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A Decisão de Esaú
Num momento crucial para nós aposentados, Getúlio Pessoa, com grande
sabedoria, trouxe das Escrituras o exemplo de um mau acordo celebrado entre Esaú e
Jacó, em que um deles cedeu direitos em troca de brindes. Veja pág. 05.
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Doar sangue é doar vida
para quem a está
perdendo. Seja um
doador e
cadastre-se como
doador na AAPBB.

Feliz Ano Novo
Sede Própria
Iniciamos o novo ano com um
sonho: adquirir nossa sede. Sabemos da
dificuldade, pois imóveis em área central
do Rio são caros e nossos recursos,
limitados. No entanto, vamos pesquisar
com toda cautela, contando com a
experiência de colegas da diretoria sobre
o assunto, bem como de assessoria
jurídica e, até mesmo, se necessário, de
consultoria especializada.
Procuramos um espaço que nos
permita ter, no mínimo, uma sala para
aposentados, um pequeno auditório para
palestras, reuniões etc, além da sala da
diretoria e um espaço para o escritório.
Acreditamos que a aquisição da sede
representará um novo marco para o
crescimento da AAPBB, possibilitando a
realização de novos projetos dedicados
aos associados.

A AAPBB
na UNIDAS
Nossa entidade compareceu, a convite, ao VIII Congresso da UNIDAS (União
Nacional das Instituições de Autogestão
em Saúde), realizado em São Paulo, em
23/11/2010, onde fomos selecionados para
expor nosso Programa “Visitadores Hospitalares”, muito aplaudido pelo plenário –
composto por cerca de 600 pessoas - tratamento também dispensado ao Programa
“Facilitadores CASSI”, implementado pelo
Conselho de Usuários-RS, ambos, aliás,
agraciados como “Case de Sucesso”. No
evento, representou-nos o Diretor de Assistência Social, Douglas Leonardo Gomes
(na foto), que expôs os propósitos de nosso
programa de visitadores, e que, diante do
interesse de colegas de outros estados,
colocou-se à disposição para levar-lhes a experiência acumulada pela AAPBB nos Hospitais São Vicente de Paulo e São Lucas, aqui
no Rio, e que integram o Convênio CASSI/
AAPBB.

E leia ainda:
•Visitadores em Ação
•Credenciamento de Hospital
•Visitadores em Confraternização
•Conselho de Usuários - RJ

Prestigie sua entidade. Dê sua colaboração.Torne-a mais efetiva e atuante, porque só assim seremos
reconhecidos como protagonistas no trato de nossos interesses.
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Presente de Natal
O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boanova de grande alegria, que o será para todo o povo; é que
hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é Cristo,
o Senhor (Evangelho de Lucas, cap. 2, versos 10 e 11).
O cristianismo paganizado
“celebrou”, agora em dezembro, o
evento narrado por Lucas. O comércio
fervilhou de compradores de presentes
a serem trocados entre familiares e
amigos ocultos. Programaram-se Ceias
de Natal. Papai Noel esteve presente
em todos os shoppings e lojas de maior
porte ou descendo de helicóptero em
clubes e estádios de futebol. Falou-se
de tudo, menos daquele que seria
o aniversariante: Jesus Cristo, que
deveria ser o Senhor, mas a ambição
dos vendilhões do templo o substituiu
por Papai Noel.
O verdadeiro presente de Natal,

a todos os homens a quem Deus
quer bem, é Cristo. Ele é a boa-nova
da anunciação do anjo e nada tem a
ver com a festa pagã e de exploração
comercial que vemos por toda parte.
Você não precisa entrar nessa
ciranda e dar presentes, mas receber
o PRESENTE DE NATAL, Cristo, e suas
lições de paz, amor e fraternidade.
Que o amor de Cristo e sua paz
reinem na vida de cada um de nossos
associados, ajudando-os a, olhando
para a eternidade, enfrentar com
firmeza as vicissitudes da vida, certos
de que ELE estará conosco todos os
dias, até a consumação dos séculos.

CASSI

Conselho de
Usuários - RJ

Credenciamento
de Hospital

Para a divulgação adequada
junto aos associados e usuários,
formalizamos a comunicação do
início de atendimento dos Hospitais
Rios D´Or (Pediátrico, Geral e
Pronto Socorro), na Estrada dos Três
Rios, 1.366, na Freguesia, Rio de
Janeiro; e Fluminense (Geral e Pronto
Socorro), na Av. Sete de Setembro,
301, Bairro Santa Rosa, em Niterói,
o que contribuirá para a melhoria
do atendimento às necessidades de
serviços hospitalares com que nos
deparamos.
O Conselho de Usuários
foi representado, no evento de
assinatura dos convênios, pelo seu
Coordenador, Dr. Mario Engelke, e
pelo Conselheiro Marcelo Neiva, que,
inclusive, visitaram as dependências
do hospital Rios D´Or.

A CASSI - Caixa de Assistência dos
Funcionários do Banco do Brasil informa
o credenciamento em Araruama, Rio
de Janeiro, do Hospital das Clínicas
da Região dos Lagos (Hospital Geral e
Pronto Socorro), com sede na Avenida
Nilo Peçanha, 835 – Centro.
Atenção, Colega! A CASSI precisa
que você faça seu recadastramento. Caso não tenha atualizado seus dados pessoais recentemente, favor acessar www.cassi.
com.br , link “Exclusivo Participante”, ou entre em contato com
a Central CASSI 0080 729 0080.

Caixa Postal - I
Agradecimento
“Agradeço a referência, no último
informativo AAPBB, ao meu livro
Maruan e sua busca por um sentido
de vida, sob o título de "Lagarta
Sonhadora". Abraços. Aldenor Studart”
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Visitadores em
Confraternização
E m 14 d o c o r re n t e , n o s s o s
Visitadores Hospitalares realizaram sua
confraternização pela aproximação do
Natal. Na ocasião, o Coordenador do
Grupo e Diretor de Assistência Social,
Douglas Leonardo Gomes, realizou um
retrospecto da exitosa trajetória dos
Visitadores durante o ano e aproveitou
para realçar o verdadeiro sentido do
evento natalino, que, segundo ele, deve
residir na importância do renascimento
de Cristo. Lamentou, apenas, a ausência
da Visitadora Selma, que, por encontrarse ainda em atividade na PREVI, não
pôde comparecer. Ao final, realizou-se
um alegre “Amigo Oculto”, entre sorrisos
e abraços, e o Grupo formulou um voto
de Feliz Natal e Próspero Ano Novo a
todo nosso Quadro Social.

Visitadores em
Ação
Eis o levantamento geral de
visitas realizadas por nosso Grupo
de Visitadores nos Hospitais São
Vicente de Paulo e São Lucas, até
20 de dezembro último: HSVC – 376;
HSL – 92. Assim, totalizamos 468
visitas a pacientes, dentro de nosso
programa. Esperamos fechar, em
2011, novos convênios com a CASSI,
além de acreditarmos que novos
visitadores irão se apresentar para
esse trabalho de generosidade. Já
somos doze. Só falta você. Ligue
para 2232-7561 e informe-se.
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Entidade Fechada de
Previdência Complementar
Edgardo Amorim Rego

A Constituição de 1988 consagra as
três vertentes do processo evolutivo
multissecular da Previdência Social
brasileira no seu estágio atual: o regime
de previdência social básica, o regime
próprio da previdência dos servidores
militares e de determinadas classes
dos servidores civis do Estado e o
regime de previdência social privada
complementar.
A Lei Complementar 109 do ano
de 2001 foi editada para organizar o
regime da previdência social privada
complementar. O Art.2º é muito
significativo quando diz que "o regime
de previdência complementar é
operado por entidades de previdência
complementar que têm por objetivo
principal instituir e executar planos de
benefícios de caráter previdenciário".
É que o Art.4º mantém a classificação
d a s e n t i d a d e s d e p re v i d ê n c i a
complementar, feita pela Lei 6.435:
entidades fechadas (EFPC) e entidades
abertas (EAPC). E o Art.31§1º determina
que EFPC seja ou uma fundação
ou uma sociedade civil, sem fins
lucrativos. Mas, a EAPC é sempre
uma sociedade anônima, isto é,
uma companhia, uma sociedade
mercantil, com capital próprio e com
fins lucrativos, segundo a Lei 6.404.
A PREVI é uma EFPC, uma entidade
fechada de previdência complementar,
porque os seus associados só podem
ser funcionários do Banco do Brasil e da
Caixa de Previdência dos Funcionários
do Banco do Brasil.
A LC 109, portanto, inovou neste
particular: as EFPC são sempre entidades
sem fins lucrativos, isto é, destinamse exclusivamente a proporcionar
benefícios previdenciários, enquanto
as EAPC são sempre entidades com
fins lucrativos. Fica agora bem clara a
intenção daquele Art.2º supracitado:
mesmo nas EAPC, que sempre têm o
objetivo de lucro, este objetivo não
é o principal nem igual ao objetivo

previdenciário. Este, sim, é o principal
objetivo das EAPC.
A Resolução 26 transformou a PREVI,
uma EFPC, sociedade civil sem fins
lucrativos, em sociedade lucrativa para
o Banco do Brasil. É tão substanciosa
essa metade do superávit, tão
altamente rentável para o Patrocinador,
que extrapola até o papel secundário
do objetivo de lucro das EAPC. E o
mais intrigante é que ela colide com
o papel que deve desempenhar o
Estado na sua ação nesta matéria da
previdência complementar, segundo
o Art.3º VI: "proteger os interesses
dos participantes e assistidos dos
planos de "benefícios". A Resolução
26, ao contrário, está protegendo os
interesses do Banco do Brasil, quando
lhe destina metade do superávit do
Plano 1 de benefícios.
O Art.19, na minha opinião, é
contundentemente óbvio na
demonstração da ilegalidade da
Resolução 26, quando determina:
"As contribuições destinadas à
constituição de reservas terão como
finalidade prover o pagamento de
benefícios de caráter previdenciário,
obser vadas as especif icidades
previstas nesta Lei Complementar".
AS CONTRIBUIÇÕES (está escrito
com todas as letras, não se pode
ser mais claro), PORTANTO, SÓ
PODEM SER USADAS PARA CARÁTER
PREVIDENCIÁRIO. NÃO EXISTE A MÍNIMA
POSSIBILIDADE DE SEREM USADAS PARA
PAGAMENTO DO PATROCINADOR, NEM
MESMO A TÍTULO DE DEVOLUÇÃO
DO QUE ERA DELE, PORQUE ISSO
NÃO É PAGAMENTO DE BENEFÍCIO DE
CARÁTER PREVIDENCIÁRIO.
Mas, continuemos a análise.
Quais são essas contribuições? O
Parágrafo Único responde: as normais
(pagas rotineiramente para custeio
dos benefícios previstos no plano)
e as extraordinárias (pagas para
custeio de déficits, serviço passado
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e outras finalidades não incluídas na
contribuição normal).
Quais são essas reservas? O Art. 18
designa-as de reservas garantidoras
de benefícios, fundos, provisões e
cobertura das demais despesas. No
seu §2º chama-as de reservas técnicas
e no §3º enfatiza que as reservas
técnicas devem ser tais que atendam
permanentemente à cobertura integral
dos compromissos assumidos pelo
plano de benefícios.
Por fim, outra vez, a redação do
Art. 20 torna insustentável "a reversão
de contribuições ao Patrocinador:" O
resultado superavitário dos planos de
benefícios das entidades fechadas...
será destinado à constituição de
reserva de contingência, para garantia
de benefícios, até o limite de vinte e
cinco por cento do valor das reservas
matemáticas. Novamente, todos os
recursos excedentes da EFPC destinamse a pagar benefícios previdenciários.
E, por último, completa
contundentemente afirmando que
todo o superávit sobre a reserva de
contingência só possui um e definitivo
destino, que é a concessão de benefício
previdenciário: §1º Constituída a
reserva de contingência, com os
valores excedentes será constituída
reserva especial para revisão do plano
de benefícios. Lembra-se do que diz o
Art.19? Todas as reservas, e o superávit,
chamado de reserva especial pela LC
109, só têm um destino: benefício
previdenciário.
Após essa leitura da LC 109, qual
resposta se pode dar às seguintes
perguntas?
a) O Banco do Brasil tem amparo legal,
quando reivindica metade da reserva
especial para revisão do plano de
benefícios do Plano 1 da PREVI?
b) A Resolução CGPC 26 tem base legal
para prescrever que metade da reserva
especial para revisão do Plano 1 de
benefícios da PREVI seja destinada ao
patrocinador?
Na minha opinião, a resposta é
inexoravelmente negativa para ambas
as questões, simplesmente porque
o Banco do Brasil, pessoa jurídica,
sociedade anônima e patrocinador
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CONVÊNIOS

não está qualificado legalmente para
receber beneficio previdenciário. Não
é participante, nem assistido, nem do
Plano 1 de benefícios da PREVI.
Em resumo, a LC 109, no que tange
às EFPC (PREVI) consiste no seguinte
silogismo:
Todas as contribuições devem ser
colocadas em reservas para pagamento
de benefício previdenciário (Art. 19).
Todo o superávit deve ser colocado
em reserva de contingência e reserva
especial para pagamento de benefício
(Art. 20).
Logo, todo o superávit deve ser
usado no pagamento de benefício
previdenciário.
Logo, todo o superávit deve ser
usado para pagamento de benefício a
assistido e pensionista.
Logo, nada do superávit pode
ser pago ao Banco do Brasil (não é
assistido nem pensionista).
Logo, a Resolução 26 é ilegítima,
porque contraria a LC 109 ao mandar
reverter as contribuições do Banco do
Brasil ao Banco do Brasil.

Prestação de Serviços

Ambulâncias
UTI Móvel
Mantemos convênio com a
VIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS
para prestação de serviços de
atendimento emergencial. O
sistema utiliza UTI´s móveis,
durante 24 horas, com equipe
médica pronta para assistir o
paciente, transferindo-o, se for o
caso, para o hospital de sua escolha.
Pelo serviço, a VIDA cobrará R$
9,20, por pessoa inscrita no Plano,
com o primeiro pagamento na
assinatura do contrato e sem
custo adicional por honorário
médico, uso de equipamento ou
remoção. Previna-se. Procure a
VIDA Emergências Médicas. Tels:
2232-7561/2509-0347.

Além do convênio reiteradamente
divulgado no Informativo bimestral
da Associação com a empresa “VIDAEmergências Médicas/ UTI-Móvel” –
que já protege cerca de 1.600 vidas de
nossos associados e seus familiares - a
AAPBB teve oportunidade de assinar
convênios com as seguintes entidades:
CERTO ODONTOLOGIA – Com
enfoque destacado em cirurgias
bucomaxilares, implantes dentários
e próteses sobre implantes, oferece
desconto de 20% para nossos
associados. Rua Pareto, 8 – Tijuca,
juntinho à Praça Saens Peña. Telefones:
2264-8658 e 2567-8132
ODONTO IMAGEM 45 - Especializada
em radiografias odontológicas.
Praça Saens Peña, 45, sala 1403. Tel.
3477-0072 – Desconto de 10%
ÓTICA SAENS PEÑA LTDA. – É uma
ótica “Zeiss Meinter Haus” (lentes Zeiss,
disponíveis em poucas casas do Rio,
especializada em Varilux).Rua Conde
de Bonfim, 352/204, junto à saída do
Metrô. Atende também na sua filial

no centro de Araruama – Região dos
Lagos, Rua Major Félix, telefone (022)
2665-5837 - Desconto de 15%.
GILTUR PASSAGENS, HOTÉIS E
TURISMO LTDA – Empresa tradicional
e muito conceituada no mercado,
dispondo de atendentes qualificados.
Presta serviços, promove excursões e
organiza pacotes turísticos, no país e no
exterior, oferecendo aos associados da
AAPBB descontos 20% p/pagamento
à vista e 10% p/quitação em dez
parcelas (atendimento diretamente na
loja). Telefone p/contato: 2568-8344.
H A R M O N YA S Ê N I O R – S PA
DA LONGEVIDADE – É um 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 serviços. Informe-se: Estrada
dos Bandeirantes, 20.008, Vargem
Grande – Rio de Janeiro (RJ). Tels:
2441-8150 e 2442-6836. Site: www.
harnonyaseniorspa.com.br

Balcão do
Associado

Caixa Postal - II

Distribuição do Superávit

“Gostaria de me congratular com a
AAPBB por ter entre os seus associados
o insigne mestre Edgardo Amorim
Rego. O texto de sua autoria, sobre o
Superávit da PREVI, é de uma clareza
meridiana, fruto da inteligência
privilegiada do Professor Amorim
Rego, o mais notável Superintendente
da Carteira Internacional do BB, com
quem tive a honra de trabalhar. Figuras
como o Dr. Edgardo, o Assessor Jurídico
Internacional Dr. Georges de Siqueira,
e alguns outros dirigentes sempre
lembrados pelos seus comandados,
fazem do Banco do Brasil um pólo de
mentes estudiosas e capazes neste
país. Atenciosamente”,
Aurélio Mendes Barroso Rebello,
aposentado da CARIN - BB.

Em virtude de indagações feitas
por alguns associados, esclarecemos
que a AAPBB não participou do grupo
que discutiu com o Banco do Brasil a
destinação do superávit.
Somos indagados por associados, que buscam saber mais sobre
a Associação de Aposentados e
Pensionistas do Banco do Brasil
(AAPBB/RJ). Pois, como temos
divulgado seguidamente, nosso
site está habilitado a fornecer-lhes
toda história da instituição, compromissos assumidos e sua linha
de atuação. Visite-nos. Estamos no
www.aapbb.org.br
Críticas e sugestões: R. Uruguaiana,
10/1705. Tel.: 2232-7561 e 25090347. E-mail aapbb@aapbb.org.br
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Superávit PREVI
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Parceiros em
Confraternização
Como vem acontecendo todo fim
de ano, reunimos, dia 17 do corrente,
nossos amigos e parceiros num Almoço
festivo no tradicional Restaurante Baião
de Dois, no Bairro de São Cristóvão e,
durante três horas, tivemos oportunidade
de reproduzir o clima de amizade e
consideração que, sempre, caracterizou
nossas relações em 2010. Distribuídos
em torno de quatro amplas mesas,
cerca de 35 pessoas confraternizaram
pelos bons resultados alcançados em
suas atividades, enquanto que nossa
fotógrafa Monique eternizava esse belo
evento. Somos gratos pelas presenças
dos Gerentes da CASSI, Paulo Muradas Regional-Rio - e Carlos Rachman – Divisão
de Relacionamento com o Mercado; os
Gerentes de CliniCASSI Alexandre (Centro)
e Raquel (Copacabana), a Secretária da
Gerência, Gisele Domingues, e a Drª
Márcia Cristina, Gerente da Divisão de
Atenção à Saúde. Agradecemos, ainda,
o comparecimento dos dirigentes Mauro
Minsky (MegaVida) e Odali Cardoso
(AABB-Lagoa); de Antonio Paulo Ruzzi
Pedroso, representando o Conselho de
Usuários RJ; de nossos ex-Presidentes,
Motta e Trigueiro, além de dirigentes da
AAPBB, seus Conselheiros, do Dr. Ricardo
Teodoro Selva de Mello, advogado
da AAPBB; do futuro Vice-Presidente
Noé Fernandes Marques Neto; dos
integrantes do Grupo de Visitadores
Hospitalares e funcionários do Escritório.
A todos, nossos votos sinceros de Feliz
Natal e de um Novo Ano de muitas
realizações.

Doadores de
Sangue

Rede de
Comunicação

Colegas nos procuram, aflitos, em
busca de doadores de sangue e, por
termos mais de 65 anos, estamos
impedidos de fazê-lo. Por isso, resolvemos
organizar um cadastro de doadores junto
a familiares e amigos, a que possamos
recorrer, quando necessária transfusão
de sangue. Temos um regulamento que
doadores e beneficiários seguirão para
se obter segurança e transparência nesse
serviço. Se você, algum familiar ou amigo
puder participar entre em contato com a
Associação pelo número 2232-7561

Com o propósito de manter os associados
sempre bem informados sobre os assuntos
mais recentes de seu interesse, solicitamos
informarem à AAPBB seus endereços
eletrônicos. Com isto estaremos ampliando, de
forma significativa, nossa rede de comunicação
e incrementando a troca de idéias e sugestões
tão necessária ao bom resultado de nosso
trabalho. Para outros contatos, procurem-nos na
Rua Uruguaiana, 10/1705 – Rio (RJ) – Tel.: 22327561 e 2509-0347. E-mail: aapbb@aapbb.org.br
Conheça nosso site: www.aapbb.org.br E saiba
que estamos no Google. Basta clicar AAPBB.
Antecipamos agradecimentos pela colaboração.

5

A Decisão de Esaú
Getulio da Silva Pessoa

E s a ú e J a c ó e ra m i r m ã o s
gêmeos, mas Esaú foi o primeiro
a nascer e, consequentemente,
receberia, do pai, Isaac, a bênção da
primogenitura que, dentre outros,
dava-lhe o direito de receber porção
dobrada da herança paterna.
O fato está narrado no final do
capítulo 25 do livro de Gênesis.
T inha Jacó feito um guisado
vermelho, quando esmorecido
veio do campo Esaú e pediulhe um pouco daquele guisado.
Espertamente, Jacó, cujo nome
significa suplantador, lhe disse:
vende-me primeiro o teu direito
de primogenitura. Ele respondeu:
estou a ponto de morrer (de fome);
de que me aproveitará o direito
de primogenitura? Então, Esaú
jurou e vendeu o seu direito de
primogenitura a Jacó.
Esaú usou o estômago como
conselheiro e não foi capaz
de raciocinar e discernir as
consequências de tão desastrado
conselho. Matou imediatamente
sua fome e jogou fora toda uma
herança que incluía não só bens,
propriedades, mas o poder de
futuro líder do seu clã. Hoje, todos
sabem quem são os israelitas
(descendentes de Jacó que,
posteriormente, passou a chamarse Israel). Todavia, ninguém ouve
falar dos Edomitas, descendentes
de Esaú, também chamado de
Edom, vermelho, por causa da cor
do famoso guisado.
Qualquer semelhança entre o
Banco do Brasil e Jacó - bem como
Esaú e os que defenderam o “sim”
na destinação do superávit (há
de fato superávit?) da PREVI - não
é mera coincidência. A história
apenas se repete.
Kyrie eleison!
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AGO Elege Nova Diretoria
Com considerável presença de
associados, a Assembleia Geral
Ordinária realizada em 24/11/2010
escolheu os novos nomes que
comporão a Diretoria da AAPBB
para o biênio 2011/2012, a seguir
relacionados:
Presidente - José Adrião de Sousa
Vice-Presidente Administrativo Cid Maurício Medina Coeli
Vice-Presidente Financeiro Milton Carlos Ribeiro
Vice-Presidente de Assuntos
Previdenciários - Getúlio da Silva
Pessoa
Vice-Presidente de Assuntos
Assistenciais – Celso de Medeiros
Drummond
Vice-Presidente de Desenvolvimento
– João Gomes André
Vice-Presidente de Seguros – Noé
Fernandes Marques Neto

Para o Conselho Fiscal, os eleitos
foram:
José Gomes de Mello, Luiz Gonzaga
Burza e Shiroshi Yoshiyasu
Na etapa seguinte dos trabalhos,
diversos associados fizeram uso da
palavra, com considerações a respeito
da destinação do superávit da PREVI,
bem como em depoimentos pessoais
e sugestões relativas à prestação de
serviços da CASSI. O Presidente Adrião
relatou o encontro que a Diretoria da
AAPBB teve com o Gerente Regional
da CASSI, Sr. Paulo Muradas, ocasião
em que foram apresentadas propostas
visando à melhoria do atendimento aos
associados, sobretudo idosos. Também
solicitaram apoio para uma campanha
de retomada do diálogo PREVI-CASSI,
objetivando a construção de hospitais
para uso exclusivo pelos associados de
nosso plano de saúde.

Motivos para Filiar-se à AAPBB
emergência (serviço não prestado
pela CASSI), atingindo mais de 1.600
adesões em três anos;
7) Editou e distribuiu aos associados
o Guia de Atendimento Hospitalar
de Emergência, com a relação
de hospitais e clínicas, para
atendimento de emergência 24h.
8) Criou o Grupo de Visitadores
a colegas que se internem em
hospitais indicados pela CASSI,
objetivando ajudá-los e à família,
em suas necessidades referentes à
internação;
9) Editou, por seu conteúdo e
identidade com o funcionalismo BB,
o livro “O BANCO DO BRASIL DE HOJE
(A CAMINHO DA PRIVATIZAÇÃO) E
DE ONTEM (REMINISCÊNCIAS)”, de
Marco Aurélio Machado da Silva;
10) Criou o Departamento de
Relações com os Associados, que
se estrutura para disponibilizar
atividades de lazer e cultura.

“A partir de agora, você tem um
novo canal de comunicação com
a Caixa de Assistência, a Ouvidoria
CASSI. Criada para aprimorar o
atendimento, a Ouvidoria é mais
uma alternativa de interação com a
Instituição.
Acesse o site www.cassi.com.br,
escolha o portal do seu Estado, clique
no link “Fale com a CASSI“ e escolha
a opção Ouvidoria CASSI. Você pode
registrar reclamações já analisadas
pelo primeiro atendimento da
Caixa de Assistência, cujas soluções
apresentadas não atenderam às
suas expectativas. Para esse tipo de
registro, é necessário o número do
protocolo de reclamação recebido por
meio da Central de Atendimento (0800
729 0080), do contato eletrônico, ou
na Unidade CASSI do seu Estado.
Denúncias também são recebidas
pela Ouvidoria. Para esse tipo de
registro, não é necessário protocolo
prévio e você é informado de que
esse tipo de ocorrência não é passível
de resposta.
A sua participação é fundamental
para aprimorarmos a qualidade de
nossos serviços.”

Utilidade Pública
Uma Boa Dica!
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 acessar o site
http://www.consultaremedios.com.br/
, digitando o nome do medicamento
desejado.

Vamos Pensar?
Numa casa escura, com uma caixa
de fósforos na mão, você perdeu
a eletricidade por causa de um
apagão, ficando preocupado, até
que lhe ofereceram uma vela, um
lampião e uma lamparina. Diga-me:
das alternativas, qual você acenderia
primeiro?
(Resposta: o fósforo, é claro.)

1) Dedicação permanente aos
interesses de aposentados e
pensionistas junto à PREVI e à
CASSI;
2) Desde a criação, luta pela união
das associações de aposentados e
pensionistas, na defesa do poder
aquisitivo dos benefícios;
3) Trabalha pelo reajuste das
pensões, de 60% para 80% dos
ganhos do cônjuge;
4) Criou o MegaVida, um seguro de
vida diferente, chamando atenção
para a questão do idoso (idade
limite, que hoje chega a 85 anos)
e também para a 2ª opinião médica
internacional, em caso de cirurgia
grave;
5) Editou e distribuiu aos associados
o Manual de Pensionistas;
6) Foi a primeira associação de
aposentados a firmar convênio
com empresa de UTI Móvel-24h,
para atendimento médico de
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Informativo
AAPBB
NOSSOS POETAS

NOSSOS PROSADORES

Dúvidas

Carteira Agrícola

Marcos de Castro

Marco Aurélio Machado da Silva

De que me lembro? Quase nada.
A dor lancinante, a angústia, a perplexidade.
Uma ou outra presença amiga, alguns parentes.
O nunca mais tangenciando meus
dias
Que se arrastavam lenta e
sofridamente.
Súplicas ao Pai, embora sem acreditar
Que Ele fosse me atender.
Por que faria por mim
O que não faz por inocentes crianças
Que morrem soterradas, assassinadas, cancerosas?
Como é a Justiça Divina?
Que critério Ele usa para atender a
alguns e outros não
Independentemente de merecimentos?
Eis o mistério do mundo
Inacessível aos que não acreditam.

“Entusiasta da Carteira Agrícola, e
com a mentalidade bovina – não aquela
pejorativa e conhecida dos leitores, mas
a de gostar de bois, aqueles que nos
apascentam a alma, com sua chegada
mansa e pachorrenta aos currais, nas
tardes tranquilas e benfazejas que só
o campo proporciona, trazendo-nos
paz de espírito e conduzindo nosso
pensamento a Deus - sempre que
podia acompanhava nossos fiscais e
avaliadores nas fiscalizações e vistorias,
a que procediam nas fazendas dos
mutuários do Banco. Era um trabalho
prazeroso, em que pesassem as
dificuldades para realizá-lo, em face
da rusticidade das estradas e dos
precários meios de transporte: não raro

andávamos léguas a cavalo e horas a fio
remando em frágeis canoas. Os jipes
eram o transporte ideal para o trânsito
nos lavrados (lavrados no Território
eram, paradoxalmente, não terra
lavrada, mas grandes, incomensuráveis
extensões de terras agrestes, quase
despojadas de vegetação arbórea, com
uma cobertura de capim ralo e nem
sempre próprio para o gado pastar).
Na realidade, aquele rude transporte
era dádiva de Deus quando os quase
ínvios caminhos permitiam serem por
eles transitados.”

A REFAZER é entidade beneficente,
sem f ins lucrativos. Oferece
assistência a crianças, adolescentes
e gestantes de alto risco após a alta
hospitalar do Instituto Fernandes
Figueira, hospital-referência no
atendimento materno-infantil.
Informações: Parque do Flamengo,
Pavilhão Japonês – Caixa Postal
16.183 – CEP 22.222-970 - Largo do
Machado (RJ).

Nosso Site

Alteração de
Cadastro
Fique a par de tudo que ocorre
no universo BB, mantendo seu
cadastro atualizado. Informenos sobre mudanças em seus
dados pessoais. Use e-mail
(aapbb@aapbb.org.br) ou carta
(R. Uruguaiana, 10/1705) ou
ligue (21) 2232-7561 / 25090347).

(Trecho do livro “O Banco do Brasil
de Hoje – a caminho da privatização
– e de Ontem – Reminiscências”)

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

Obituário

É com pesar que comunicamos ao Quadro Social o falecimento dos
associados Nilton Rodrigues Alvarez, Afonso Fonseca Nogueira, Oscar Guttler,
Orlando Cardoni de Faria, Adanglares Soares da Silva, Clóvis Veiga de Almeida,
Fernando de Sá da Costa Cruz, Ewaldo Güttler, Edmo Moreira, Mário Candido
da Silva e Albertina Calasso Arantes. Aos familiares, apresentamos sinceras
condolências.

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

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

Douglas Leonardo Gomes
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 Gonzaga Burza e Shiroshi Yoshiyasu
Membros Suplentes:
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