
Ano XV - N° 61 - jul/2019 a set/2019

Informativo

Realizada a pedido da ANAPHAB, a reunião com a Diretoria 
da PREVHAB em 04/09/2019, na sede da entidade de pre-
vidência, teve como pauta a apresentação da nova compo-
sição da diretoria da associação bem como, conforme feito 
anualmente, o levantamento de informações sobre a situação 
econômico-financeira da PREVHAB. 

Mario Santiago, Presidente da PREVHAB, falou inicialmente 
da importância do papel político da associação e se mostrou 
satisfeito com o interesse que os participantes vêm demons-
trando no acompanhamento da situação da entidade que, por 
sua vez, mantém-se em equilíbrio e com boas perspectivas 
para o futuro próximo, muito em função do retrofit do Edifício 
Novo Mundo. 
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Conheça a nova diretoria da AnAphAb
Recomposta pelo Conselho Deliberativo, nos 
termos de seu Estatuto, devido à renúncia da 
Presidente Elbia Maria Barsi Zanoni, a nova 
Diretoria da ANAPHAB tem como meta a va-
lorização de seus associados, a partir da bus-
ca de maior contato e proximidade com eles, 
além do incentivo à participação nos eventos 
e ações a serem promovidos pela Associação. 

Sua nova composição conta com os associa-
dos Dagoberto Ney Viera (Presidente), Mar-
cio Miller Santos (Diretor de Previdência, 
Comunicação e Articulação), e Marilene Bar-
beire (Diretora de Administração e Patrimô-
nio). Conheça a seguir um pouco mais de cada 
um deles.

Marilene Barbieri Rangel
Também fundadora da ANAPHAB e assistida da PRE-
VHAB. Advogada, mas teve sua atuação no BNH, desde 
seu ingresso em 1981, voltada à área de informática e tec-
nologia. No banco, foi a responsável por implantar o siste-
ma de entrada de dados do FGTS em todo o Brasil.

Marcio Miller Santos
Fundador da ANAPHAB, assistido da PREVHAB, Engenhei-
ro civil, foi admitido no BNH em 1976, onde trabalhou na 
instituição por 10 anos sempre no Departamento de Pes-
quisa – DEPEA, do qual foi chefe, e posteriormente na CEF.

Dagoberto Ney Viera
Fundador da ANAPHAB, assistido da PREVHAB. Advo-
gado e atuário, foi consultor jurídico da associação por 
muitos anos.

Almoço de Confraternização no rio de Janeiro

No dia 6 de julho associados da ANA-
PHAB se reuniram para um almoço 
de confraternização. Esse evento vem 
acontecendo nos últimos anos, sempre 
no primeiro sábado desse mês, no sis-
tema de boleto individual, em que cada 
participante paga as suas despesas.
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continuação da capa

A venda do Edifício Novo Mundo, tal como de todos os 
imóveis pertencentes ao Plano Plenus, é obrigação legal, 
tendo em vista que a Resolução nº 4.661 do Conselho Mo-
netário Nacional, de 25/08/2018, proibiu, a partir daquela 
data, que os fundos de pensão mantenham investimentos 
diretos em imóveis em seu patrimônio. No entanto, como 
ressaltado por Mario Santiago, “a venda do imóvel possibi-
litará a aplicação dos recursos em ativos mais rentáveis e 
com maior liquidez, o que será bom para o Plano Plenus”.

É fato que a valorização do imóvel gerada pelo retrofit foi 
significativa, mesmo que se considere o momento ainda 
pouco favorável para vendas imobiliárias. Santiago des-
taca, ainda, a modernidade agregada ao prédio, que o va-
loriza ainda mais: “o prédio concorre à Certificação LEED 
(Leadership in Energy and Environmental Design, ou, em 
português, Liderança em Energia e Design Ambiental), uma 
garantia de que obra e edifício atendem a exigências de 
construção sustentável, atualmente uma importante exi-
gência do mercado imobiliário”.

Outra questão levantada pelos representantes da  
ANAPHAB na reunião tratou dos processos que ainda cor-
rem na Justiça contra a PREVHAB. Santiago lembrou que 
eles eram aproximadamente dois mil e duzentos quando a 
atual direção da Entidade assumiu, no ano 2000, restando 
atualmente cerca de cento e cinquenta processos – ne-
nhum com risco de grande perda para a instituição.

Estiveram presentes pela PREVHAB, Mario Santiago, Pre-
sidente; Gustavo Berriel, Diretor; Roberto Torres, Pre-
sidente do Conselho Deliberativo, e Luciana Hoffmann 
Geiger, Gerente de Previdência e pela ANAPHAB,  
Dagoberto Ney Viera, Presidente; Marcio Miller, Diretor; 
bem como os conselheiros Mauro Monte, Elenir Gonçal-
ves, João Cesar de Oliveira Lima, Antônio Francisco da 
Silva e Américo Ferreira Filho. Todos eles participantes da  
PREVHAB e associados da ANAPHAB.
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AnAphAb se reúne com prevhAb e faz 
avaliação do retrofit do Edifício Novo Mundo

A nova iluminação do Novo Mundo foi testa-
da pela primeira vez em 01/08. Muitas pes-
soas que passavam pela área pararam para 
ver e comentar a beleza do prédio.

O saguão de entrada, agora climatizado, foi 
inteiramente restaurado, os mármores po-
lidos, e os portões, os gradis e as luminárias 
recuperados.
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O cartão de estacionamento para idoso é um dos benefícios previstos por lei 
para a população de maior idade. Com sua apresentação, é possível comprovar 
a idade do cidadão, garantindo a possibilidade de estacionar o veículo nas va-
gas especiais destinadas a idosos.

Desde 2018, a Prefeitura do Rio oferece a possibilidade de solicitar o cartão 
via internet. A iniciativa agilizou o trâmite que anteriormente só podia ser feito 
nas unidades de atendimento.

Para solicitar o seu cartão, acesse a página Carioca Digital (www.carioca.rio) 
e cadastre-se. Depois, busque a informação de “Veículo e estacionamento” e 
realize o procedimento indicado. Nesse acesso, é possível preencher os dados 
solicitados e imprimir o cartão de estacionamento para idoso. O documento 
apresenta QR Code, o que confere maior transparência.

O cartão está vinculado a um CPF por vez. Portanto, em uma família que seja 
necessário mais de um, cada idoso deverá solicitar o seu.
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Somos bombardeados diariamente por mensagens que su-
gerem clicar aqui e ali para conhecer um produto, assistir 
a um vídeo, acessar uma imagem etc. Isso acontece por e-
-mail e também nas redes sociais. Cuidado! Você pode estar 
a ponto de se tornar mais uma vítima de um golpe online. 

Esse golpe específico é denominado “phishing” (do inglês “fishing”, de pescar) 
e é uma técnica utilizada por criminosos no mundo da informática para roubar 
senhas de banco e demais informações pessoais. Ao clicar no link recebido, as 
“portas” do seu computador ou celular se abrem para o criminoso, que pode 
instalar vírus e malwares que permitirão capturar suas informações. 

Assim, fique atento a e-mails e mensagens (até por SMS), de pessoas e empre-
sas com as quais você não possua relacionamento digital, que ofereçam pro-
moções e vantagens, ou simulem avisos oficiais de bancos e órgãos do gover-
no. Se você não conhece a página de destino, não convém prosseguir. Delete 
imediatamente a mensagem recebida.

Cuidado com os golpes pela internet


