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Nossa Proposta: União, Pelas Ideias 

• Grupos de Vivências
• Recepção a Nova Gerente
• Advogados em Convênio
• CASSI - Informes

Estamos sob ameaças constantes que nos intranquilizam porque nos defrontamos 
com forças poderosas, restando-nos, apenas, a imediata mobilização da classe em 
torno de ideias que só ganham efetividade através da atuação das entidades de

aposentados e pensionistas a que todos devemos nos filiar. Leia Editorial. Pág. 02

Mais uma 
vez, nossa enti-
dade perde a par-
ticipação de um 
de seus melho-
res colaborado-
res, pois, atento a 
cautelas com sua 

saúde, Noé Fernandes Marques Neto, 
Vice de Seguros, afastou-se das funções 
exercidas, e será substituído, na Diretoria 
recentemente eleita (gestão 2013/2015), 
pelo amigo Carlos Antonio Neves Ribei-
ro. Em rápido retrospecto, apresentamos 
a brilhante carreira de Noé no Banco do 
Brasil, onde foi empossado em 1964, 
depois de ótima colocação em concur-
so. Começou no Câmbio, tendo tido a 
oportunidade de galgar postos de des-
taque, como: Chefe de Divisão e Chefe 
de Departamento; na Venezuela, Geren-
te Adjunto de Caracas; no Rio, Gerente 
de Câmbio e Gerente da Ag. Centro Rio; 
e, em Brasília, Chefe do Departamento 
Técnico da Área Internacional, onde se 
aposentou. Acrescentamos a tudo isso, a 
pessoa cordial, simpática e amiga, que é 
Noé, e se tem o significado desta perda. 
Só nos resta a esperança de voltar a tê-lo, 
em breve, novamente integrado em nos-
sa Diretoria. Um abraço, Noé, e obrigado.  

1) Dedica-se aos interesses de aposenta-
dos e pensionistas junto à PREVI e CASSI.
2) Trabalha pelo reajuste das pensões, de 
60% para 80%.
3) Criou o MegaVida, um seguro de vida 
que, no Plano Total, oferece coberturas 
para morte, morte acidental, invalidez per-
manente por acidente e doenças graves.
4) Editou e distribuiu o Manual de Pen-
sionistas.
5) Firmou convênio com empresa de UTI-
Móvel 24h, para atendimento médico de 
emergência.
6) Editou e distribuiu o Guia de Atendi-
mento Hospitalar de Emergência, com a 
relação de hospitais e clínicas, para aten-
dimento 24h.
7) Criou o Grupo de Visitadores a colegas 
que se internem em hospitais indicados 
pela CASSI, visando ajudá-los e à família, 
em suas necessidades referentes à inter-
nação.
8) Contratou o Escritório de Advocacia Ri-
beiro e Navarro para serviços gratuitos de 
informação e consultoria.
9) Fez convênio com o Plano Odontológico 
PrimaVida,  para associados e dependen-
tes.

Colega: Nas futuras eleições, diante da dificuldade de união em torno de nomes –
embora todos respeitáveis – vamos buscar a união em torno de ideias.
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CASSI
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Juntem-se a Nós!
Custa crer no que vem aconte-

cendo: Resolução 26; Projeto de LC 
161, do Deputado Berzoini; Reversão 
de Valores; Retirada de Patrocínio... 
Aonde querem chegar? Os aposenta-
dos, através de suas Associações e de 
outras entidades, têm lutado, brava-
mente, junto a instâncias jurídicas e 
ao Legislativo, para tentar evitar esse 
massacre contra seus direitos. Sabe-
mos que não é fácil, que as forças são 
desiguais, mas anima- nos, sobretu-
do, a crescente capacidade de articu-
lação e trabalho de nossa classe.

Junte-se a nós nessa luta! 
Parece que pensam que os apo-

sentados são uns acomodados, todos 
de pijama, sentados em sua poltrona, 
esperando o tempo passar. Enganam-
se. A cada dia, mais e mais encontra-
mos caminhos comuns, mais e mais 
nossas forças se aglutinam, mais e 
mais nos conscientizamos da velha 

máxima de que, se estivermos unidos, 
não nos vencerão.

 Daí nosso apelo e nossa ênfase, 
nesta edição, em prol da Campanha 
de UNIÃO, PELAS IDEIAS. Para imple-
mentá-la, é necessário que todos se 
mobilizem, que os colegas se filiem às 
associações de aposentados e pensio-
nistas, dando-lhes condições para sus-
tentar a luta, definir objetivos consen-
suais e estabelecer estratégias para 
alcança-los. Para tanto, não nos faltam 
a participação e contribuição volun-
tária e destemida de muitos colegas 
preparados, experientes, verdadeiras 
lideranças que nos podem conduzir à 
vitória.

A AAPBB acredita nisso e concita 
seus associados, os aposentados, as 
coirmãs, o Movimento UNAP-BB, a 
Chapa SEMENTE DA UNIÃO, enfim, to-
dos os PARTICIPANTES da PREVI a nos 
seguirem nessa luta.

UTI-Móvel 24h 
       Emergência médica não tem hora nem lugar.
                       E agora? O que fazer?

A AAPBB sempre se preocupou em obter resposta para esta pergunta:   
COM QUEM CONTAR NUMA NECESSIDADE DE ATENDIMENTO MÉDICO DE EMER-

GÊNCIA?
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 MOTIVOS 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 aten-
dimento médico emergencial, ao custo mensal de R$11,00, por pessoa, com 

direito a:
- Atendimento médico de emergência/urgência, no local;

- Orientação médica telefônica, a qualquer hora do dia e da noite;
- Equipe médica especializada para atendimento em ambulância dotada de UTI;

- Central de Emergências informatizada;
- Sem limite de idade ou de utilização ou de carência.

LIGUE PARA 2232-7561 ou 2509-0347, OU ATRAVÉS DO E-MAIL aapbb@aapbb.org.br
E SOLICITE A VISITA DO AGENCIADOR. 

• Buscando melhor qualidade em 
seus processos, a CASSI solicita a 
parceria dos associados na gestão da 
rede de credenciados. Assim, quando 
o associado ligar ao seu credenciado 
para agendamento e obtiver, como 
resposta: a) marcação da consulta 
em data distante: b) sofrer cobran-
ça indevida pelo atendimento; ou c) 
ser informado de não atendimento 
a participantes da CASSI, entre em 
contato pelos seguintes canais de re-
lacionamento: 1) FALE COM A CASSI; 
2) CENTRAL DE ATENDIMENTO - 0800-
7290080, que funciona 24h, inclusive 
domingos e feriados; ou 3) UNIDADE 
RJ – Tel.3861-1700.
• A CASSI foi informada de que par-
ticipantes do Plano estão recebendo 
ligações de supostos parceiros da  
Caixa, em que pedem a conta bancá-
ria do associado para ressarcimento 
de valores pagos por medicamentos. 
Não atendam que isto é uma fraude.
• Ajude-nos a cuidar desse patrimô-
nio que é seu. Acesse, mensalmente, 
seu extrato de utilização do plano e 
verifique as cobranças de participa-
ções, reembolsos, quantidade de tra-
tamentos seriados, limites de utiliza-
ção e outros lançamentos cobrados/
pagos em folha de pagamento ou na 
conta-corrente. Para acessar seu ex-
trato é necessário ter e-mail e senha 
previamente cadastrados. Caso ainda 
não possua, selecione o perfil ASSO-
CIADOS e clique em “Obter senha de 
acesso”. 
 

Informes

Levantamento realizado pela co-
lega Marta Mendonça, secretária do 
Grupo de Visitadores, indica, no pe-
ríodo de janeiro a fevereiro de 2013, 
um total de 85 assistências a pacien-
tes, no Hospital São Vicente de Pau-
lo, sendo que em fevereiro realiza-
mos 33. Esperamos contar com sua 
colaboração. Não perca a oportuni-
dade de fazer algo pelo próximo. 
Procure-nos no telefone 2232-7561.

Visitadores
em Ação
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União, Pelas Ideias 
Acreditamos que, nos últimos 

anos, os aposentados deram um salto 
significativo, no que toca à luta em de-
fesa de seus direitos. Referimo-nos às 
ações permanentes e decididas que 
vêm empreendendo associações de 
funcionários (ANABB, AFABBs, AFAs, 
AAPBBs, FAABB), objetivando alcançar 
a UNIÃO, PELAS IDEIAS, isto é, basea-
da em um Programa de Ação Comum 
elaborado com a participação dos pró-
prios prejudicados pelos desvios de 
rumos de que temos sido vítimas.

Os funcionários do Banco do Bra-
sil não podem concordar com a atitu-
de antiética da empresa de apropriar-
se de nossos recursos previdenciários 
administrados pela PREVI, exclusiva-
mente destinados ao pagamento de 
nossa aposentadoria ou pensão, ao 
abrigo da legislação de previdência 
complementar, as LCs  l08 e 109.

Por isso, acreditamos que de-

vemos construir uma força votante 
capaz de levar o Banco, a PREVI e o 
Governo a reverem as ações até aqui 
adotadas em prejuízo dos Participan-
tes da PREVI. E continuar o esforço 
para que sejam cancelados os dispo-
sitivos da Resolução 26, do CGPC, que 
dão cobertura às apropriações feitas 
pelo Banco, e que também impeça a 
aprovação da Resolução em estudo 
no CNPC, para criação de estímulos 
à “retirada de patrocínio” e incluindo 
“reversão de valores”, bem como o 
projeto de Lei Complementar 161 de 
autoria do Deputado Ricardo Berzoi-
ni, que propõe dar força de LC a essas 
duas Resoluções.

Nossa luta é no sentido de que se 
realize uma Reforma do Sistema de 
Previdência Complementar, de verda-
de, em que os PARTICIPANTES atuem 
como protagonistas e se criem condi-
ções para novo desenvolvimento do 

Sistema. Assim também que se eleve 
para três o número de Participantes 
que integram o CNPC, a fim de que 
tenhamos representatividade con-
dizente na formulação de normas, 
permitindo a participação de Repre-
sentantes da maior EFPC, a PREVI, a 
serem indicados pela ANABB e pela 
FAABB, evitando-se o desequilíbrio 
de hoje, em que só temos o voto da 
ANAPAR, de poucos associados.

Para os gestores da Campanha, 
sugerimos seja criada uma FRENTE DE 
DEFESA DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁ-
RIOS junto aos participantes e suas 
Associações e talvez também junto 
à ANABB, ao Movimento UNAP-BB e 
às células regionais que atuaram em 
favor da votação nas Chapas SEMEN-
TE DA UNIÃO, nas últimas eleições da 
PREVI e da CASSI.

Temos a convicção de que a união 
de todos em torno dessas ideias nos 
conduzirá à vitória nas lutas que vi-
mos enfrentando na defesa do que é 
nosso.

Vimos acompanhando, principal-
mente pela internet, as manifestações 
contra a Resolução 26, do CGPC, e, 
por último, contra o Projeto de LC 161, 
do Deputado Berzoini. Essas manifes-
tações apontam na direção do que 
vimos defendendo, ou seja, de que 
somente se unirmos as forças num 
trabalho conjunto planejado para se 
realizar Brasil afora é que poderemos 
obter algum resultado. Em outros ter-
mos, só teremos sucesso se a luta 
pela defesa dos direitos e interesses 
dos PARTICIPANTES for praticada pelos 
próprios colegas prejudicados. Portan-
to se estes se tornarem PROTAGONIS-
TAS em toda mudança que se queira 
processar na legislação de base da 
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR.

Como agora, em busca de con-
vencer o Banco a que concorde em 
reescrever o relacionamento BB-PREVI
-ASSOCIADOS (PARTICIPANTES), aten-
tando para as seguintes necessidades:

a) que se firme um acordo de par-
ceria, que preveja uma correção de 

Sejamos Protagonistas
rumos, de modo que fiquem determi-
nadas por escrito as relações que na 
verdade satisfazem aos interesses ao 
mesmo tempo de ambas as partes;

b) que se devolvam ao Corpo So-
cial os poderes de gestão do patrimô-
nio previdenciário administrado pela 
PREVI, ao PLANO I DE BENEFÍCIOS, dos 
quais o Banco apropriou-se, inclusive 
a recriação da Assembleia Geral para 
decisão sobre os assuntos em que o 
estatuto seja omisso; a recuperação 
da qualidade de maior poder da En-
tidade para o Corpo Social e a anula-
ção do Voto de Minerva em favor do 
Patrocinador;

c) que se dê condições ao Ban-
co de confiar no respeito ao compro-
misso da PREVI de dar-lhe preferência 
como cliente de porte no depósito de 
seus recursos disponíveis; na presta-
ção de seus serviços bancários e na 
parceria de negócios bancários;

d) que se dê condições aos PAR-
TICIPANTES da PREVI de confiar no 
respeito ao compromisso do Banco 

de dar cumprimento à legislação de 
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR.

Contamos com o apoio e a parti-
cipação de todos os aposentados na 
defesa de seus direitos. 

Com o propósito de manter os 
associados sempre bem informa-
dos sobre os assuntos mais recen-
tes de seu interesse, solicitamos in-
formarem à AAPBB seus endereços 
eletrônicos. Com isto estaremos 
ampliando, de forma significativa, 
nossa rede de comunicação e in-
crementando a troca de ideias 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) ou e-mail: apbb@
aapbb.org.br

  Antecipamos agradecimentos 
pela colaboração.

Rede de
Comunicação
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Busquemos um Acordo de 
Parceria 

Os PARTICIPANTES de Fundos de 
Pensão patrocinados por entidades 
estatais foram recebidos pela Comis-
são de Direitos Humanos do Senado, 
em nome da ANABB, FAABB, AAFBB, 
AAPBB e outras organizações de fun-
cionários do Banco e, dias depois, 
participaram de Seminário promovido 
pela ANABB, para tratar da Resolução 
do CGPC e do Projeto de LC 161, do 
Deputado Ricardo Berzoini, que, la-
mentavelmente, propõe se dê força 
de Lei Complementar à referida Reso-
lução e a outra em estudo no CNPC 
sobre a “retirada de patrocínio” das 
EFPCs.

O Evento no Senado represen-
ta um primeiro resultado positivo da 
nova linha de pensamento que os  
PARTICIPANTES resolveram adotar,   
após se julgarem cansados com a fal-
ta de tratamento adequado da parte 
da PREVI, do Banco e Poder Executi-
vo, e concluído que não devem pecar 
por omissão e sim lutar para se tornar 
PROTAGONISTAS, quando de mudan-
ças das leis de base da PREVIDÊNCIA 
COMPLEMENTAR.

É A NOSSA BUSCA DA UNIÃO, 
PELAS IDEIAS! Todos os Agentes e 
Correntes em ação conjunta com o 
mesmo programa de defesa dos PAR-
TICIPANTES! FAÇA A SUA PARTE! DIVUL-
GUE E PEÇA A ADESÃO DOS AMIGOS! 

Uma vez que o Poder Judiciário 
ainda não se convenceu da Ilegalida-
de da Reversão de Valores da Reso-
lução 26, do CGPC, vamos procurar a 
quem reclamar o enriquecimento ilíci-
to que o Banco do Brasil vem pratican-
do contra o patrimônio previdenciário 
de seus funcionários, que só pode ser 
utilizado – na forma da Lei – no paga-
mento de aposentadoria ou pensão.

Bater às portas do Legislativo, por 
um caminho novo, propondo à Comis-
são de Direitos Humanos e Legislação 
Participativa, presidida pelo Senador 
Paulo Paim (RS), que coordene um 
debate sobre as lacunas da legisla-
ção a respeito da Previdência Com-

plementar Fechada, possibilitando ao 
Congresso Nacional promover a ne-
cessária correção de rumos, ouvidas 
as sugestões dos PARTICIPANTES em 
sua qualidade de beneficiários das re-
servas previdenciárias das EFPCs.

Mesmo assim, precisamos conti-
nuar nossa luta junto ao Poder Judiciá-
rio, porque não se pode admitir que 
uma empresa do porte e tradição do 
Banco do Brasil não resolva adminis-
trativamente essa questão das apro-
priações indébitas de recursos per-
tencentes a seus funcionários, muitos 
dos quais idosos, aposentados ou 
pensionistas, portanto, além do mais, 
desrespeitando também  o Estatuto 
do Idoso. Repetindo: em vez do Pro-
jeto de LC 161, do Deputado Ricardo 
Berzoini, o que  precisamos é de uma 
REFORMA em que tenhamos os me-
lhores resultados para o SISTEMA, em 
especial com o fim de alcançarmos 
novo avanço com este instrumento 
de poupança e captação de recursos 
apropriados para financiar empreen-
dimentos de retorno em longo prazo, 
de que o País tanto necessita.

Tem sido assim lamentável veri-
ficar que as autoridades da área não 
mudam a opinião de que nada fize-
ram de errado, como em palestras ofi-
ciais do Seminário ocorrido na ANABB, 
em especial a que o Dr. Ricardo Pena 
pronunciou, sob o título: “Resolução 
26 do CGPC e o Instituto da Reversão 
de Valores”.

Esperamos o apoio de todos a 
respeito da ideia de juntarmos forças 
para elaborar um  plano de ação vi-
sando à continuação dos trabalho dos 
PARTICIPANTES, na defesa de seus di-
reitos junto ao Poder Legislativo e ao 
Poder Judiciário, sem perder de vista 
eventual mudança de atitude do Ban-
co, da PREVI e do Poder Executivo, na 
direção de um Acordo de Parceria em 
que sejam respeitados nossos direitos 
e atendidos os interesses das duas 
partes, patrocinador e beneficiários 
da poupança.

A ABRACE é uma instituição que 
dá assistência e ampara crianças ex-
cepcionais e, como toda entidade do 
gênero, enfrenta frequentes dificulda-
des financeiras. São proporcionados 
tratamento hospitalar, abrigo gratui-
to, alimentação e materiais ortopédi-
cos. Evidentemente, as despesas são 
crescentes, razão de campanhas que 
busquem sensibilizar corações gene-
rosos. A ABRACE está à sua disposição 
na Rua Mariz e Barros, 19 – Duque de 
Caxias (RJ) e atende pelos telefones: 
021 2650-0584/2673-1150. Abrace esta 
campanha e alimente uma criança!

Alimente
uma Criança

Quando você quiser saber se o 
remédio que lhe foi indicado já pos-
sui genérico ou similar, bem como 
obter esclarecimentos sobre preços 
em todo território nacional, basta 
digitar http:///www.consultareme-
dios.com.br/ mais o nome do remé-
dio desejado.

Remédios

Esta rede é uma das maiores do 
mundo em reabilitação. Seus hospi-
tais em Belém, Belo Horizonte, Brasí-
lia, Fortaleza, Macapá, Rio de Janeiro, 
Salvador e São Luís oferecem o mes-
mo padrão de atendimento, entre-
tanto não atuam em Urgência, Emer-
gência ou Pronto Socorro, pois esses 
serviços são de responsabilidade dos 
hospitais distritais ou municipais.  É 
muito simples solicitar um atendi-
mento. No Rio de Janeiro, basta ligar 
para (21) 3543-7600, 3543-7601, 3543-
7602. O endereço é Av. Abelardo 
Bueno, 1.500 – Barra da Tijuca. Na 
ocasião, informe-se sobre documen-
tos exigidos, bem como quanto às 
doenças a serem atendidas.

Rede Sarah

ATENÇÃO:
ESTAMOS NO GOOGLE. BASTA 

CLICAR AAPBB PARA NOS
ENCONTRAR.
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Omissão, Não! Participação, Sim! 
Temos tido inúmeras demons-

trações que justificam a posição 
dos PARTICIPANTES da PREVI e de-
mais EFPC de não aceitar mais sua 
omissão quando das tratativas de 
apropriação indevida de nosso pa-
trimônio previdenciário. Os PARTI-
CIPANTES têm de ser PROTAGONIS-
TAS nas alterações da legislação de 
base, foi a grande conclusão do Fó-
rum de Participação de Fundos de 
Pensão, realizado sob o patrocínio 
da AAPBB, APOSVALE e UNIDAS, aqui 
no Rio, com 150 participantes pre-
sentes, inclusive representantes do 
Ministério da Previdência, da PREVI 
e de associações de participantes li-
gadas à PREVI e a entidades estatais.

Entre outras demonstrações, ci-
tamos: Encontros Regionais no Rio 
Grande do Sul e Goiânia para discu-
tir nossas causas; o apoio de 10.000 
votantes em chapa PREVI com linha 

de pensamento diferente e candidatos 
profissionais; o trabalho da REDE SOS 
PREVI CASSI e demais e-grupos BB de 
comunicação; o Movimento UNAP-BB 
pela UNIÃO DE TODOS; a manutenção 
das 32 associações de aposentados e 
pensionistas, há mais de 15 anos, inco-
modadas por não serem reconhecidas 
nem pelo Executivo, nem pelo Banco, 
como Representantes legítimas dos 
PARTICIPANTES da EFPC PREVI.

Recentemente, dois outros impor-
tantes passos foram dados no quadro 
da UNIÃO, PELAS IDEIAS. O primeiro diz 
respeito ao Encontro de PARTICIPANTES 
com o Senador Paulo Paim, a quem Ruy 
Brito entregou artigo com nossa posi-
ção contra a aprovação do Projeto de 
LC 161, do Deputado Berzoini. A pro-
pósito, a AAPBB pleiteara à Comissão 
de Direitos Humanos e Legislação Par-
ticipativa, junto ao Senador, seu Presi-
dente, a apresentação de anteprojeto 

de Decreto Legislativo, sustando a vi-
gência de artigos da Resolução CGPC 
26, que nos prejudicam e a realização 
de Audiência Pública, a fim de dirimir 
controvérsias e harmonizar a política 
governamental com os interesses dos 
segurados.

O segundo evento foi o Seminá-
rio da ANABB, sobre questões que 
nos prejudicam e que contou com 
a presença de representantes de 
órgãos do SISTEMA, que nenhuma 
mudança trouxeram na posição que 
defendem.

É da maior importância juntarmos 
as forças acima citadas para criar um 
Plano de Ação, de defesa de nossos 
direitos, junto ao  Legislativo e ao 
Judiciário, ou em eventual mudança 
de atitude do Banco, da PREVI e do 
Poder Executivo, na direção de um 
Acordo de Parceria que atenda aos 
interesses das duas partes.

Coerente com o bom relacionamen-
to que une AAPBB e CASSI-RJ, nossa Di-
retoria teve o prazer de recepcionar, dia 
18 de fevereiro último, a nova Gerente 
Regional (RJ), Adriana Frank Sarmento, 
acompanhada de vários integrantes de 
sua equipe, entre Diretores e Gerentes. 
Foram horas agradáveis de confraterniza-
ção e entendimentos que serviram para 
consolidar, cada vez mais, o propósito 
comum que anima às duas entidades, 
no sentido de trabalhar pelo interesse 
e bem-estar dos associados. Nosso Vi-
ce-Presidente de Assuntos Assistenciais, 
Celso de Medeiros Drummond, dirigiu 
rápida saudação à colega Adriana, em 
que ressaltou a colaboração recíproca 
que tem caracterizado nossos contatos 
com todos os Gerentes Regionais, desde 
a gestão de David Salviano, atual Presi-
dente da CASSI, e, ao final, augurou êxito 
à nova Gerente, colocando a AAPBB - em 
nome de toda Diretoria - à disposição da 
CASSI-RJ. Ao lado, fotos do evento. 

Recepção à Nova 
Gerente Regional

AAPBB contrata 
escritório de

advocacia
Contrato de Prestação de Ser-

viços foi fechado com o Escritório 
Ribeiro e Navarro Advogados Asso-
ciados. O objetivo é prestar servi-
ços gratuitos de informação e con-
sultoria sobre assuntos pertinentes 
à área jurídica em geral, individual-
mente, sem cobrir certidões, cus-
tas, taxas judiciais e extrajudiciais, 
autenticações, reconhecimento de 
firma e cópias, que serão acerta-
dos entre associado e Escritório. 
Os serviços abrangerão as áreas 
cível e trabalhista, juizados espe-
ciais, responsabilidade civil (direito 
do consumidor), imobiliário, inven-
tários e testamentos. Atendimento: 
2ª a 5ª-feira, 11 às 16h, Rua Sena-
dor Dantas, 117, grupo 1011 – Rio 
de Janeiro. Em urgências, agendar 
horário especial. Telefones (21) 
2240-2233 ou 2232-7561 (AAPBB).
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Crônicas

Teste

Sonhos e Religião 

Vamos Pensar?

Sonhar acordado ou dormindo 
acontece, se não com todos os seres 
humanos, pelo menos com boa parte 
deles. O devaneio muitas vezes nos 
leva ao paraíso ou ao inferno, depen-
dendo do estado de espírito das pes-
soas ou de suas enganosas convic-
ções. Para muitos, os sonhos existem 
de forma absurda. Quase sempre re-
tratam uma realidade oculta na mente 
de quem vivencia imagens que só ele 
vê e, às vezes, até um grupo emba-
lado por motivações extrassensoriais. 
Assim, é a maioria daqueles que pro-
fessam a fé religiosa. Buscam na cren-
ça em outra vida prazerosa, através 
da imploração a Deus. Como lenitivo 
de suas agruras ao longo da vida, in-
sistem em encontrar a satisfação na 
esperança de alcançar o paraíso tão 
desejado. A coisa é tão marcante que 
a unanimidade dos povos, no princí-
pio, idolatrava até a alma das árvores, 
das estrelas, dos animais e tanto as-
sim que os ritos da antiguidade eram 
os da vegetação ou da fertilidade do 
solo. Então surgiram os mitos para 
explicar, para harmonizar os cultos à 
vegetação animista.

O judaísmo teria seu início pelo 
animismo e pela superstição porque 
os primitivos judeus adoravam pedras 
e animais, de forma que, na era das 
cavernas, as festas judaicas surgiram 
dos ritos da vegetação e o cristianis-
mo herdou tais práticas por assimi-
lação. E o homem segue sonhando, 
tendo frequentes pesadelos na procu-
ra incansável de suas ambições multi-
variadas. Julga encontrar em Deus o 
sentido eterno para a natureza huma-
na, a esperança de se perpetuar no 
plano celestial.

O místico Misterlis buscava em 
seus sonhos vislumbrar o caminho da 
salvação. No púlpito da igreja, orava, 
fervorosamente, invocando o nome 
de Cristo e de todos os santos, ansian-
do alcançar nova dimensão, o espaço 
da eternidade, a sua perpetuidade e 
a imortalidade da alma. Ele meditava 
horas seguidas e indagava sobre o 
princípio da vida: nascer, viver, lutar, 

Jesus Gomes de Oliveira

vencer as dificuldades e no fim a mor-
te inevitável, da qual nada escapa, até 
mesmo as galáxias onde pairam as 
estrelas, planetas, meteoritos, asteroi-
des e a poeira cósmica. Não faz dife-
rença se nossas vidas têm duração de 
um milésimo de segundo compara-
das à durabilidade do Universo.

  Via o poder da fé, mas inquiria 
a sapiência de Sócrates, considerado 
o homem mais sábio não só de sua 
época, mas também dos dias atuais 
e que nos legou esse ímpeto de in-
teligência: “Conhece-te a ti mesmo”, 
de todos os instintos humanos a reve-
lação autêntica do conhecimento da 
vida.

 Pois Misterlis continuou a filoso-
far e lembrou que Cristo foi santo sem 
querer ser santo, ou foi semi Deus? 
Nunca fundou religião alguma, mas a 
religião criada em seu nome se perpe-
tua por mais de dois mil anos. 

Na sua origem o Cristianismo 
era intolerante, hostil aos governos, 
contrário ao progresso, à ciência e à 
civilização. Foi perseguido pelo paga-
nismo dos imperadores, pelo panteís-
mo dos gregos e romanos, dando nos 
tempos hodiernos substância ao ma-
terialismo científico, mas trazendo no 
seu bojo a evolução da humanidade e 
sua emancipação espiritual.

Misterlis alargou seus sonhos por 
outros campos das crenças nas enti-
dades do além; viu horrores no funda-
mentalismo, preparando crianças para 
morrerem como homens-bombas; viu 
o fanatismo, a lavagem cerebral em 
muitas seitas, nas quais os adeptos 
perdem sua autenticidade de racio-
cínio; viu representantes religiosos 
corruptos se enriquecerem à custa da 
absoluta pobreza de seus seguidores. 
Reviu a história das religiões, eivadas 
de perseguições, intolerâncias, cruel-
dades, morticínios, tragédias, torturas 
e torpezas.

Com tudo isso, Misterlis se sente 
confortável, enlevado na fé inabalá-
vel de um Deus todo poderoso, todo 
bondoso, que tudo pode, resolve 
infortúnios das pessoas desde que 

elas implorem e não se esqueçam de 
agradecer penhoradamente os favo-
res recebidos de suas entidades santi-
ficadas. Misterlis não sabe ou não se 
lembra de que “a religião é o ópio do 
povo”. E assim caminha a humanida-
de se regozijando porque as estatís-
ticas indicam cerca de cinco bilhões 
pertencentes às mais diversas reli-
giões. Só dois bilhões seriam ímpios 
voltados para a ciência pura e para a 
Mãe Natureza.                                                             

Misterlis sonha e acorda com a 
maravilhosa visão de novas leis so-
ciais, que se baseiem no verdadeiro 
sentimento, alicerçado numa realida-
de científica. Acordado, chegou a vis-
lumbrar o império absoluto da justiça 
social, pois se convenceu que tudo, 
tudo precisa ser resolvido enquanto 
vivemos, não deixando o certo pelo 
duvidoso. Viu ainda a perpetuidade 
do ser humano, que é preservada 
e transmitida de geração a geração 
cada vez mais evoluída através das 
conquistas tecnológicas.

Misterlis mergulhou fundo nos 
meandros da existência. Viu que a 
vida é uma contínua mutação social e 
nós morremos porque vivemos, con-
cluindo que vivemos para morrer. 

Venha compartilhar experiên-
cias, discutir questões atuais, relem-
brar histórias do BB ou outras con-
quistas. Temas relacionados à saúde, 
família e comportamento – assim 
como práticas para ativar a memória, 
a atenção e o humor – serão condu-
zidos pela Psicóloga Helena Meira 
Garcia, com experiência de 19 anos 
com grupos de idosos. Ligue para 
2232-7561 e saiba mais.

Grupos de Vivências

Resposta: 143547. 

Este é para você que está bem 
em contas: Se 5+3+2= 151022 e 
9+2+4= 183652, quanto será o resul-
tado desta soma 7+2+5 ?
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NOSSOS PROSADORES

EXPEDIENTE

Obituário

Dizem que
a minha poesia não tem estética,
nem mesmo o que chamam de ética
- é simulada, artificial, cosmética.

Dizem que
a minha poesia é hermética,
não tem o viço da criação poética
- finge conotação dialética.

Dizem que
a minha poesia é magnética,
junta palavras com atração fonética
- subverte o coração da cibernética

Dizem que apesar de tudo,
a minha poesia é profética
e da condição humana ascética
- vaticina a implacável finitude paté-
tica.

Minha Poesia é 
Frenética 
Carlos Trigueiro Nossa seção, como era de Valo-

res, tinha um guichê à disposição dos 
acionistas. E nós, funcionários, tínha-
mos a facilidade de tirar dinheiro sem 
precisar ir ao andar térreo nos caixas 
comuns.

Certo dia, fui ao balcão, tirei do 
bolso meu talão de cheques e, ao 
preencher com a quantia que eu que-
ria, falei:

- Vou tirar aqui uma “grana” para 
gastar com minhas mulheres!

Uma freira, que esperava ser aten-
dida, me fulminou com um olhar de 
desdém, talvez até, me mandando 

Humor
Walter Mendonça

para as “profundezas do inferno”.
Quando o caixa me deu o dinhei-

ro, completei:
- Minha mulher e minha filha!
A freirinha abriu um doce sorriso, 

meigo, afável, terno e carinhoso, e, 
olhando para mim, disse:

- Muito bem, meu filho! Que Deus 
o abençoe...

Acho que Deus me abençoou e a 
perdoou também, pois seu olhar ful-
minante, de minutos antes, Deus não 
deve ter gostado, mesmo... 

(Trecho extraído do livro “Heróis 
do Salto no Abismo”) 

 
 

É com pesar que comunicamos 
ao Quadro Social o falecimento 
dos associados: Roberto Rocha de 
Oliveira, Lúcia Maria Diniz Caldeira 
Brant, Geraldo Loche, Ary Djalma 
Savi, Marcos Canetti, Edison de 
Oliveira Penna, Moyses Barrios, 
Nazaré Mendonça de Aguiar, José 
Roberto de Martin Sampaio, José 
Alves Braga, Oswaldo dos Santos, 
Antonio Augusto Borges, Diógenes 
Magalhães Pereira da Silva, Carlos 
Alberto Gomes Pereira, Luiz Fernan-
do Ricci e Paulino de Assis Souza.  
Aos familiares, apresentamos sin-
ceras condolências.

Temos reiterado a importância de se 
criar uma rede de comunicação entre as 
coirmãs, visando à troca de informações 
que nos revele, em breve, um conjunto de 
temas comuns, elemento indispensável à 
formação do ideário que há de orientar os 
aposentados em futuros pleitos de nossas 
Caixas. É fundamental que se intensifique 
a circulação de nossos boletins, informa-
tivos e revistas, cada um dentro de suas 
possibilidades, porém todos envolvidos na 
tarefa de reverter o grau de alheamento a 
que fomos relegados pela PREVI. Dentro 
desse espírito estão os colegas do  ASA 
BRANCA (AFABB-RJ), JORNAL AFABB (DF), 
AFABB-SP em Notícias, AFABB-TUPÃ (SP), O 
DESPERTAR (AFABB-ES), AFABB-SC, Notícias 
(AFA-BH), Informativo AAFBB-CE, AFABB-PA, 
Notícias do Brasil (UNAMIBB), AFABB-RS, 
AFABB-RN, AFABB-PR, JORNAL DA AAFBB e 
AFABB-Joinville.

Intercâmbio
Mande-nos mensagens com 

críticas ou sugestões. AAPBB – Av. 
Rio Branco, 185 ss/611 e 612. Tels. 

2232-7561 e 2509-0347. E-mail: 
aapbb@aapbb.org.br

Diretoria
Presidente de Honra:
Raymundo Gonçalves da Motta
Presidente:
José Adrião de Sousa
Vice-Presidente Administrativo:
Mario José Soares Esteves
Vice-Presidente de Desenvolvimento:
João Gomes André
Vice-Presidente Financeiro: 
Cid Mauricio Medina Coeli 

Vice-Presidente de Assuntos Assistenciais:
Celso de Medeiros Drummond 
Vice-Presidente de Assuntos Previdenciários:
Ruy Brito de Oliveira Pedroza 
Vice-Presidente Adjunto de Assuntos 
Previdenciários:
Mario Magalhães de Sousa
Vice-Presidente de Atividades Sociais:
Douglas Leonardo Gomes
Vice-Presidente de Seguros:
Carlos Antonio Neves Bezerra

Conselho Fiscal 
Alcides Lustoza Prazeres
Luiz Gonzaga Burza
Rubem de Cassia Venancio 

Informativo 
Projeto gráfico/editoração/Impressão:
LL Divulgação Editora Cultural Ltda

Redatores: Raymundo Gonçalves da 
Motta, José Adrião de Sousa, João 
Gomes André, Celso de Medeiros Drum-
mond e Douglas Leonardo Gomes.

As carências em atendimento 
de emergência levaram a AAPBB a 
firmar convênio com a VIDA – Emer-
gências Médicas. Por ele, associado 
e familiares recebem – a onze reais 
mensais por pessoa: atendimento 
de emergência/urgência; b) orien-
tação médica telefônica; c) acolhi-
mento em ambulâncias dotadas de 
UTI; e não têm limite de idade ou 
de utilização ou carência. Liguem 
para 2232-7561 ou 2509-0347 ou, 
ainda, por meio do e-mail aapbb@
aapbb.org.br e solicitem a visita do 
agenciador autorizado.

UTI-Móvel 24h




