FORTECAP MENSAL
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO DE PAGAMENTO MENSAL

Sua Nova Forma de Poupar!
Faça um investimento de R$ 100,00 durante 36 meses
e faça planos para gastar sua poupança!
CONDIÇÕES GERAIS

PARABÉNS, a partir de agora você fará uma poupança de forma tranqüila e segura.
01.
OBJETIVO: O SICOOB CREDIFORTE, através do
seu Conselho de Administração, instituiu a criação de um Título
para capitalização mensal, destinado à formação de um
capital, no prazo e condições adiante estabelecidas:

05.
CANCELAMENTO: O Título será cancelado caso
complete 04 pagamentos em atraso. O valor capitalizado até o
momento ficará à disposição do titular/cooperado após a data
da assembléia do próximo ano.

02.
NATUREZA DO TÍTULO: O Título adquirido, conforme
dados acima será formado por 36 pagamentos no valor de R$
100,00 cada.

06.
IDENTIFICAÇÃO DO TÍTULO: Será formado pelo
número de agência da Crediforte + o número do cliente + a
sequência de títulos emitidos.

03.
INÍCIO DA VIGÊNCIA: Será a partir da efetivação do 1º
pagamento.

07.
ATUALIZAÇÃO DOS VALORES: Será corrigido o
saldo capitalizado no final do exercício de cada ano do Título e
no seu resgate final o percentual entre 6,0% aa. E 12% aa.

SAC 0800 701 3766

OUVIDORIA 0800 701 3766

04.
PAGAMENTOS: O prazo de vigência será de 36
meses, com 36 pagamentos a serem efetuados no dia do
vencimento.

08.
INFORMAÇÕES GERAIS: O Sicoob Crediforte dará
todas as informações necessárias do FORTECAP, aos
titulares/cooperados, que porventura venham existir e que não
foram bem esclarecidas nestas condições gerais.

Jornal da

Afago

Ed. nº 35
Jul/Ago 2009

Associação dos Funcionários Aposentados e Pensionistas do Banco do Brasil no Estado de Goiás

Que tal uma temporada
no Araguaia?
Curta as férias!
Férias perfeitas são aquelas
que acalmam a mente,
revigoram o corpo, melhoram
o humor e até fazem
você viver mais; você está
preparado para curtir
dias assim?

Editorial

Humor
Expediente
w
Conselho Deliberativo – Titulares

AFAGO SOCIAL
A preocupação pelo social
cresce dia a dia no mundo. São
cada vez maiores as necessidades de segmentos da
sociedade dos chamados
excluídos: famintos, sem-teto,
sem-terra, portadores de algum
tipo de deficiência e tantos outros
“sem”. Os portadores de
deficiência, além da exclusão
sofrem o preconceito e as
dependências decorrentes da
deficiência.
Instituições de religiosos são
as que mais se preocupam e
cuidam voluntariamente, de
alguma forma, de minorar as
necessidades desses grupos,
quase sempre sem recursos e
sem ajuda do Estado.
A AFAGO, como Entidade
Social, também se engajou nesse
processo, por iniciativa própria de
sua Diretoria ou cooperando com
os projetos desenvolvidos pelo
INSTITUTO COOPERFORTE,
braço social de nossa cooperativa
de crédito COOPERFORTE, com
Sede em Brasília (DF) que
congrega os funcionários das
instituições financeiras públicas
federais.

Dentre esses projetos destacamos os desenvolvidos junto a
OSCEIA – Obras Sociais do
Centro Espírita Irmão Áureo,
Associação dos Surdos de
Goiânia e Associação Pestalozzi
de Goiânia.
Esses projetos visam oferecer ás pessoas necessitadas
formação profissional e emprego
formal.
Dessa forma, através desses projetos, milhares de jovens e
pessoas carentes já receberam
formação profissional e se
encontram no mercado formal de
trabalho, melhorando sua
qualidade de vida e de sua família.
Destacamos a atuação da
OSCEIA que neste ano completa
25 anos de atendimento.

w
Suplentes
Saulo Sartre Ubaldino
Jurandir Cândido Ribeiro
Pedro Barbosa de Souza
Antônio Ernesto de Carvalho
Terezinha Bahia Leite
Maria Narciza Tavares da Silva
Huga Gomes Velozo de Andrade
João de Araújo Lima Neto
Pedro Omar Azeredo
Ascânio Pereira de Faria
w
Conselho Fiscal – Titulares
José de Souza Nascimento
Jayro Ferreira Branquinho
Antônio da Luz Costa

A professora explicava aos alunos o que significa a
palavra “dedução” e como alguem deduz alguma coisa.
Após demorada explicação, perguntou a um aluno:
- Felipe! Dê um exemplo de dedução.
- Ontem, quando cheguei em casa, olhei na garagem
e só vi o Jaguar, então eu deduzi: “papai foi trabalhar de
Mercedes”.
- Agora você, Oscar. Me dê outro exemplo de
dedução.
- Eu também cheguei em casa ontem e vi o Monza do
papai na garagem, então eu deduzi: “papai foi trabalhar de
ônibus”.
- Agora você, Arthur, me dê outro exemplo.
- Professora, ontem quando cheguei na favela vi
minha avó saindo do barraco com o jornal embaixo do
braço. Aí eu deduzi:” deve estar indo fazer cocô, porque
ela não sabe ler”.

w
Suplentes
Ducinai Gomes Barbosa
Eduardo de Santis Júnior
Dulce Corrêa Borges Amaral

Para refletir

w
Diretoria Executiva

Depois de plantada a semente deste incrível
arbusto, não se vê nada, absolutamente nada, por
quatro anos, exceto o lento desabrochar de um diminuto
broto a partir do bulbo.
Durante quatro anos, todo o crescimento é
subterrâneo, numa maciça e fibrosa estrutura de raiz,
que se estende vertical e horizontalmente pela terra.
Porém no quinto ano, o bambu chinês cresce, até atingir
24 metros.

Presidente
João Antônio Maia Filho
Vice-Presidente Administrativo Financeiro
Cássio Ribeiro
Vice-Presidente de Relações Funcionais
Francisco da Cruz Lima
Vice-Presidente de Assuntos Estratégicos
Arnaldo Faquinelli
Vice-Presidente de Atividades Sociais
Sérgio Dourado França
Vice-Presidente de Assuntos da Mulher
Elizabeth Magdalena Victoria Oliveira
w
Edição e Produção
Alcance Comunicação LTDA
alcancecomunica@gmail.com
Direção
Marina Fernandes
Jornalista DRT- GO 2076

João Antônio Maia Filho
Presidente da Afago

2

Jair Bolsoni
Cássio Ribeiro
Francisco da Cruz Lima
Elisabeth Magdalena Victoria Oliveira
Sérgio Dourado França
Urbano Ferreira Berquó
Iva Martinha de Almeida
Arnaldo Faquinelli
João Antônio Maia Filho
João Ricardo de Podestá Botelho

DEDUÇÃO

Tiragem: 3.000 (três mil) exemplares
Distribuição dirigida

Jornal da Afago - Julho/Agosto 2009

“Muitas coisas na vida (pessoal e profissional) são iguais ao bambu chinês. Você trabalha,
investe tempo, dinheiro e esforço, faz tudo o que pode para nutrir seu crescimento, e às vezes não
se vê nada por semanas, meses ou mesmo anos.
Mas se tiver paciência para continuar trabalhando e nutrindo, o “quinto ano” chegará e o
crescimento e a mudança que se processam o deixarão espantado.
O bambu chinês mostra que não podemos desistir facilmente das coisas... Em nossas
vidas, especialmente projetos que envolvem mudanças de comportamento, cultura e
sensibilização para ações novas, devemos nos lembrar do bambu chinês para não desistirmos
facilmente frente às dificuldades que surgem e que são muitas”...
Fonte desconhecida
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Especial

Acesso Virtual

Notas

FÉRIAS!!
As férias são um dos
melhores períodos do ano.
É um ótimo momento para
descansar, badalar e viajar
bastante, aproveitando
acompanhia de familiares
e amigos.
Se você não organizou suas despesas e está
com pouco dinheiro para sair gastando por ai,
aproveite as dicas que daremos para que não passe
as férias em branco.
A primeira dica é aproveitar as várias opções
de lazer que o seu Estado lhe proporciona. Corra
agora e dê uma olhadinha nas programações
culturais deste mês que são sempre publicadas nos
jornais. Veja os filmes que estão em cartaz, as peças
teatrais, os horários das exposições artísticas e

os shows que irão acontecer nesta
temporada.
Se você for consumista e adorar
ter várias opções de descontos e
promoções, os shoppings estão a todo
vapor nestas férias. Aproveite então
para passear e fazer umas
comprinhas.
Outra dica é você aproveitar a
estação. Apesar de estarmos em pleno
inverno é possível curtir lindos dias de
sol em locais privilegiados de nosso
estado como Caldas Novas,
Pirenópolis, sem falar da temporada no
rio Araguaia. Lugares perfeitos para
passear com a família. Aproveite as
dicas e boas férias!

Movimentação de
Administradores
O Jornal da AFAGO,
sempre vigilante na movimentação de administradores do Banco do Brasil,
focaliza os eventos a seguir
descritos e homenageia os
colegas referenciados.
Assim, a título de despedidas, registramos as
partidas de Oton Cabral
Gonçales e de Rui Saturnino
Ruas. O primeiro assume a
Superintendência Estadual
em São Paulo (SP), enquanto o segundo passa a
exercer idênticas funções na
SUPER-AM.
Ao agradecer citados

colegas pela atenção dispensada à nossa Entidade,
notadamente pelas parcerias
que juntamente desenvolvemos, manifestamos
votos de sucesso nas praças
citadas.
No ensejo, registramos
a chegada do novo Superintendente estadual. Como a
roda não pode parar, assume
a função o colega José
Roberto Sardelari, a quem
desejamos êxito no trabalho.
Colocamos nossa Entidade à
sua disposição para, em
conjunto, continuarmos a
realização de parcerias,
congraçamentos e estudos
que digam respeito ao seu
nobre mister.

Visite nosso site e
confira as novidades!
www.afago.com.br

Dicas
Os associados da Afago podem usufruir da parceria da entidade com os clubes Sesi e APCEF.
Confira o que você e sua família podem aproveitar...
No Sesi clube pagando uma taxa para
confecção da carteira de sócio e a manutenção
o usuário poderá freqüentar todos os clubes
sem pagar taxa de entrada.
Relação de Unidades do SESI no Estado de
Goiás:
SESI Aruanã - Unidade Operacional de Lazer
Olavo Costa Campos
Sesi Barro Alto
SESI Campinas
SESI Catalão
SESI Clube Antônio Ferreira Pacheco
SESI Goiânia
SESI Itumbiara
SESI Jaiara
SESI Jundiaí
SESI Jardim Planalto
SESI Vila Canaã
Unidade Integrada Sesi Senai Aparecida de
Goiânia
Escola Senai Sama
Unidade Integrada Sesi Senai Niquelândia
Unidade Integrada Sesi Senai Rio Verde
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No convênio com a APCEF o associado da
Afago terá desconto para se associar ao clube
e poderá usufruir de toda a estrutura...

Aniversariantes são homenageados
mensalmente na sede da Afago

Temos APCEF’s em todos os estados.
APCEF/GO oferece :
Clube Sede - Setor Bueno
Sede Campestre - Setor Vera Cruz
Sede em Aruanã - Rio Araguaia
Ilha nas praias do rio Araguaia - férias em julho
05 apartamentos em caldas novas-em
construção -entrega em 2010
Sub-sede em Anápolis - Aseguinha

Maiores informações sobre esse e outros
convênios através do site
www.afago.com.br ou diretamente na sede
da Entidade - Rua 70 n° 523, St. Central CEP 74055120 - Goiânia – Goiás - Fone:(62)
3212-6701

Aniversariantes de Junho
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Aniversariantes de Julho
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Comemoração

Novidade

Artigos

Festa Junina da Afago

Comemoramos a assinatura do contrato de
ampliação da sede da Afago com o arquiteto
Marco Antônio.

Trabalho em equipe

Agradecemos ao colega Geraldo Monteiro de
Castro, que nos presenteou com o seu conto "E
DAÍ", publicado na última edição, número 34.
Você também pode mandar sua contribuição
para o jornal da Afago através do e-mail
afago@afago.com.br

Quando os gansos selvagens voam em forma de
“V” eles o fazem a uma velocidade 70% maior do que
se estivessem sozinhos.
Eles partilham a Liderança. Quando o ganso que
estiver no Ápice do “V” se cansar, ele (ou ela) passa
para trás na formação e outro se adianta para assumir
a Liderança.
Os gansos acompanham os fracos. Quando um
deles, por doença ou fraqueza, sai da formação, outro,
no mínimo, se junta a ele, para ajudá-lo e protegê-lo.

Sendo parte de uma equipe, nós também podemos produzir muito mais, e mais
rapidamente. Palavras de encorajamento e apoio (quando gansos grasnam lá de trás) inspiram
e energizam aqueles que estão na linha da frente, ajudando-os a se manter no comando,
mesmo com as pressões e o cansaço do dia-a-dia.
E, finalmente mostrar compaixão e carinho afetivo por nossos semelhantes, membros da
equipe mais importante: “A HUMILDADE”.
Da próxima vez, ao ver uma formação de gansos voando, lembre-se que é uma
recompensa, um desafio, e um privilégio fazer parte de uma EQUIPE.
Autor desconhecido
(Colaborador Sebastião Renato Pontes)
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