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O Que Está Faltando?

• Visitadores em Ação
• Credenciamentos
• O Encontro
• Objetivos da Humanidade

Colega: Nas futuras eleições, diante da dificuldade de união em torno de nomes –
embora todos respeitáveis – vamos buscar a união em torno de ideias.

Graças ao trabalho de nossas associações, hoje estamos mais unidos. Palestras, 
sites, informativos e e-mails marketing colaboraram para isso e temos contado com o 
apoio de parlamentares nesse esforço. Leia Editorial na pág. 02.

Atendendo convite do Conselho de 
Usuários, a Diretora de Saúde da CASSI, 
Graça Machado, compareceu à reunião 
extraordinária, realizada em 15/05/2013, 
na sede da AAFBB e, na ocasião, apre-
ciou colocações feitas pelo plenário do 
Conselho, com relação a desvios torna-
dos públicos no PAF- Programa de As-
sistência Farmacêutica, tendo a Diretora 
informado, com toda transparência, as 
medidas corretivas já tomadas, assim 
como também sobre providências de 
caráter preventivo visando impedir, no 
futuro, novas irregularidades. Compuse-
ram a Mesa dos trabalhos Adriana Frank 
Sarmiento, Gerente da Unidade Rio; Gra-
ça Machado, Diretora de Saúde da CASSI; 
Douglas Leonardo, Coordenador do Con-
selho – RJ; e Regina Marçal, Secretária do 
Conselho – RJ. (Veja foto)

Conselho de
Usuários – RJ

Na última edição do 
Informativo AAPBB (nº 82), 
ao citarmos nosso novo Vi-
ce-Presidente de Seguros, 
cometemos o equívoco 
de nomeá-lo como Carlos 
Antonio Neves Ribeiro, 
em lugar de Carlos An-

tonio Neves Bezerra, engano de que ora nos 
redimimos, pedindo escusas ao amigo Carlos 
Antonio.  

Lembramos nossos associados de que 
poderão beneficiar-se do convênio feito 
pela AAPBB com a empresa PrimaVida Pla-
nos Odontológicos, válido também para 
seus dependentes e agregados, tanto apo-
sentados e pensionistas, como funcioná-
rios da ativa do BB. Há dois planos a sua 
escolha: o Plano Clássico, com mensalida-
de de R$ 14,50, com direito a consultas, 
cirurgias, obturações, tratamento de canal, 
tratamento de gengiva, Odontopediatria, 
prevenção e urgências. O Plano Inter, com 
cobertura mais ampla, tem mensalidade 
de R$ 24,00. A PrimaVida possui rede na-
cional de consultórios e clínicas odontoló-
gicas. Ligue para (21) 2509-0601 ou 2507-
8917.

Vice de Seguros – Correção

A CASSI firmou parceria com o CEPEM 
– Centro de Estudos e Pesquisas da Mulher 
para agilizar a marcação de exames. Co-
munique-se pelo e-mail agendamentocas-
si@cepem.med.br  ou visite os endereços 
a seguir: R. Barão de Lucena, 67 e 71; Av. 
das Américas 3255/lojas 235 a 243 ou Av. 
Rio Branco, 173/13º a 15º andares. Daremos 
maiores detalhes no próximo Informativo.

URGENTE!
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CASSI

CAIXA POSTAL

O Que Está Faltando?  Informes

Reconheçamos que os aposenta-
dos, hoje, estão muito mais unidos 
e atuantes do que há alguns anos. 
As entidades que nos representam, 
através de seus sites, informativos, 
e-mail marketing, simpósios, grupos 
de internet etc, têm sido responsáveis 
por esse trabalho tão significativo e 
importante para todos nós. Assisti-
mos, também, ao esforço feito junto 
ao Legislativo, assim como o apoio 
que essas iniciativas têm recebido, 
sobretudo do Senador Paulo Bauer, 
afora as manifestações favoráveis de 
outros parlamentares. De nossa par-
te, concretizamos o despertar de to-
das as entidades de aposentados no 
aperfeiçoamento redacional da reso-
lução sobre a Retirada do Patrocínio, 
além de termos recebido o Dr. Sergio 
de Andrea Ferreira em palestra sobre 
Retirada de Patrocínio e Reversão de 
Valores. Na oportunidade, publica-

mos no site um convite a que todas as 
associações de aposentados, ligadas 
a Fundos de Pensão, participassem 
da “União, Pelas Ideias”, e recebemos 
importantes adesões. No entanto, o 
que nos falta para reverter a chama-
da “Reversão de Valores”, que dá ao 
Banco metade da Reserva Especial da 
PREVI? E a resposta é não esmorecer. 
Precisamos: 1) seguir no trabalho de 
conscientização de maior número de 
aposentados; 2) persistir, brigando 
no Legislativo; 3) apoiar iniciativas 
que nos levem à busca de novos di-
reitos no Judiciário; e 4) aderir, como 
participante, à “União Pelas Ideias”, 
filiando-se a uma das associações de 
aposentados, que desenvolve ativida-
de extraordinária em nossa defesa. E, 
finalmente, que todos se tornem pro-
tagonistas nas reformas da legislação 
de base da Previdência Complemen-
tar. 

1) Dedica-se aos interesses de 
aposentados e pensionistas junto 
à PREVI e CASSI.
2) Trabalha pelo reajuste das pen-
sões, de 60% para 80%.
3) Criou o MegaVida, um seguro 
de vida que, no Plano Total, ofe-
rece coberturas para morte, morte 
acidental, invalidez permanente 
por acidente e doenças graves.
4) Editou e distribuiu o Manual de 
Pensionistas.
5) Firmou convênio com empresa 
de UTI-Móvel 24h, para atendimen-
to médico de emergência.
6) Editou e distribuiu o Guia de 

Motivos para Filiar-se à AAPBB:
Atendimento Hospitalar de Emer-
gência, com a relação de hospitais 
e clínicas, para atendimento 24h.
7) Criou o Grupo de Visitadores a 
colegas que se internem em hos-
pitais indicados pela CASSI, visan-
do ajudá-los e à família, em suas 
necessidades referentes à interna-
ção.
8) Contratou o Escritório de Advo-
cacia Ribeiro e Navarro para servi-
ços gratuitos de informação e con-
sultoria.
9) Fez convênio com o Plano 
Odontológico PrimaVida,  para as-
sociados e dependentes.

Levantamento realizado pela 
colega Marta Mendonça, secretária 
do Grupo de Visitadores, indica, no 
período de janeiro a junho 2013, um 
total de 204 visitas a pacientes hos-

Visitadores em Ação
pitalizados no HSVP. Esperamos con-
tar com sua participação futura em 
nossa equipe. Não perca a oportu-
nidade de fazer algo pelo próximo. 
Procure-nos no telefone 2232-7561

• Dia 16/06, realizou-se reunião 
no 10º andar da AAFBB, organi-
zada pelo Conselho de Usuários - 
RJ, com a presença da Diretora de 
Saúde, da CASSI, Graça Machado, 
ocasião em que foi comunicado o 
nome da nova distribuidora de me-
dicamentos: sai a Orion e assume a 
Panvel, como resultado de diversas 
reclamações sobre antigas entre-
gas, conforme o Conselho de Usuá-
rios alertou em recente reunião ex-
traordinária. Parabéns, CASSI, pela 
providência.

“Colegas Aposentados da PREVI 
e Dirigentes das Chamadas GRAN-
DES ASSOCIAÇÕES!

Seria interessante que nossas 
entidades se manifestassem clara-
mente sobre a proposição apresen-
tada pela AAPBB. Principalmente, 
se a posição for contrária, pois pre-
cisamos identificar os pontos que 
continuam impedindo que haja 
uma concreta UNIÃO DE ESFORÇOS 
em defesa dos interesses dos asso-
ciados da PREVI. Lembramos, mais 
uma vez, que temos colhido mui-
tas derrotas com as ações isoladas 
e desarticuladas até aqui adotadas. 
Marcilene (Goiânia) – Movimento 
Semente da União.” 

“Então, aí está, pessoal.
Obrigada, Dalton, por seus es-

clarecimentos. Quem estava pro-
curando uma associação para se 
vincular, pode começar a pensar na 
AAPBB com carinho. Daisy – SP; Se-
mente da União; MSU; Acorda, BB; 
Redes SOS;  Unap-BB”.

“Não sou ainda associada da 
AAPBB. Além de manifestar meu 
desejo de fazê-lo o quanto antes, 
coloco-me à disposição para co-
laborar financeiramente com os 
custos da contratação de escritório 
de advocacia para demandar nossa 
causa comum. Adolfo Lopes da Sil-
va – Nova Venécia (ES).”
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Reversão de Valores
Temos discutido, ultimamente 

(em busca de localizar as causas), cer-
ta imagem negativa que parece atin-
gir a comunidades de associações de 
funcionários do Banco e, em conse-
quência, uma tendência para termos 
mais saída do que entrada de associa-
dos, em boa parte de nossas entida-
des.

Entre as causas encontradas está 
uma espécie de desespero dos Partici-
pantes da PREVI por não conseguirem 
as entidades levar o Banco a respei-
tar os princípios e finalidade da Previ-
dência Complementar e em especial 
a nossa qualidade de BENEFICIÁRIOS 
exclusivos dos recursos PREVIDEN-
CIÁRIOS poupados, como previsto 
na Constituição Federal e nas leis de 
base, LC-108 e 109, muito especial-
mente com a tomada de poderes de 
gestão e de recursos a título de “re-
versão de valores”, não prevista em lei 
alguma. 

As EFPC, tal como a PREVI, são for-
madas por contratos separados com 
o Patrocinador e com os Participantes 
(associados), o primeiro referindo-se 
ao seu patrocínio e às contribuições 
a que se obriga; e o segundo (nós) à 
nossa obrigação de contribuir e à van-
tagem de receber no futuro os BENE-
FÍCIOS contratados (aposentadoria), 
não sendo pois uma contratação de 
empregador e empregado. Por isso, 
não há base legal para as ações de co-
mando exercidas pelo Banco na PRE-

VI: Corpo Social desfeito como Poder; 
anulação da Assembleia Geral, Voto 
de Minerva, ocupação dos cargos di-
rigentes de maior importância etc.

Apesar de estar na LC-109, Art. 3º 
VI que “A ação do Estado será exercida 
com o objetivo de proteger os interes-
ses dos participantes e assistidos dos 
planos de benefícios, “lamentamos 
registrar que o que há é o seguinte: 
1) falta de conveniente aproximação 
entre os dirigentes da PREVI e seus 
Participantes, não obstante, como 
EFPC, seja uma empresa formada pela 
adesão e contribuições destes, como 
ocorreria no caso de reuniões periódi-
cas (omissão do Presidente da PREVI 
em nos defender e comunicado dos 
Diretores Eleitos, pedindo-nos que 
aprouvemos o Projeto de Lei-161, que 
não é o que os Participantes estão de-
sejando); 2) inexistência da prática de 
uma convivência habitual para troca 
de ideias entre os gestores e a repre-
sentação dos associados (associações 
e entidades de funcionários do Banco) 
para canal de coordenação e encontro 
do que convém ser defendido junto 
ao Patrocinador na discussão dos in-
teresses comuns; 3) desprestígio da 
parte do Presidente e dos Diretores 
da PREVI, CASSI e do Banco às associa-
ções de aposentados e pensionistas, 
não obstante serem relegados a plano 
secundário pelos sindicatos que são 
para defender os empregados.

A recém-emitida RESOLUÇÃO 

CNPC-11 constitui terrível agravan-
te a esse quadro, ao permitir que a 
Retirada de Patrocínio tenha outros 
estímulos, como a nova forma de 
uso da “reversão de valores”, que in-
teressa mais ao Banco do Brasil, pois 
talvez somente a PREVI possua carac-
terísticas capazes de propiciar somas 
substanciais nesse particular. O que 
significa que os associados estão cor-
rendo o risco de novo e enorme pre-
juízo em sua poupança, que é para 
exclusivo pagamento de BENEFÍCIOS 
PREVIDENCIÁRIOS, além da possibili-
dade de extermínio da própria PREVI.

Para complementar o MALFEITO, 
há o Projeto de LC-161, do Deputado 
Berzoini que simplesmente dará força 
de Lei Complementar às duas RESO-
LUÇÕES do CGPC/CNPC e, portanto, 
às normas contra as quais estamos 
lutando, por serem invocadas pelo 
Banco para justificar as apropriações 
indevidas de nossos recursos que 
praticou e que sem dúvida continuará 
praticando até o final do Plano.

Assim, por ser absolutamente ne-
cessário que haja a mais forte reação 
dos Participantes, contra esse aniqui-
lamento da poupança que fizemos 
para sustento de nossa família, na 
aposentadoria, seria da maior impor-
tância que estes fossem mobilizados, 
no quadro do FORUM JURÍDICO, e de 
forma a abranger o apoio de todos os 
agentes de defesa de nossos direitos, 
discutirmos uma modalidade de ação 
judicial contra esses fatos, a contra-
tação de escritório de advocacia e fi-
nanciamento dos custos pertinentes.

A Lei que estabelece os direitos 
do Idoso, nº 10.741, conhecida como 
Estatuto do Idoso, tem quase dez 
anos, mas muitos não a conhecem. 
E, por não a conhecerem, deixam 
de cobrar seus direitos. O Estatuto 
abrange ampla e diversificada gama 
de condições que visam à proteção 
do idoso, no que toca à segurança, 
liberdade, dignidade, alimentação, 
saúde, educação e assistência so-
cial. Diz o Artigo 1º: É instituído o 
Estatuto do Idoso, destinado a re-

Atendimento ao Idoso
gular os direitos assegurados às pes-
soas com idade igual ou superior a 60 
(sessenta) anos. O Artigo 3º decreta 
que é obrigação de todos – família, 
comunidade, sociedade e Poder Pú-
blico – assegurar ao idoso, com abso-
luta prioridade, a efetivação do direito 
à vida, à saúde, alimentação etc. E 
ressalta, no seu parágrafo único, que 
a garantia de prioridade compreende 
“atendimento preferencial, imediato 
e individualizado, junto aos órgãos 
públicos e privados prestadores de 

serviços à população”.
Portanto, colega idoso, se você 

não estiver recebendo esse atendi-
mento prioritário e individualizado 
– quando necessitar da prestação 
de serviços de qualquer empresa – 
reclame por seus direitos, porque, 
nesses casos, ninguém lhe está fa-
zendo favor algum: é imposição le-
gal. E queremos que isso aconteça, 
sobretudo nos serviços prestados 
aos idosos pelo Banco do Brasil, PRE-
VI e CASSI. 
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Em nosso último artigo REVERSÃO 
DE VALORES – Resolução CNPC 11 – 
Ação Judicial, de 12/06, concluímos 
com a seguinte conclamação: “Assim, 
por ser absolutamente necessário 
que haja a mais forte reação dos par-
ticipantes e assistidos contra esse ani-
quilamento da poupança que fizemos 
para sustento de nossa família, na 
aposentadoria, seria da maior impor-
tância que estes fossem mobilizados, 
no quadro do FORUM JURÍDICO, e de 
forma a abranger o apoio de todos os 
agentes de defesa de nossos direitos, 
discutimos uma modalidade de ação 
judicial contra esses fatos, a contrata-
ção de escritório de advocacia e finan-
ciamento dos custos pertinentes.”

Nesse sentido, na tarde de 17/06, 
na sede da AAPBB, no Rio de Janeiro, 
com as ilustres presenças dos colegas 
Edgardo Amorim Rego, Ruy Brito de 
Oliveira Pedroza, Luiz Dalton Lopes e 
Gilberto Santiago, a convite da Direto-
ria da AAPBB, o Dr. Sérgio de Andrea 
Ferreira, renomado especialista em 
Direito Previdenciário, fez palestra so-
bre os temas Retirada de Patrocínio/
Reversão de Valores.

Com intervenções pontuais de 
nossos convidados, que muito enri-
queceram a exposição do Dr. Sérgio 
de Andrea, fomos presenteados com 
uma aula sobre Previdência Privada, 
em especial, no que diz respeito às 
últimas decisões do CNPC.

União Pelas Ideias - Vamos Juntos
José Adrião

No que toca à Retirada de Pa-
trocínio, o palestrante explicou que, 
juridicamente, ela representa uma 
renúncia unilateral do contrato entre 
Patrocinador e Participantes. E que 
a denúncia do contrato não acarreta 
automaticamente a renúncia de suas 
obrigações. O Patrocinador se retira e 
não assume novas obrigações, contu-
do, tudo o que foi assumido até o mo-
mento da denúncia continua em vi-
gor, porque o ato jurídico perfeito não 
pode ser afetado por legislação pos-
terior. A denuncia é da relação entre 
Patrocinadora com o Plano, porém o 
Patrocinador patrocina também cada 
contrato individual e o compromisso 
com esses contratos não é denunciá-
vel. “Qualquer lei que não atente para 
esse ponto é confiscatória de patrimô-
nio”, aduziu o Dr. Sérgio. 

Disse também que a retirada do 
Patrocinador deveria ser objeto de 
lei e que a PREVI não é reguladora, 
mas sim regulamentadora, o que é 
diferente; ela quer regular, o que é 
inconstitucional.

A AAPBB está encaminhando ao 
Dr. Sérgio de Andrea solicitação de 
proposta para apresentação de um 
parecer jurídico, destinado a embasar 
iniciativas de ações judiciais. Essa pro-
posta será levada a todas as Associa-
ções para avaliação e aprovação con-
junta, inclusive quanto aos recursos 
financeiros necessários à sua efetiva-

ção, bem como a definição do pos-
terior procedimento judicial julgado 
aconselhável.

A Diretoria da AAPBB quer deixar 
claro que não tem nenhuma aspira-
ção hegemônica em relação ao mo-
vimento de reação dos participantes 
e assistidos dos Fundos de Pensão 
contra a reversão de valores, retirada 
de patrocínio e outros temas de nos-
so interesse. Também não nos move 
qualquer vaidade de liderança desse 
movimento, mesmo porque temos 
consciência da limitação de nossos 
recursos.

Nossa meta, desde o início, é con-
tribuir para reunir todas as Associações 
e o maior número possível de partici-
pantes e assistidos num trabalho con-
junto, que denominamos UNIÃO, PE-
LAS IDEIAS, com a certeza de que esse 
é o melhor caminho para o sucesso. 
Não somos jovens para sair em pas-
seata pelas ruas, mas podemos reagir 
de outra maneira, acreditando que 
pela via jurídica podemos defender 
nossos direitos. Para isso, conclama-
mos as Associações representativas de 
participantes e assistidos de Fundos 
de Pensão, notadamente as ligadas 
às empresas estatais, a levar à frente 
essa iniciativa que reputamos de capi-
tal importância para o êxito de nosso 
movimento, que, acreditamos, já está 
maduro o suficiente para obter a ade-
são de todos.  

A Caixa de Assistência dos Funcio-
nários do Banco do Brasil e seu Con-
selho de Usuários (RJ), irmanados no 
desejo de estreitar e fortalecer a ges-
tão participativa da instituição, realiza-
ram, em 16/05/2013, no Auditório da 
Agência Banco do Brasil – Duque de 
Caxias, a Pré-Conferência de Saúde da 
Baixada Fluminense, com a presença 
de Carlos Alberto Rhoden, Superinten-
dente da Baixada; Loreni de Senger, 
Conselheira Deliberativa da CASSI, 

Pré-Conferência de Saúde CASSI
Douglas Leonardo Gomes, Coordena-
dor do Conselho de Usuários – RJ e 
Adriana Frank Sarmento, Gerente da 
Unidade Rio (foto). Na  oportunida-
de, a plateia, integrada por gestores 
e funcionários, trouxe vários assuntos 
a debate, sendo ouvidas algumas crí-
ticas e sugestões, visando à melho-
ria do atendimento e satisfação para 
beneficiários e seus familiares, todas 
consideradas pelos administradores 
presentes, que, democraticamente, 

forneceram as informações necessá-
rias ao esclarecimento dos problemas 
suscitados. 
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SERVIÇO

Nunca é demais reiterarmos aos 
nossos associados os diversos con-
vênios que vimos mantendo com 
instituições credenciadas a atendê
-los com presteza e eficiência. São 
eles:

 CERTO ODONTOLÓGICA – Com 
enfoque destacado em cirurgias bu-
comaxilares, implantes dentários e 
próteses sobre implantes, oferece 
desconto de 20% para nossos asso-
ciados. Rua Pareto, 8 – Tijuca, junti-
nho à Praça Saens Peña. Telefones: 
2264-8658 e 2567-8132.

ODONTO IMAGEM 45 – Especia-
lizada em radiografias odontológi-
cas. Praça Saens Peña, 45 sala 1403. 
Tel. 3477-0072 – Desconto de 10%.

OTICA SAENS PEÑA LTDA – É 
uma ótica “Zeiss Meinter Haus” (len-
tes Zeiss disponíveis em poucas ca-
sas do Rio, sendo especializada em 

Convênios
Varilux). Rua Conde de Bonfim, 352/204, 
junto à saída do Metrô. Atende também 
na sua filial no Centro de Araruama, na 
Região dos Lagos, Rua Major Félix. Te-
lefone (O22) 2665-5837 – Desconto de 
15%.

GILTUR PASSAGENS, HOTÉIS E TURIS-
MO LTDA – Empresa tradicional e muito 
conceituada no mercado, dispondo de 
atendentes qualificados. Presta servi-
ços, promove excursões e organiza pa-
cotes turísticos, no país e no exterior, 
oferecendo aos associados da AAPBB 
descontos de 20%, à vista, e 10% para 
quitação em dez parcelas (atendimento 
diretamente na loja) Telefone p/contato: 
2568-8344.

HARMONYA SÊNIOR –SPA DA LON-
GEVIDADE – Espaço multiprofissional, 
que busca otimizar o funcionamento da 
mente e recuperar as condições físicas 
do idoso, visando a sua saúde e bem

-estar. Oferece aos associados da 
AAPBB descontos em todos os servi-
ços. Informe-se: Estrada dos Bandei-
rantes, 20.008, Vargem Grande – Rio 
de Janeiro (RJ). Tels. 2441-8150 e 2442-
6836. Site: www.harmonyaseniorspa.
com.br.

VIDA UTI-MÓVEL – Filiando-se a 
este convênio, o associado terá aten-
dimento médico de emergência, du-
rante 24h/dia, através de ambulância 
dotada de UTI. Isso diz respeito à sua 
saúde e à de sua família. Ligue p/ 
AAPBB – 2232-7561/2509-0347.

PRIMAVIDA – Planos Odontológi-
cos – Assistência odontológica para 
associados, dependentes e agrega-
dos, a preços módicos.

ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA RI-
BEIRO E NAVARRO – Presta serviços 
gratuitos de informação e consulto-
ria sobre assuntos pertinentes à área 
jurídica em geral aos associados da 
AAPBB. Ligue p/2240-2233 p/agendar 
atendimento.

A AAPBB, criada há mais de 15 
anos por um grupo de colegas idea-
listas, luta com todas as forças em 
defesa de nossos direitos e conquis-
tas. Os integrantes de sua Diretoria, 
hoje liderados pelo querido José 
Adrião, dedicam-se a ela como tra-
balho voluntariado, sem receberem 
qualquer tipo de remuneração a não 
ser a satisfação com o bem servir. 
Seus membros também não procu-
ram e não participam de sinecuras 
em conselhos de nenhuma de nos-
sas entidades ou empresas associa-
das à PREVI. Tenho a honra de ser as-
sociado a ela desde seus primeiros 
tempos e jamais me decepcionei. 
Pelo contrário.

Além de José Adrião, velho e 
combativo companheiro, a AAPBB 
está integrada, entre muitos outros 
bons companheiros, pelo grande 
Edgardo Amorim Rego, sem dúvida, 
um dos mais lúcidos combatentes 
dessa criminosa REVERSÃO DE VA-
LORES, idealizada nos subterrâneos 

União de Forças
Luiz Dalton Lopes

do “puder” para exatamente acabarem 
com as EFPCs. Outro ícone de nossas 
lutas, engajado aos “nossos” quadros, 
é o notável brasileiro Ruy Brito, agora 
disposto a assumir, como candidato, a 
Presidência da AAFBB, cujas eleições 
estão previstas para este ano.

Ademais, a entidade é pioneira na 
ideia de nos juntarmos aos outros fun-
dos de pensão, tanto de empresas pú-
blicas, como privadas, dentre as quais 
alinhamos as FUNCEF, PETROS, VALIA, 
PORTALIS e, até, o AERUS, incluindo ou-
tras de menor porte, sempre buscando 
a união de forças pelas ideias e em de-
fesa de direitos e conquistas, tudo para 
derrotar os pelegos e aproveitadores, 
que tomaram de assalto tudo aquilo 
que construímos em lutas cotidianas e 
árduas durante nossas vidas de labor.

A mensalidade da AAPBB é de ape-
nas R$ 13,00.

Inscrevam-se e levem essa motiva-
ção a seus parentes e amigos, servido-
res e ex-empregados do BB e - por que 
não também? – aos colegas de outros 

fundos de pensão.
Todos contra a criminosa Resolu-

ção CGPC 26/2008. Pela volta do Qua-
dro Social à PREVI. Contra a saída dos 
patrocinadores, que, na verdade, não 
patrocinam coisa nenhuma, pois nos 
pagam salários indiretos em forma de 
contribuições às EFPCs, além de mui-
tos outros malfeitos, sempre contra o 
elo mais fraco da corrente, nós, tra-
balhadores assalariados, ainda ativos, 
aposentados e pensionistas. Abraços 
fraternais.

Somos indagados, às vezes, por 
colegas que buscam saber mais so-
bre a AAPBB. Todavia, como temos 
divulgado, seguidamente, nosso 
site está habilitado a fornecer-lhes 
toda história da instituição, com-
promissos assumidos e sua linha de 
atuação. Visitem-nos na Av. Rio Bran-
co, 185 ss/611 e 612 ou nos procu-
rem no endereço www.aapbb.org.br 

Prezado Associado:

Unidos, seremos fortes. Com 
ideias, percorreremos caminhos. 

Irmanados chegaremos às
nossas metas.
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UTILIDADE PÚBLICA

Informativo
AAPBB

CASSI

Teste

Vamos Pensar?

Resposta: 545+5=550.

A CASSI informa que o Hospital 
Silvestre, desde maio último, deixou 
de atender na Emergência e CTI Pe-
diátricos além da UTI Neonatal. A de-
cisão foi tomada pela Direção do hos-
pital, que decidiu ampliar o número 
de leitos de UTI para adultos. Indica-
mos alguns credenciados, nessas mo-
dalidades, na CASSI - Rio de Janeiro e 
Niterói:

Emergência Pediátrica - Rio de 
Janeiro: Hospital Copa D´Or (São Cris-
tóvão); Centro Pediátrico da Lagoa 
(Lagoa); AMIU - Casa de Saúde e As-
sistência Médica Infantil de Urgências 
(Botafogo), Clínica Pediátrica da Barra 
(Barra da Tijuca); SAMCI – Serviço de 
Assistência Médica Cirúrgica Infan-
til (Andaraí); PRONTOBABY (Tijuca); 
Hospital Quinta D´Or (São Cristóvão); 
Hospital Rios D´Or (Jacarepaguá); 
Hospital Padre Miguel (Padre Miguel); 
Hospital Santa Maria Madalena (I. 
Governador); Hospital Joari (Campo 
Grande). Niterói: Hospital das Clínicas 
de Niterói (Centro Niterói); Hospital 
Icaraí (Centro Niterói). 

UTI Pediátrico – Rio de Janeiro: 

Credenciamentos
Hospital Quinta D´Or (São Cristóvão); 
Hospital Rios D´Or (Copacabana); 
Centro Pediátrico da Lagoa (Lagoa); 
PRONTOBABY (Tijuca); SAMCI – Ser-
viço de Assistência Médica Cirúrgi-
ca Infantil (Andaraí); Hospital Padre 
Miguel – SERVBABY (Padre Miguel); 
AMIU – Casa de Saúde e Assistência 
Médica Infantil de Urgências (Botafo-
go); Hospital Santa Maria Madalena (I. 
Governador); Hospital Joari (Campo 
Grande). Niterói: Hospital das Clínicas 
de Niterói (Centro Niterói); Hospital 
Icaraí (Centro Niterói).

UTI Neonatal – Rio de Janei-
ro – Clínica Cirúrgica Santa Bárbara 
(Botafogo); Perinatal Laranjeiras (La-
ranjeiras); AMIU – Casa de Saúde e 
Assistência Médica Infantil de Urgên-
cias (Botafogo): SAMCI – Serviço de 
Assistência Médica Cirúrgica Infantil 
(Andaraí); Casa de Saúde Santa The-
rezinha (Tijuca); PRONTOBABY (Tiju-
ca); Hospital Santa Maria Madalena (I 
.Governador); Hospital Joari (Campo 
Grande). Niterói: Hospital das Clínicas 
de Niterói (Centro Niterói); Hospital 
Icaraí (Centro Niterói).

A Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais (APAE) tem como 
missão institucional atuar no cam-
po da prevenção e da deficiência, 
além de promover a educação e a 
inclusão social da pessoa com de-
ficiência. Dispõe de um Centro de 
Triagem, onde o deficiente é ava-
liado; oferece programas de reabili-
tação, habilitação e inclusão social 
para crianças, jovens e adultos, 
além de um Centro Integrado de 
Educação e Trabalho, reconhecido 
pelo MEC. Conheça este trabalho. 
Rua Bom Pastor, 41 – Tijuca e Rua 
Pref. Olímpio de Melo, 1540 – Ben-
fica – Tel: 2978-8827.

APAE

Quando você quiser saber se 
o remédio que lhe foi indicado já 
possui genérico ou similar, bem 
como obter esclarecimentos sobre 
preços em todo território nacional, 
basta digitar htpp:///www.consulta-
remedios.com.br/ mais o nome do 
remédio desejado.

Remédios

A ASIA – Associação dos Anti-
gos Alunos dos Padres Jesuítas de-
senvolveu, com o patrocínio de di-
versas empresas, o projeto Imagem 
Solidária, com o objetivo de propor-
cionar o acesso da população de 
baixa renda a exames mais com-
plexos, como a ressonância mag-
nética, ultrassom e mamografia. O 
endereço é Rua São Clemente, 216 
– Botafogo – Rio de Janeiro (RJ). 
Mais informações no site www.ima-
gemsolidaria.com.br

Exames Complexos

Como anda sua atenção, cole-
ga? Veja como você corrigiria esta 
fórmula, com um único traço, para 
torná-la verdadeira: “5+5+5=550”. 

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 

EMERGÊNCIA?
Pela CASSI temos apenas como chamar uma ambulância, que faz o simples 

transporte.
O idoso aparentemente pode estar bem e, de repente, passar pelo susto de 

sentir dor intensa, especialmente no peito.
Também outros imprevistos não escolhem hora nem local para acontecer. O 

melhor é estar protegido para os momentos difíceis de uma emergência médica.
ESSES MOTIVOS LEVARAM A AAPBB A FIRMAR CONVÊNIO COM A EMPRESA VI-

DA-EMERGÊNCIAS MÉDICAS, QUE ATUA NO RIO E GRANDE RIO.
Pelo convênio, nossos associados e seus familiares poderão contratar atendi-

mento médico emergencial, ao custo mensal de R$10,00, 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. 
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NOSSOS POETAS

Informativo
AAPBB

NOSSOS PROSADORES

EXPEDIENTE

Obituário

Objetivo da
Humanidade
Marcos de Castro

O Encontro 
Carlos Trigueiro

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.

É com pesar que comunicamos 
ao Quadro Social o falecimento dos 
associados: Palmyra dos Santos e Sil-
va Tavares, Francisco Velloso Peder-
neiras, Ronny Botelho, Yeber Sousa 
Pinheiro Lima, Geraldo Henrique de 
Abreu, Custódia Teixeira Pinheiro, 
Alpheu Mendes Filho, Sully Leite de 
Sá, Ronaldo Chagas Nunes, Odette 
Ferreira de Castro, Orlando Barros 
Duarte e Henrique Carlos M. Gomes 
Morais. Aos familiares, apresenta-
mos sinceras condolências.

Assusta-me o braço que se ergue
Contra os fatos que teimam em 
persistir
No clamor das verdades incontidas.

Reflete sobre o início do processo
Analisa o acontecido e o que acon-
tece
E diz se o acaso é o mentor.

Vê que as peças se encaixam
Há uma lei maior subjacente
Comandando tudo sem desvios.

Será que o destino da humanidade
É destruir o planeta
E tudo o mais que Ele criou?

Será que nossa ambição
É mostrar que a criatura
É maior que o Criador?

Meu encontro, ou melhor, nos-
so encontro com Otávio foi curioso. 
Débora, minha irmã, que me aju-
dava na revisão de textos e livros, 
vivia insistindo para fazermos pe-
ríodo de reciclagem numa oficina 
literária que conhecera na internet.

Sucedeu que nos matriculamos 
na tal oficina para um curso notur-
no sobre variações na técnica de 
textos. Grupo eclético: quatro en-
saístas, um tradutor, três jornalis-
tas, dois poetas e dois romancistas.

No primeiro dia, atendendo pe-
dido do orientador do curso, todos 
se apresentaram dizendo nome 
e breve currículo. Éramos 12. O 
orientador, aplicando didática para 
nos descontrair, ou querendo nos 
impressionar, mencionou que a 
soma dos algarismos do número 12 
continha o algarismo três – o que, 

segundo ele, era um sinal de que 
apesar de formarmos um conjunto 
heterogêneo, três elementos do 
grupo estariam ligados pelo desti-
no a partir dali. Obviamente houve 
risos, gracejos e chacotas sobre o 
vaticínio. Desfeitos os rumores da 
brincadeira, iniciamos estudos e 
trabalhos que nos tomariam oito 
semanas.

Nenhum participante me cha-
mou tanta atenção quanto Otavio. 
Falava pouco, dizia muito. E com 
agradável preciosismo, numa ento-
nação diferenciada, possivelmente 
contendo desdobramentos de sua 
personalidade. Mostrava-se tão tí-
mido que era incômodo (aos de-
mais) sentir o seu esforço tentan-
do vencer a si mesmo, ou o outro 
Otavio que, mais tarde, confessaria 
hospedar.

(Trecho extraído do livro “Libido aos 
Pedaços”)

Com o propósito de manter os as-
sociados sempre bem informados sobre 
os assuntos mais recentes de seu inter-
esse, solicitamos informarem à AAPBB 
seus endereços eletrônicos. Com isto 
estaremos ampliando, de forma signifi-
cativa, nossa rede de comunicação e 
incrementando a troca de ideias e sug-
estões tão necessária ao bom resultado 
de nosso trabalho. Para outros conta-
tos, 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
A troca de boletins ou informati-

vos entre nossas coirmãs é fator de-
cisivo para que se crie uma identida-
de de princípios capaz de nos levar 
a voos mais altos. Asa Branca (AFA-
BB-RN), Jornal AFABB-DF, AFABB-SP, 
AFABB-Tupã, O Despertar (AFABBES), 
AFABB-SC, AFA-BH, Informativo AAFB-
B-CE, AFABB-PA, AFABB-RS, AFABB-PR, 
AAFBB e AFABB-Joinville já trabalham 
nesse propósito e convidamos as 
demais integrantes da FAABB a, tam-
bém, nos visitarem com seus textos.

Objetivo Comum




