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Mensagem aos Colegas da Ativa
As 32 Associações de Aposentados lutam, dentro de suas possibilidades, pelos
benefícios de aposentadoria e pensão. Pode parecer defesa de interesses exclusivos de
integrantes do Plano I, porém, em verdade, defendemos princípios que, alertamos, vão
preservar os colegas do Plano Futuro desses danos que ora nos atingem. Leia página 04.
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ATENÇÃO!
A CASSI firmou parceria com o CEPEM
– Centro de Estudos e Pesquisas da Mulher
para agilizar a marcação de exames. Comunique-se pelo e-mail agendamentocassi@
cepem.med.br ou visite os endereços a seguir: R. Barão de Lucena, 67 e 71; Av. das
Américas, 3.255/lojas 235 a 243 ou Av. Rio
Branco, 173/13º a 15º andares. Daremos
maiores detalhes em próximo Informativo.

PL 275
Os participantes e assistidos da PREVI
em todo o país movimentam-se em apoio
ao Projeto de Lei 275, do Senador Paulo
Bauer, que propõe a exclusão de artigos
da Resolução CGPC 26/2008, que possibilitaram ao Patrocinador Banco do Brasil ser
beneficiado com R$ 7,5 bilhões, em 2010,
das Reservas da PREVI.
Comungando com esse propósito, da
maior importância para todos nós, a AAPBB
encaminhou carta aos seus associados,
anexando formulário de abaixo-assinado
em apoio ao referido PL.
Temos a satisfação de informar que,
até o fechamento desta edição, em
30.09.2013, tínhamos recebido formulários
contendo 646 assinaturas, que serão encaminhadas às autoridades competentes. As
que chegarem após esta data serão encaminhadas, posteriormente. Agradecemos
a efetiva colaboração de nossos associados a esta importante iniciativa.

E leia ainda:
• Plano Odontológico
• Pesquisa de Satisfação
• Nosso Site em números
• Informes CASSI

Pré-Conferência
da CASSI
No dia 18/09/2013, realizou-se Pré-Conferência da CASSI, desta vez, na cidade de Campos
dos Goitacazes (RJ), presentes Gabriel Augusto
Gnoatto Hermes - representante do Superintendente Regional de Campos, Evandro Mendes
- a Conselheira Deliberativa, Loreni De Senger,
Adriana Sarmento, Gerente Regional (RJ) e Douglas Leonardo Gomes, Coordenador do Conselho de Usuários (RJ). O encontro conseguiu
atingir, plenamente, seus objetivos, pois, além
de público significativo, contamos, ainda, com a
participação de representantes de outros municípios do Estado, o que deu lugar a amplo debate
sobre vários temas de interesse geral.
Em outubro próximo (16/10), teremos, na
AABB-Rio, a partir de 14h, a VIII Conferência da
CASSI, oportunidade em que serão eleitos, para
o biênio 2013/2015, os novos representantes dos
usuários, pensionistas, bem como do Plano CASSI Família, assim como homologadas as indicações encaminhadas pelas Associações, Sindicatos e demais dependências do Banco do Brasil,
ligadas à CASSI. Neste evento, em que estará presente o Presidente da CASSI, David Salviano de
Albuquerque Neto, o Gerente Executivo da CASSI, Henio Braga Junior, estará realizando palestra
sobre o tema “Autocuidado: uma alternativa para
a sustentabilidade”.

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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EDITORIAL

Informes

O BET
Questões cruciais, relacionadas
à PREVI, perturbam o sossego de
aposentados e pensionistas: 1) retirada do patrocínio; 2) distribuição de
superávit; 3) o PL 161, do Deputado
Berzoini, e, sobretudo, 4) o BET. E a
pergunta que todos se fazem é: será
que o benefício especial temporário
(BET) continua em 2014? A resposta
correta, no momento, infelizmente,
não pode ser dada, pois depende do
que venha a acontecer, sobretudo,
com o mercado de renda variável,
que é onde está investida a maior
parcela dos recursos da PREVI. Se, por
hipótese, em dezembro/2013, o superávit for semelhante ao obtido em
julho passado, o resultado seria insuficiente para cobrir as reservas de

contingência, vale dizer, o dinheiro
provisionado para pagamento do BET
teria que ser transferido para cobrir
o déficit apurado, e o pagamento teria que ser interrompido. Uma dúvida
que surge é saber quando exatamente seria interrompido, pois o balanço
da PREVI só é divulgado no mês de
março do ano seguinte ao seu encerramento, logo somente nesse mês
se ficará sabendo se houve superávit
ou déficit, embora a PREVI possa vir
a suspender o pagamento, aguardando esse resultado. Por enquanto, só
nos resta rezar para que o mercado
de renda variável dê aos investimentos da PREVI retorno suficiente para
possibilitar a continuação, em 2014,
do pagamento do BET.

Plano
Odontológico

Utilidade Pública

Lembramos nossos associados de
que poderão beneficiar-se do convênio feito pela AAPBB com a empresa
PrimaVida Planos Odontológicos, válido
também para seus dependentes e agregados, tanto aposentados e pensionistas, como funcionários da ativa do BB.
Há dois planos a sua escolha: o Plano
Clássico, com mensalidades 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 nacional
de consultórios e clínicas odontológicas.
Ligue para (21) 2509-0601 ou 2507-8917.

A ABRACE é uma instituição que
dá assistência e ampara crianças
excepcionais e, como toda entidade do gênero, enfrenta frequentes
dificuldades financeiras. Em nossas
atividades proporcionamos tratamento hospitalar, abrigo gratuito,
alimentação e materiais ortopédicos. Evidentemente, as despesas
são crescentes, razão de campanhas que busquem sensibilizar corações generosos. A ABRACE está
à sua disposição na Rua Mariz e
Barros, 19 – Duque de Caxias (RJ) e
atende pelos telefones: (021) 26500584/2673-1150. Abrace esta campanha e alimente uma criança

Visitadores em Ação
Levantamento realizado pela colega Marta Mendonça - secretária do
Grupo de Visitadores - relativo ao período julho/setembro-2013 - revela
que visitamos 124 pacientes no HSVP,

conhecendo-lhes a qualidade do atendimento proporcionado. Reiteramos o
convite para que novos voluntários nos
procurem pelo telefone: 2232-7561.
Contamos com sua participação.
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• Os participantes do Plano de Associados que necessitam de medicação
de uso contínuo devem solicitar, numa
Unidade CASSI, sua inclusão no Programa de Assistência Farmacêutica (PAF). O
primeiro pedido é avaliado por médico
da CASSI, sendo autorizado por até um
ano. Durante esta vigência, os participantes receberão os medicamentos, bimestralmente, no endereço cadastrado,
sendo a entrega feita por motoboy ou
pelos Correios. Maiores esclarecimento
no site www.cassi.com.br .
• É fundamental que não haja interrupção no tratamento e, para isso, é preciso
atenção na data de envio à CASSI das
receitas para medicamentos sujeitos a
controle especial (receituário em papel
branco, em duas vias), no mínimo,15
dias antes do término de seu abastecimento.
• Certifique-se da atualização de seus
dados cadastrais junto à CASSI, bem
como com as novas distribuidoras LigMed (4002-4400, na capital; (62) 40024400, no interior) e PanVel (4020-2626).
• Alguns medicamentos do PAF são
distribuídos de graça pela Farmácia Popular, programa do Governo Federal; outros vendidos de forma subsidiada nas
farmácias identificadas com o banner
“Aqui tem Farmácia Popular”.
(Fonte Jornal CASSI Associados)

Pesquisa de Satisfação
A CASSI iniciou, em 25/09, uma nova
pesquisa de satisfação com participantes.
Serão ouvidos 9.801 beneficiários dos Planos de Associados e CASSI Família de todos
os Estados e do Distrito Federal. A consulta
está sendo feita por telefone pela Opinião
Consultoria, empresa de Brasília, deve ser
concluída em novembro e objetiva conhecer a percepção dos participantes com relação à Caixa de Assistência (rede credenciada, unidades, serviços próprios, Central
CASSI, benefícios e a satisfação com o plano).
É importante que os participantes
contatados respondam ao questionário,
refletindo o que experimentaram no uso
dos serviços, o que permitirá à entidade o
aprimoramento constante de sua atuação.
Por último, adiantamos que, ainda
este ano, a CASSI fará pesquisa de satisfação com seus prestadores de serviço. Fonte: CASSI
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(Ofício enviado pela AAPBB aos Senadores que compõem
a Comissão de Cidadania e Justiça do Senado Federal)
Assunto: PREVI – Resolução 26, do CGPC – PDS 275/2012 DO
Senador Paulo Bauer

No albor da sua multimilenar História, afirma Will Durand, a Humanidade foi contemplada com o mais
antigo e diminuto código de leis que
já existiu, aquele promulgado por
Urukagima, Rei da cidade de Uruk, e
que consistia de dois mandamentos:
“Cidadãos poderosos, não oprimam
os fragilizados. Sacerdotes poderosos,
não usurpem os bens das viúvas”.
Ora, foi exatamente esse mandamento que, seis mil anos depois, esse
Congresso Nacional replicou no Art.
102 do Estatuto do Idoso, promulgado
em 1º de outubro de 2003, quando
configurou como crime: “Apropriar-se
de ou desviar bens, proventos, pensão
ou qualquer outro rendimento do idoso, dando-lhe aplicação diversa da de
sua finalidade: Pena – reclusão de 1
(um) a 4 (quatro) anos e multa”.
E é exatamente esse o ato que
vem sendo perpetrado contra os óbvios ditames da Lei 6.435, da Constituição Federal de 1988, e das Leis Complementares 108/2001 e 109/2001,

Convênios
Além do convênio reiteradamente divulgado no Informativo bimestral
da Associação com a empresa “VIDA
-Emergências 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 ODONTOLÓGICA – 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 25678132.
ODONTO IMAGEM 45 – Especializada
em radiografias odontológicas. Praça

desde a década de 90 do século passado, e, mais recentemente, desde
29/09/2008, já com apoio no Instituto
da Reversão de Valores, inovação ilegal e inconstitucional, imposta pela
Resolução CGPC 26.
A ilegalidade e inconstitucionalidade dessa Resolução vêm sendo
afirmadas desde antes mesmo de sua
criação e, ultimamente, vêm sendo
reconhecidas em diversos Tribunais
de Justiça, inclusive no Supremo Tribunal Federal, sem que as autoridades do Governo tomem a decisão de
cancelar esse maléfico instituto.
Esse fato acaba de ser reconhecido por dois eminentes Senadores,
Dr. Paulo Bauer, que apresentou o
Projeto de Decreto Legislativo PDS
275/2012, e o Dr. Aloysio Nunes Ferreira, Relator desse Projeto, que pretendem, através de lei, cancelar esse
descabido instituto, e assim fazer respeitar a vontade do Legislador, desse
Congresso e do Povo Brasileiro, e restaurar o Estado de Direito, afrontado,

fato inédito no Direito Brasileiro, por
norma governamental ancilar.
Solicitamos, por isso, Excelência,
que empreste a sua valiosa colaboração para que o PDS 275/2012 seja
aprovado e, dessa forma, a Ordem
Legal e Constitucional restabelecida,
evitando exatamente a afronta e a degradação que, há quase cinco anos,
vem sofrendo, na forma dessa perversidade do Instituto da Reversão de
Valores, aquele grupo mais venerável
e respeitável de um Povo: os idosos,
alijados do trabalho por doença ou
acidente, e as viúvas.
Permita-nos, Excelência, anexar
um estudo excepcionalmente elucidativo da ilegalidade e inconstitucionalidade do Instituto da Reversão de
Valores, redigido por nosso Conselheiro Amorim Rego.
As nossas mais respeitosas saudações.

Saens Peña, 45 sala 1403. Tel. 34770072 – Desconto de 10%.
ÓTICA SAENS PEÑA LTDA – É uma ótica
“Zeiss Meinter Haus” (lentes Zeiss disponíveis em poucas casas do Rio, sendo especializada em 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, 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 de 20%, à vista, e 10%, para
quitação em dez parcelas (atendimen-

to diretamente na loja).Telefone p/
contato: 2568-8344.
VIDA UTI-MÓVEL – Filiando-se a este
convênio, o associado terá atendimento médico de emergência, durante 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 Odontológicos
– Assistência odontológica para associados, dependentes e agregados, a
preços módicos.
ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA RIBEIRO E
NAVARRO – Presta serviços gratuitos
de informação e consultoria sobre assuntos pertinentes à área jurídica em
geral aos associados da AAPBB. Ligue
p/2240-2233 p/agendar atendimento.

3

José Adrião de Sousa – Presidente
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UTILIDADE PÚBLICA

Colegas da Ativa e a Previdência
Complementar
José Adrião de Sousa

A notícia do falecimento do colega Mario Luiz, ex-funcionário da CACEX-DG, fez- nos pensar na situação
como um todo, pois dentre os que estão morrendo estão colegas que não
tiveram acesso ao BET e, portanto,
sem o reajuste de 20% e consequente manutenção de seu poder aquisitivo (última DESTINAÇÃO de superávit),
agora com as consequências refletindo na pensão da esposa de cada um.
Talvez se deva pensar se a ação judicial pertinente poderá incluir as pensionistas nesse caso.
Também nos ocorreu falar sobre
a estatística referente aos associados
da AAPBB, em 2012, que revelou termos um percentual elevadíssimo de
filiados com mais de 70 anos, talvez
motivados pelos objetivos da entidade muito focados na prestação de
serviços em favor do idoso. Em continuação, localizamos o número menor de colegas com idade abaixo de
30/40 anos e concluímos haver um
incompreensível desinteresse dos
colegas da ativa em se associar à entidade.
Nós, Associações de Aposentados, somos, presentemente, trinta e
duas, em luta pela defesa dos BENEFÍ-

CIOS DA APOSENTADORIA E PENSÃO,
portanto, zelando pelo cumprimento
da legislação de base da PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR, o que vale dizer, em
favor dos BENEFICIÁRIOS (Participantes da Ativa e Assistidos). Eis um exemplo: as apropriações de superávit da
PREVI, feitas pelo Banco do Brasil, em
1997 (Acordo BB-PREVI: R$ 11bilhões),
e, nos últimos anos (R$18,5 bilhões),
que, de acordo com a lei, seriam utilizáveis no pagamento de aposentadoria e pensão, não havendo dispositivo
legal algum concedendo BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO ao Patrocinador de
Fundo de Pensão (no caso da PREVI).
Pode parecer que é um problema
apenas dos integrantes do Plano I,
mas o que defendemos são os princípios, ou seja, o cumprimento dos
direitos dos BENEFICIÁRIOS, o que vai
impedir o Banco amanhã de praticar
atos semelhantes com o Plano Futuro.
Por isso, fazemos um apelo ao
pessoal da ativa: visitem a AAPBB para
uma troca de ideias, pois as entidades
todas estamos necessitando de novos
associados que venham lutar conosco em defesa dos BENEFÍCIOS e dos
BENEFICIÁRIOS da PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR.

Guarda de
Documentos
TRIBUTOS
Imp. Renda e DARF
Imp. Predial (IPTU)
Imp. Veicular (IPVA)

5 anos
5 anos
5 anos

CONTAS DE CONSUMO
Água, Luz e Telefone
Aluguel
Condomínio

90 dias
3 anos
5 anos

COMPRA (IMÓVEIS, BENS
DURÁVEIS OU NÃO)
Recibos do Imóvel - Até registro da
escritura
Bem Durável - Prazo de garantia
Bem Não-Durável
30 dias
SERVIÇOS BANCÁRIOS E
FINANCEIROS
Depósito Bancário - Até crédito em
conta
Extrato Bancário
5 anos
Cartão de Crédito
3 anos
CONTAS E RECIBOS GERAIS
Consórcio
Até liberação
da alienação
Convênio Médico
5 anos
TV por assinatura
5 anos
Honorários Profs. Liberais
5 anos
Hospedagem
1 ano
Fontes: Código Tributário, Código de
Defesa, Código Civil.

AAPBB

Motivos para Filiar-se à AAPBB

atendimento 24h.

1) Dedica-se aos interesses de apo-

doenças graves.

hospitais indicados pela CASSI, visan-

sentados e pensionistas junto à PREVI

4) Editou e distribuiu o Manual de

do ajudá-los e à família, em suas ne-

e CASSI.

Pensionistas.

cessidades referentes à internação.

2) Trabalha pelo reajuste das pensões,

5) Firmou convênio com empresa de

8) Contratou o Escritório de Advocacia

de 60% para 80%.

UTI-Móvel 24h, para atendimento mé-

Ribeiro e Navarro para serviços gratui-

3) Criou o MegaVida, um seguro de

dico de emergência.

tos de informação e consultoria.

vida que, no Plano Total, oferece co-

6) Editou e distribuiu o Guia de Atendi-

9) Fez convênio com o Plano Odon-

berturas para morte, morte acidental,

mento Hospitalar de Emergência, com

tológico PrimaVida, para associados e

invalidez permanente por acidente e

a relação de hospitais e clínicas, para

dependentes.
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7) Criou o Grupo de Visitadores em

Informativo
AAPBB

Nosso Site, em
Números
De acordo com Relatório de
Tráfego da empresa Localweb, que
hospeda o site da AAPBB, na semana de 23/09 a 29/09/2013, recebemos 811 visitas, sendo que, para
cada uma delas, foi exibida, em média, 1,85 de página. Isto demonstra
o interesse dos associados em se
manterem informados a respeito do
que se passa na PREVI e na CASSI,
sobretudo agora que toda classe se
mobiliza para ver aprovado o Projeto
de Lei do Senador Paulo Bauer, que
anula artigos da Resolução 26, que
tantos prejuízos tem dado aos assistidos da PREVI.
TESTE

Vamos Pensar?
Um vigilante noturno morre durante o dia. Ele teria direito a pedir
pensão?

SERVIÇO

CASSI

Intercâmbio

Cadastro em Dia

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, informativos e revistas, cada um dentro
de suas possibilidades, porém todos
envolvidos na tarefa de reverter o
grau de alheamento a que fomos
relegados por PREVI e CASSI. 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-PR, JORNAL DA AAFBB e
AFABB-Joinville.

A CASSI alerta para necessidade
de ser avisada sempre que você ou
seu dependente tiverem qualquer alteração cadastral - mudança de telefone, e-mail ou endereço. Basta acessar
a página Associados do site www.cassi.com.br clicando Atualização Cadastral, que está disponível em Serviços
para Você. Caso encontre alguma dificuldade, comunique-se por telefone
com a Central CASSI (0800-729.0080),
que funciona 24 horas, todos os dias.
É importante realçar que somente o titular do Plano pode atualizar o cadastro dos dependentes. E, por último,
saiba que a manutenção atualizada
do Cadastro é exigência da Agência
Nacional de Saúde (ANS) a que estamos subordinados.
(Fonte: Jornal CASSI Associados)

Resposta: Não. Quem morre não cobra pensão...

AAPBB
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Cadastro de
Doadores de Sangue
Regulamento
a) Cadastro de Doadores de Sangue da
AAPBB tem como objetivo único, indicar
para nossos associados ou seus parentes diretos (cônjuge, filhos, pais, netos),
quando por eles solicitados, as pessoas,
integrantes do cadastro de doadores,
que se dispõem a fazer doação de sangue;
b) Na medida do possível, logo após a
solicitação, um integrante da equipe de
visitadores hospitalares da AAPBB fará
visita ao paciente a quem se destina a
doação. Contudo, a associação não se
responsabiliza pela privacidade ou não
das solicitações de associados ou de
seus parentes diretos, a respeito da necessidade de receber doação de sangue;
c) Ao se inscreverem no Cadastro, os
doadores apenas demonstram a disposição de eventualmente fazer doações,
mas não assumem nenhum compromisso de fazê-lo obrigatoriamente;
d) O pedido de doação de sangue por
parte de doadores integrantes do cadastro da AAPBB será feito em requerimento assinado pelo associado, ou
parente direto (cônjuge, filhos, pais),
onde será indicado o nome de quem
receberá a transfusão – que poderá
ser o associado ou seu parente direto
(cônjuge, filhos, pais, netos) – grau de
parentesco e o hospital ou clínica onde
está internado.
e) De posse do pedido, a AAPBB entrará
em contato com os doadores cadastrados, informando o nome do associado
e/ou do parente direto que está necessitando de transfusão de sangue, bem
como o local da doação;
f) A AAPBB pedirá aos doadores a confirmação das doações que fizerem, as
quais serão informadas ao requerente/
beneficiário, sem que sejam revelados
os nomes dos doadores, a menos que
estes autorizem;
g) Nas emergências, o pedido de doadores poderá ser feito por telefone, ou
por e-mail, comprometendo-se o associado a preencher o requerimento, posteriormente.

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 imensa, 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 CONVÊNCIO COM A EMPRESA
VIDA-EMERGÊNCIAS MÉDICAS,QUE ATUA NO RIO E GRANDE RIO.
Pelo convênio, nossos associados e seus familiares poderão contratar atendimento 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.

Prioridade para o Idoso
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 social.
Diz o Artigo 1º: “É instituído o Estatuto do Idoso, destinado a regular os
direitos assegurados às pessoas com
idade igual ou superior a 60 anos”.
O Artigo 3º decreta que é obrigação
de todos – família, comunidade, sociedade e Poder Público – assegurar
ao idoso, com absoluta prioridade, a
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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 atendimento prioritário e individualizado – quando necessitar da
prestação de serviços de qualquer
empresa – reclame por seus direitos, porque, nesses casos, ninguém
lhe está fazendo favor algum: é imposição legal. E queremos que isso
aconteça, sobretudo nos serviços
prestados aos idosos pelo Banco do
Brasil e CASSI.

Informativo
AAPBB
NOSSOS POETAS

NOSSOS PROSADORES

Trovas

“Somos Todos do Jardim da Infância”

Marcos de Castro

Francisco Novais

(I)
As mudanças que espelham
Um coração tão magoado,
No meu rosto se assemelham
Aos estragos de um tornado.

Madrugada. Cinco e tanto, sei lá.
Um friozinho de fazer inveja a pinguim. Sei, sim, que já estava previsto.
Nós é que não queríamos acreditar.
Lá estava alguém – mamãe, com
certeza – a nos acordar, portando
uma colher cheia de água com uma
cápsula boiando. Era para engolir
logo. Quanto mais tempo demorava,
mais o gosto horroroso da cápsula impregnava o líquido com a diluição.
- Tome logo que depois tem bala
de hortelã, sentenciava.
A tal cápsula nada mais era que
um poderoso vermífugo contra as indesejáveis “bichas” – lombrigas – que
nos faziam barrigudinhos, empalidecidos e ranger os dentes, dormindo.
Tinha que ser tomado em jejum e

(II)
Mudar pra que se te quero
Do jeito que Deus te quis,
Me jurando amor sincero,
Mentindo pra eu ser feliz.
(III)
Pode crer, minha querida,
Ninguém muda só querendo.
Só a dor, essa ferida,
Faz a gente ir crescendo.

Obituário
É com pesar que comunicamos ao
Quadro Social o falecimento dos associados Manoel Antonio Sydney Gasparini, Aluisio Jorge de Moura, Sergio da
Silva Freire, Mario Magalhães, Jorge
Azerrad, Hilton de Oliveira, Fernando
Weiss de Magalhães, Methodio Camara
Filho, Edna Therezinha de Assis, José Figueiredo Rangel, Guiomar Teixeira Vasques, Frederico Minervino Dias, Joirce
Maria Viegas Carneiro, Mario Fernandes
Gomes, Eudes Souto Amorim, Luiz Fernando Chagas Lessa, Mauro de Farias
Merheb, Italo Constantino, José Fernandes da Silva, Jair Teixeira Soares, Sebastião Cecil Primo, Sergio Faini, Ricardo
Machado de Barros e Wilson Guedes.
Aos familiares, apresentamos sinceras
condolências.

Conheça o
MegaVida
Saiba mais sobre o seguro de vida
que pode ser contratado pelo associado da
AAPBB, seu cônjuge, filhos e netos. Existem
três tipos de coberturas: Plano Básico – cobre morte e invalidez permanente por acidente; Plano Especial – além das coberturas
do plano básico, cobre também indenização
por morte acidental; Plano Total - além das
coberturas do plano especial, cobre doenças
graves: câncer metastático; infarto agudo do
miocárdio; acidente vascular cerebral (derrame); falência do rim (insuficiência renal
crônica); transplante de órgão vital; perda de
80% ou mais da visão, bilateralmente; mal de
Alzheimer; esclerose múltipla; doença de Parkinson. Mais informações na última página
deste Informativo ou pelo tel. (21) 2509-0601.

EXPEDIENTE
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
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bem cedo.
Horas mais tarde, quando o efeito
se fazia, não havia banheiro disponível para todos. A solução era ir para
trás das touceiras de bananas.
O remédio era dado em conjunto
e ninguém escapava, como, em conjunto, era feito quase tudo. Prova disto
é a foto que Roberto possui até hoje.
Nela está documentado um quinteto
bem sorridente, pousando de capa
de chuva e chapéu à “lá Humphey
Bogart”, comprados, certamente, em
alguma das muitas liquidações da
Casa Guanabara ou de algum brechó
da Rua dos Caetés.
Um luxo...
(Texto extraído do livro “Estalagem
Bendita”).

Nosso Site
Lembramos que nosso site se encontra no ar e vimos cuidando para
que seja um novo 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 .

Doadores de Sangue
Colegas buscam doadores de
sangue, fato que, pela idade, não podemos atender. Assim, criamos um
cadastro de doadores entre colegas,
familiares e amigos, para eventuais
transfusões. Se você puder participar,
fale com a Associação: Tel. 2232-7561.
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 Drummond e Douglas Leonardo Gomes.

