29/05, às 14h, no auditório da 
sede, na Rua Siqueira Campos, 93, 
em Copacabana. A palestrante será 
a odontóloga, Drª Reni da Silveira 
Kerscher.  

Informes

Continuando os esclarecimen-
tos constantes de nosso Informa-
tivo nº 76, acrescentamos que o 
dependente de nosso segurado até 
o 3º grau (pais, filhos, irmãos, ne-
tos, tios, sobrinhos ou companhei-
ros) pode fazer o Seguro MegaVida 
(Vida e Acidentes Pessoais) por um 
preço acessível (um dos menores 
do mercado), deixando o benefício 
para quem ele desejar. E mais: o pa-
gamento pode ser feito, agora, a dé-
bito do próprio dependente, em um 
dos Bancos a seguir indicados: Itaú, 
Bradesco, HSBC, Citibank, Banco do 
Brasil e, em breve, CEF. Portanto, 
não há mais necessidade de fazer o 
débito do prêmio no contracheque 
ou na conta do associado. Leve es-
sas vantagens ao conhecimento de 
seus dependentes e, em caso de 
dúvidas, consulte nossos atenden-
tes, que terão prazer em fornecer-
lhes detalhes adicionais, pelo tele-
fone (021) 2509-0601. 

Conheça Melhor
o MegaVida

Levantamento realizado pela vi-
sitadora Marta Mendonça, secretária 
do Grupo de Visitadores, relativo às 
visitas no período de março/abril de 
2012, revelou o seguinte resultado: 
(Mês)     (HSVP)             HSL          (Total) 
Março       36                     -                 36
Abril          26                     -                 26             

Reiteramos o convite para que 
novos voluntários nos procurem pelo 
telefone: 2232-7561. Contamos com 
sua participação. 

Visitadores em Ação 

“Somos indagados por alguns associados sobre como conhecer melhor 
a Associação de Aposentados e Pensionistas do Banco do Brasil (AAPBB-RJ). 
Pois saibam que, como temos divulgado seguidamente, nosso site está habi-
litado a fornecer-lhes toda história da instituição, compromissos assumidos e 
sua linha de atuação. Portanto, visite-nos. Estamos no www.aapbb.org.br .“
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Relatório de Atividades e Prestação de Contas da
Diretoria, Referentes ao Exercício de 2011. 

No ano de 2011, as atividades da 
AAPBB intensificaram-se de modo es-
pecial na luta para cumprir nosso ob-
jetivo maior de defesa dos direitos dos 
aposentados e pensionistas.

Entre as ações desenvolvidas, pro-
curamos combater a aplicação, em 
favor do Banco, da “reversão de va-
lores”, com base na Resolução 26 do 
CGPC, coerentes com nossa atuação 
no decorrer das negociações entre 
o Banco e a PREVI, em 200. Em face 
da promessa de um Encontro comple-
mentar, enviamos ofício à FAABB (Fe-
deração das Associações de Aposen-
tados do Banco do Brasil), solicitando 
revisão do Acordo, com nosso ponto 
de vista de que, para cumprir a LC 109, 
só havia o caminho da DESTINAÇÃO 
da Reserva Especial para MELHORIA 
dos benefícios, portanto em favor dos 
aposentados e pensionistas.

Como sabemos, o Acordo foi de-
sastroso, porque os negociadores 
não defenderam nossa causa da for-
ma como se esperava e o Banco viu 
aprovado seu interesse de se tornar 
“beneficiário” de recursos previdenci-
ários, mesmo que privativos de pesso-
as físicas e não se refira a Lei a essa 
possibilidade. No plebiscito realizado, 
indicamos o voto NÃO, mas o Banco 
conseguiu ganho de causa.

Estamos enfrentando grandes difi-
culdades na matéria, pois o Banco não 
abre mão de usar a chamada “rever-
são de valores”, consistente em poder 
apropriar-se de metade da Reserva 
Especial da PREVI (R$ 15,8 bilhões, já 
contabilizados), tida então como de 
propriedade dos associados e destina-
da ao exclusivo pagamento de bene-
fícios.

Diante da falta de atendimento 
das propostas dos associados, por 
parte do Banco, e da inexistência de 
reação efetiva do Presidente e demais 
dirigentes da PREVI, como previsto 
na Lei, resolvemos pedir socorro ao 
novo Ministro da Previdência e aos 
integrantes do Poder Legislativo e do 
Poder Judiciário, desde 2010.

Tivemos o apoio valioso de nos-
sos Conselheiros Ruy Brito de Olivei-
ra Pedroza, Edgardo Amorim Rego e 
Getúlio da Silva Pessoa, em viagens 
ao Rio Grande do Sul e a Brasília e no 
preparo de ações judiciais e represen-
tação ao Ministério Público e à OAB, 
bem como na montagem de arrazo-
ados divulgados em nossos Informa-
tivos.

Cabe mencionar, ainda, nas ati-
vidades relacionadas com a PREVI, a 
campanha que empreendemos em 
nosso Informativo, com o fim de mo-
tivar seus associados a lhe proporem 
que busque, juntamente com a CASSI, 
reativar a decisão de investir em Uni-
dades de diagnóstico e atendimento 
hospitalar, seguindo a tendência en-
tre outros planos de saúde, inclusive 
para solução do problema de falta de 
vaga para internação nos hospitais e 
agora para a gestão do Programa de 
Atenção aos Crônicos (PAC).

Com a CASSI, o relacionamento 
também em 2011 foi cooperativo. 
Dela recebemos todo apoio a nos-
so Programa de Visitas a pacientes 
internados em hospitais. Estivemos 
reunidos com o Gerente Regional do 
Rio de Janeiro, Sr. Paulo Muradas, na 
procura de solução para questões tra-
zidas pelos associados.

Encontramos a oportunidade ide-
al para apresentar nossa proposta no 
sentido de a CASSI implantar um pro-
jeto de assistência integrada ao ido-
so, passando a lhe dar a prioridade de 
atendimento prevista na Lei do Idoso 
e ao mesmo tempo resolvendo pro-
blemas que muito o atingem, como a 
alegada falta de vaga para internação 
nos hospitais; inexistência de sistema 
de pronto atendimento em emergên-
cias médicas; inadequado esquema 
de ajuda quanto ao tratamento em 
regime de “home care”; a deficiência 
de controles nas internações e trata-
mento hospitalares.

Propugnamos pela criação de Di-
retoria específica destinada a suprir 
todas essas carências, objetivando, 

por último, obter melhores resultados 
a menores custos, ou seja, buscando 
a eficiência indispensável e o encurta-
mento do prazo de cura, importantes 
medidas gerais de economia.

O Programa de Visitas Hospitala-
res continuou a se expandir e a pro-
porcionar boa visibilidade e relevante 
alcance social entre as atividades da 
AAPBB. Tem significado importante 
porque só tem merecido elogios por 
parte dos pacientes visitados e foi ob-
jeto de artigo positivo na Revisa CAS-
SI, podendo levar a experiência para 
proveito de outras associações. Trata-
se de visitas sociais, feitas por um 
grupo de colegas, devidamente trei-
nados, levando palavras de conforto 
a pacientes internados em hospitais 
e clínicas. Em 2011, nossos visitadores 
realizaram mais de 400 visitas a pa-
cientes internados nos Hospitais São 
Vicente de Paulo e São Lucas, além 
de visitas domiciliares. Dois de nos-
sos visitadores passaram a pertencer 
ao quadro do Conselho de Usuários 
da CASSI-RJ.

Ainda com relação à CASSI, mere-
ce realce também a participação de 
dirigentes da AAPBB, como membros, 
no Conselho de Usuários da CASSI-
RJ, em especial ao obterem subsídios 
para a atuação da AAPBB na área e, 
ainda, poderem orientar nossos as-
sociados, além de colaborarem ati-
vamente em ações relevantes, entre 
as quais citamos: a) VII Conferência 
Estadual de Saúde da CASSI – RJ, rea-
lizada em 06.10.2011, na AABB-Lagoa, 
quando passamos a ter cinco dirigen-
tes incluídos entre os membros do 
Conselho de Usuários da CASSI-RJ; b) 
Módulos de Atenção Integral à Saú-
de: acompanhamento do funciona-
mento dos de Copacabana, Centro, 
Tijuca, Niteroi, Campos e Petrópolis, 
verificando atendimento e grau de 
satisfação dos usuários; c) busca de 
soluções para o aprimoramento do 
funcionamento do 0800 da CASSI, 
hoje, ainda ineficiente; d) atendimen-
to de reivindicações pontuais de nos-
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sos associados, junto à CASSI. Busca 
de soluções para casos que requerem 
implantação de próteses, internações 
hospitalares, ressarcimento de despe-
sas, fornecimento de medicamentos 
de uso contínuo etc. Utilizamos nos-
sos meios de comunicação (Informati-
vo, site, Boletim Eletrônico, e-mail etc) 
para manter nossos associados a par 
dos novos procedimentos da CASSI; e) 
participação em estudo do Conselho 
de Usuários-RJ, visando à ampliação 
da rede de hospitais credenciados no 
Rio de Janeiro; fornecimento de sub-
sídios à CASSI para o estudo de rea-
valiação de sua rede de profissionais 
credenciados, indicando, inclusive, 
novos prestadores de serviço; f) parti-
cipação nas atividades sociais, em pa-
lestras e eventos educativos e visitas 
a hospitais, patrocinadas pela CASSI e 
pelo Conselho de Usuários. 

No âmbito interno, tivemos duas 
grandes conquistas. Uma, de impor-
tância maior para a AAPBB, que foi 
a aquisição da sede própria, apro-
vada, por unanimidade, na AGE de 
14.07.2011, dando-nos espaço e condi-
ções para uma aproximação crescen-
te com nosso quadro de associados. 
A outra, o lançamento do novo site, 
que, junto com o Informativo AAPBB 
e o Boletim Eletrônico, darão maior 

dinamismo na divulgação de artigos e 
matéria, como parte de nosso traba-
lho de conscientização de quais são 
os direitos dos associados.

Sempre com o propósito de apro-
ximar o associado a nossa entidade, 
realizamos o 2º Concurso de Crônicas 
Viriato Marques Diniz Neto, e convi-
damos nossos associados escritores a 
participar do próximo concurso, a rea-
lizar-se no segundo semestre de 2012.

Nosso quadro de associados tem 
tido um crescimento líquido lento nos 
últimos anos, sobretudo devido a um 
aumento de baixas, cada vez mais 
intenso, pela quantidade de faleci-
mentos, dada a maior incidência de 
idosos. Encerramos 2011 com 1.778 
associados e esperamos que em 2012 
possamos ter um número maior de 
adesões, em vista da campanha para 
novos associados que estamos ini-
ciando.

Na área de prestação de serviços 
aos associados, é importante lembrar o 
bom funcionamento do convênio com 
a empresa VIDA – Emergências Médi-
cas, que se ocupa da assistência médi-
ca domiciliar por meio de UTI-Móvel, 24 
horas por dia. Ao findar o ano de 2011, 
tínhamos 1.681 inscritos, entre associa-
dos e seus dependentes.

 De grande importância está sendo 

considerado o contrato que assinamos 
com o Plano Odontológico PRIMAVI-
DA, em especial por ser de proveito 
também para os idosos, contemplan-
do atendimento em consultórios e 
clínicas odontológicos especializados, 
em rede nacional e cuja implantação 
acontecerá neste início de 2012.

 Outro serviço de máxima impor-
tância é o Seguro MegaVida, do qual 
a AAPBB é estipulante, que pode ser 
contratado pelos associados, seu côn-
juge, filhos e netos, inclusive pessoas 
com até 85 anos de idade. Objetivan-
do repassar aos associados de outras 
associações de funcionários a possi-
bilidade de participar do MegaVida, 
estamos fazendo parcerias com as 
AABB´s, que passarão à condição de 
subestipulantes e assim possibilitando 
o acesso de seus afiliados. Ao final de 
2011, contávamos com 543 segurados 
do MegaVida.
SITUAÇÃO FINANCEIRA – Os dados de 
balanço do exercício de 2011 estão dis-
criminados no quadro a seguir sendo 
de ressaltar que o Patrimônio Social 
da Associação passou de R$ 842.315,8, 
31.10.2010, para R$ 1.108.078,96, 
31.12.2011 (acréscimo de 31,55%) e 
o Imobilizado foi alterado para R$ 
665.580,57, em decorrência da compra 
da Sede da Associação:     

Caixa                                        2.093,51            Obrigações Previdenciárias              2.300,83
BB Conta Movimento             23.884,37            Obrigações Tributárias                           38,25
BB Conta Aplicação               551.919,34            Contas a Pagar                                      85,74 
Realizável de Curto Prazo       20.200,00            Prêmios de Seguros                       153.174,01
Imobilizado                          665.580,57            Patrimônio Social                          108.078,96

TOTAL                                 1.263.677,79            TOTAL                                         1.263.677,79 

EMERGÊNCIA MÉDICA NÃO TEM HORA NEM LUGAR. 
E AGORA? O QUE FAZER? COM QUEM CONTAR NUM 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. Por esta razão, a AAPBB firmou 

convênio com a empresa VIDA – Emergências Médicas, que atua no Rio e Grande Rio. Ao custo mensal de R$9,20, por 

pessoa, você recebe: atendimento médico de emergência/urgência; orientação médica telefônica; equipe médica em am-

bulância com UTI; Central de Emergências informatizada; e sem limite de idade ou de utilização ou de carência. Ligue para 

2232-7561, 2509-0347 ou peça uma visita do agenciador.

AAPBB

UTI-Móvel 24h
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PREVI

TESTE

CONVÊNIO

Rio de Janeiro, 12 de abril de 2012  
Ilmo. Sr. 
Ricardo José da Costa Flores
DD. Presidente da Caixa de Previdência dos Funcionários
do Banco do Brasil (PREVI)

Sr. Presidente:
Recentemente, a PREVI encaminhou a seus associados uma correspondência em que   propõe a atualização do 

cadastro de beneficiários da CAPEC, indicando que “caso assinale a opção de autorização para operações pela internet, 
(o associado) poderá fazer novas alterações, diretamente pelo Atendimento”. Ou seja, uma vez marcada essa opção, o 
associado poderá fazer tais alterações pela internet, usando a respectiva senha, inclusive alterações do plano e do (s) 
beneficiário (s) dos pecúlios.

Não obstante as operações estarem guardadas por senha individual, alguns associados da AAPBB têm questionado, 
com sobeja razão, a segurança de tal procedimento, uma vez que, com os recursos técnicos disponíveis em processa-
mento de dados, não é impossível que “hackers” invadam o cadastro do associado e alterem, a seu intento, os nomes 
dos beneficiários dos pecúlios.

De outro lado, se a opção não for assinalada, isto é, for deixada “em branco”, esse procedimento poderá, eventu-
almente, ser feito, a qualquer momento, possibilitando, também, alteração de beneficiários. Note-se que o formulário 
acima referido esclarece que “qualquer pessoa pode ser seu beneficiário, mesmo que não seja parente”, facilitando 
ainda mais os trabalhos dos fraudadores.

Em vista disso, vimos solicitar a V.Sª que reexamine tal proposta, no sentido de que as alterações de beneficiários 
continuem a ser feitas exclusivamente através de formulário com firma reconhecida.

Atenciosamente, 
José Adrião de Sousa - Presidente

Estamos lançando um importan-
te convênio para benefício de nos-
sos associados, seus dependentes e 
agregados, válido tanto para aposen-
tados e pensionistas, como para fun-
cionários da ativa do BB. Trata-se de 
parceria entre a AAPBB e a empresa 
PRIMAVIDA Planos Odontológicos, 
que possui rede nacional de consultó-
rios e clínicas odontológicas. À opção 
do associado estão disponíveis dois 
planos: o Plano Clássico, com men-
salidade 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, Tratamento de 
Gengiva, Próteses (conforme legis-
lação ANS), Odontopediatria, Radio-
logia, Prevenção e Urgências. Estas 
são apenas algumas coberturas do 
Plano Clássico, que também constam 
do rol de coberturas do Plano Inter, 

Primavida Planos Odontológicos
(Condições especiais para associados e dependentes)

e muito mais. Quem pode participar? 
Associado da AAPBB, cônjuge, com-
panheiro (a), filhos menores de 21 
anos (solteiros, sem renda própria) ou 
aqueles com até 24 anos, cursando o 
terceiro grau. São também elegíveis, 
assim considerados agregados: pai e 
mãe do usuário titular, sogra viúva ou 
solteira, irmãos solteiros, filhos inváli-
dos acima de 24 anos, netos e demais 
familiares do titular. As mensalidades 
serão descontadas em folha, no caso 
de aposentados e pensionistas.

Notícia também importante: o 
associado poderá contratar, a custo 
flexível, Seguro de Acidentes Pessoais 
para os casos de morte ou invalidez 
permanente total ou parcial, sem limi-
te de idade.

Para sua comodidade, informa-
mos que um Agente da AAPBB irá 
fazer contato para solicitar agenda-
mento de visita de esclarecimento 
sobre os dois produtos. Caso queira, 

desde logo, receber informações adi-
cionais, ligue para (21) 2509-0601 ou 
2507-8917, ou utilize o endereço aten-
dimento@megavida.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.

Três homens querem atravessar 

um rio. O barco que possuem tem ca-

pacidade máxima para 150 quilos. Eles 

pesam 50, 75 e 120 quilos, respecti-

vamente. Como podem atravessar, no 

menor número de viagens, sem afun-

dar o barco?

Vamos Pensar?

Resposta: 1º - Vão os dois mais leves; 2º - volta 
o mais leve; 3º - vai o mais pesado; 4º - volta o 
mais leve; 5º - vão os dois mais leves.
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EXPEDIENTE
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Presidente:
José Adrião de Sousa
Vice-Presidente
Administrativo: 
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 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.

Crenças Pena de Morte
 Ciduca Barros

Obituário

Rede de Comunicação

Doar sangue é doar vida 

para quem a está

perdendo. Seja um doador 

e cadastre-se como doador 

na AAPBB.

Alteração de
Cadastro

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 que todos nós 
sabemos. 

Marcos de Castro

De quando em quando, estarre-
cido com a escalada da violência em 
nosso país, o povo brasileiro põe em 
discussão a pena de morte. Todos 
querem opinar e com as mais esta-
pafúrdias opiniões. Na verdade, nós 
sabemos que esta medida capital não 
resolveria o sério problema da violên-
cia, haja vista que nos países onde 
ela existe, a exemplo dos Estados Uni-
dos, os crimes continuam cada vez 
mais bárbaros. Muitas vezes, a raiz da 
violência passa pelo problema social. 
Com as gritantes falhas que temos 
em nosso sistema judiciário, as conse-
quências da pena de morte no Brasil 
seriam catastróficas. 

Há algum tempo, a discussão da 
adoção ou não da pena de morte es-
teve, mais uma vez, na pauta dos pa-
pos das esquinas. Lá em Arraial do Bu-
gre, nos confins do mundo, a Agência 

do Banco do Brasil tinha um servidor 
que, entre outros defeitos, também 
era preconceituoso e a favor da pena 
capital. Então, certo dia, estava ele 
atendendo, no seu guichê de caixa, o 
Juiz de Direito da comarca e entendeu 
de provocar o assunto.

- Doutor, esta história de pena de 
morte tem futuro?

O magistrado, usando de toda 
sua terminologia jurídica, explicou ao 
colega os prós e os contras da pena 
capital no Brasil e arrematou a sua pe-
roração, dizendo:

- Se instituírem a pena de morte 
em nosso país só irá penalizar pretos, 
pobres e prostitutas!

O nosso coleguinha ouviu aquilo, 
matutou profundamente, consultou 
os recônditos da caverna dos seus 
preconceitos e desfechou:

- Mas não seria um bom começo, 
doutor?  
(Texto extraído do livro Trapalhadas 
Bancárias e o autor é aposentado BB)

Para mantê-lo bem informado sobre os assuntos mais recentes de interesse co-
mum, solicitamos que forneça à AAPBB seu endereço eletrônico, para ampliarmos 
nossa rede de comunicação, incrementando a troca de ideias e sugestões tão neces-
sária ao nosso trabalho. Procure-nos na Av. Rio Branco, 185/611 e 612 - Centro – Rio 
(RJ) – CEP 20040-007 - Tel.: 2232-7561 e 2509-0347. E-mail: aapbb@aapbb.org.br Conhe-
ça nosso site: www.aapbb.org.br E saiba que estamos no Google. Basta clicar AAPBB. 
Antecipamos agradecimentos pela colaboração.

É com pesar que comunicamos 
ao Quadro Social o falecimento dos 
associados Helio Penna, Marcio Cor-
dovildes e Melo, Alberto José Sam-
paio Ribeiro e Carlos José Gaspar de 
Almeida Braga.   Aos familiares, apre-
sentamos sinceras condolências. 

Associado: Para mantê-lo a par 
de tudo que ocorre no universo BB, 
precisamos dispor de um cadastro 
atualizado. Informe-nos de qual-
quer mudança em seus dados pes-
soais. Use o e-mail (aapbb@aapbb.
org.br), ou remeta-nos carta (Av. Rio 
Branco, 185 salas 611 e 612 – Rio de 
Janeiro – (RJ) CEP 20040-007) ou li-
gue p/ (21) 2232-7561 / (21) 2509-
0347.

ATENÇÃO: ESTAMOS NO 
GOOGLE. BASTA CLICAR 

AAPBB PARA NOS
ENCONTRAR.




