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ASSOCIAÇÃO DOS ANTIGOS FUNCIONÁRIOS INTERNACIONAIS DO BRASIL

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - AGO - AAFIB 2020
Ao nono dia do mês de novembro de 2020, no Auditório da OPAS/OMS, situado no
SETOR DE EMBAIXADAS NORTE - Lote 19, Brasília – DF e, virtualmente, através do
Microsoft Teams, às 10h, em segunda convocação, com qualquer quórum, nos termos
do Estatuto, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária os associados da Associação
dos Antigos Funcionários Internacionais do Brasil (AAFIB), para deliberar sobre os
itens constantes no Edital de Convocação. O Presidente da Associação, Giovanni
Quaglia, abriu a sessão e saudou os presentes. Foram indicados e aprovados para
conduzir a Assembleia, como Presidente, Cíntia Freitas, e, como, Relatora, Bernardeth
Martins. Em seguida, Cíntia Freitas deu início aos trabalhos com a leitura e aprovação
da pauta: 1 - Prestação de Contas da Diretoria Atual; 2 - Eleição da Nova Diretoria da
Associação (2020 – 2022); 3 - Outros Assuntos. A partir da agenda aprovada pelos
associados, a Presidente da Assembleia deu a palavra ao presidente da Associação,
Giovanni Quaglia.
Item 1.1 - Prestação de Contas da Diretoria Atual (presidente) - Giovanni Quaglia
apresentou a prestação de contas sobre o trabalho realizado nos 4 anos da sua gestão
(setembro de 2016 até outubro de 2020), que foi devidamente aprovada pela
Assembleia Geral e consta em anexo a essa ata (Anexo 3), contendo um resumo com
base nas finalidades da AAFIB, como está previsto nos Estatutos Sociais, com foco nos
resultados atingidos no país, na região, em nível da Federação das Associações
(FAFICS) e com o Fundo de Pensão das Nações Unidas. Por último, agradeceu a
todos(as) os(as) colegas da diretoria, colaboradores, em especial ao editor dos boletins,
à gerente digital, aos diretores dos Núcleos, aos tesoureiros e secretários e associados,
por terem contribuído para o fortalecimento da AAFIB, ajudando a dobrar os seus
membros em Brasília, introduzindo o Núcleo de São Paulo e aumentando o Núcleo do
Rio de Janeiro. Agradeceu também, especialmente, a colaboração oferecida pelo
Coordenador Residente do Sistema ONU no Brasil, à Casa da ONU, ao PNUD e à
Representação da OPAS/OMS, em Brasília, ao UNICEF, em São Paulo, e ao UNIC, no Rio
de Janeiro, por terem proporcionado os locais e os suportes logísticos para as reuniões
e treinamentos presenciais da AAFIB. Terminou desejando sucesso à nova Diretoria e
afirmando que sempre estará disposto a colaborar no futuro.
Item 1.2 - Prestação de Contas da Diretoria Atual (tesoureiro) - Em seguida, o
tesoureiro da Associação, Luiz Mauro Donato, fez a prestação de contas sobre a gestão
financeira para o período de agosto de 2019 até julho de 2020, que já havia sido
aprovada pelo Conselho Fiscal. O tesoureiro informou que a AAFIB fecha o período com
um saldo positivo de R$ 14.844,83 (quatorze mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e
oitenta e três centavos). Após a apresentação de seu relatório e detalhes
complementares feitos pelo tesoureiro (Anexo 4), as contas foram aprovadas pela
Assembleia Geral.
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Item 2 - Eleição da Nova Diretoria da Associação (2020 – 2022) - Logo em seguida,
a Presidente abriu a discussão do item 2 da pauta e foi apresentada uma Chapa
concorrente (Anexo 2) assim constituída: Maria Angélica Gomes para Presidente;
Maria Etelvina Reis de Toledo Barros para Vice-Presidente; Jacques Schwarzstein
para Secretário; e Luiz Mauro Donato para Tesoureiro. A eleição foi realizada de
forma presencial, através de cédula física, e virtual, através do e-mail da AAFIB,
aafib@outlook.com, e perfil da AAFIB no Microsoft Teams (Lista de presentes e/ou
votantes no Anexo 1). Não tendo nenhuma outra Chapa se apresentado, foi eleita Chapa
Única por aclamação. Através de 39 votos contados e confirmados, a chapa foi eleita.
Os eleitos foram empossados no mesmo ato para o período de novembro de 2020 até
novembro de 2022. Os eleitos declararam não ter impedimentos legais para o exercício
dos cargos.
Item 3 - Outros Assuntos - A presidente da Assembleia passou para o último tema da
pauta e registrou também que a AGO concedeu o título de Presidente Emérito a Giovanni
Quaglia por seus relevantes serviços prestados a AAFIB nos últimos 4 anos como
Presidente , e o título de Associada honorária para Sumaya Garcia pela sua ação
exemplar como gerente digital voluntária da AAFIB. Ambas as moções atendem à
descrição estatutária de contribuição excepcional para a instituição.
Encerramento com palavra da nova presidente
Angélica Gomes agradeceu, em primeiro lugar, a Giovanni Quaglia pelo incentivo para a
AAFIB ter mais mulheres na diretoria, disse que deseja continuar com o apoio de João
Carlos Alexim no boletim trimestral da AAFIB, para divulgar ainda mais o trabalho da
associação, principalmente em outros países. A nova presidente anunciou que vai reunir
a diretoria eleita e irá apresentar os pontos de trabalho da sua gestão numa próxima
reunião geral. Terminou com uma frase da primeira-dama americana, quando se
colocava no lugar de ativistas da Educação e dos Direitos Humanos: “Na AAFIB, vamos
ser todos ativistas para ajudarmos a mudar a nossa história”.
Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a Assembleia Geral Ordinária às onze horas,
sendo lavrada a presente Ata por mim, Bernardeth Martins, e assinada pela presidente
da Assembleia.
Brasília, 09 de novembro de 2020

__________________________________
Bernardeth Martins
Relatora da AGO

________________________________
Cíntia Freitas
Presidente da AGO
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Anexo 1 - Lista de presentes e/ou votantes
1-Antônio Giles; 2-Arkadii Divinskii; 3-Bernardeth de Fátima Silva Martins; 4-Carlos Castro;
5-César Augusto de Barros Vieira; 6-Cíntia Barcellos Veiga de Freitas; 7-Cristina Pedreira;
8-Eliana Ferreira; 9-Else Richwin; 10-Giovanni Quaglia; 11-Ralph Hakkert; 12-Ivo Steffen;
13-Jacques Schwarzstein; 14-João Carlos Alexim; 15-Julia Valenzuela; 16-Julio Manuel Suarez;
17-Junia Puglia; 18-Luiz Carlos Soares; 19-Luiz Mauro Donato; 20-Maria América Ungaretti
Diniz Reis; 21-Maria Angélica Gomes; 22-Maria Celina Arraes; 23-Maria Dulce Almeida;
24-Maria Etelvina Reis de Toledo Barros; 25-Maria Graça Campos; 26-Maria Helena Diogo;
27-Maria Helena Mueller; 28-Maria Ligaya Fujita; 29-Miguel Genovese; 30-Moira Anne Hoyos
Lawrence; 31-Nelson Silva; 32-Paulo Cezar Pinto; 33-Raquel Paviotti Corcuera; 34-Rubens
Ricupero; 35-Sandra Maria de Faria; 36-Sandra Valle; 37-Sérgio Rolim Mendonça; 38-Suely
Maria Machado Carvalho; 39-Sumaya Garcia; 40-Tânia Santos Dias; 41-Udo Bock; 42-Vanderlei
de Marque.
Anexo 2 – Qualificação da Diretoria
Maria Angélica Gomes, presidente
Nascida em Lins, SP, 65 anos. Funcionária aposentada da OPAS/OMS desde 2017, tendo
trabalhado na Bolívia, Nicarágua, Paraguai, Peru e Brasil. Foi presidente da Associação
dos Funcionários da OPAS/OMS. Graduação em Enfermagem, Mestrado em Ciências
Políticas (UnB).
Especializada em Saúde Pública, Saúde Internacional e Qualidade de Serviços (Itália).
Atuação em Secretarias Municipal e Estadual de Saúde, Coordenação/direção no
Ministério da Saúde do Brasil. Atualmente, ainda atua na Área de saúde do idoso e
saúde indígena.
Maria Etelvina Reis de Toledo Barros, vice-presidente
Paulista de Jaú, SP. Funcionária aposentada do UNAIDS/Programa Conjunto das Nações
Unidas sobre HIV/AIDS desde 2009, tendo atuado no Brasil, Moçambique e Panamá.
Socióloga formada pela USP. Sempre trabalhou na área de Saúde e Prevenção na
questão de Drogas e HIV/AIDS. Trabalhou na Secretaria da Justiça e Defesa da
Cidadania/SP, USAID/Embaixada Americana, e foi a responsável pela abertura do
escritório do UNAIDS no Brasil em 2000. O escritório do UNAIDS até 2003 era baseado
junto à agência que presidia o Grupo Temático: na UNESCO em 2000, no UNODC em
2001 e no UNFPA, em 2002-2003.
Jacques Schwarzstein, secretário
Carioca, jornalista, casado. Funcionário Aposentado do UNICEF por 20 anos, como
coordenador do escritório em Recife, Belém e gestor de programas do UNICEF no RJ.
Comunicador, produtor e radialista, tendo trabalhado no teatro, cinema (Instituto
Nacional de Moçambique), na Rádio Suíça Internacional, na Mobilização de Doadores
de Sangue, na Cruz Vermelha Suíça e no primeiro programa global controle da Aids.
Luiz Mauro Donato, tesoureiro
Funcionário Aposentado do UNICEF por 36 anos, Administrador de empresas, atuação
sempre na Área de Finanças no escritório do RJ e Brasília.
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Anexo 3

Assembleia Geral Ordinária (AGO) da AAFIB realizada no dia 09 de
Novembro de 2020 em Brasília
Prestação de conta do Presidente atual da AAFIB, Giovanni Quaglia, sobre
o realizado nos 4 anos da sua gestão (Setembro de 2016 até Outubro de
2020)
Para facilitar o exercício, será feito um resumo com base nas finalidades da AAFIB,
conforme previstas nos seus estatutos sociais (www.aafib.net/sobre-1-cicd), com foco
nos resultados conseguidos no país, na região e em níveis da Federação das Associações
no mundo (FAFICS) e com o Fundo de Pensão das Nações Unidas (UNJSPF).

1. Promover a melhoria e garantia da qualidade de vida e do bem-estar dos
aposentados do Sistema das Nações Unidas no Brasil, de todos os níveis
funcionais e de seus dependentes .

Como bem documentadas nos Boletins da AAFIB do número 117 até o número 134
(https://www.aafib.net/academics), várias atividades foram desenvolvidas no período
com a ativa participação de colegas no país, e, em alguns casos, na região da América
Latina e Caribe. A Associação ficou mais atuante em ajudar colegas que tiveram
dificuldade em resolver problemas pontuais em relação ao Fundo de Pensão, ao
reembolso de gastos médicos com as várias administradoras de planos de saúde, ao
buscar soluções com planos de saúde complementares e a ajudar os sobreviventes a
conseguirem as pensões em caso de falecimento dos ex-funcionários(as). Nesse sentido
de auxiliar as famílias no momento de orientar quanto aos procedimentos devidos, foi
produzido o guia “Se eu for antes de vocês”(link no www.aafib.net), por uma forçatarefa formada por membros de todos os núcleos da AAFIB. Com o objetivo de prestar
mais suporte aos associados, foram realizados treinamentos presenciais e virtuais
sobre como usar os meios eletrônicos proporcionados pelo Fundo de Pensão - UNJSPF
(Member Self-service - MSS ), fazer reembolso online dos gastos médicos e outros, além
de terem sido compartilhados passo a passos, simplificando todas as instruções de
acesso e procedimentos perante as diversas necessidades. Com esse objetivo,
atendemos individualmente, caso a caso, até o fim de seus processos. Além disso, os
membros tiveram apoio durante todo esse período para enviar o seu CE (Certificate of
Entitlement – Prova de Vida) através de envios coletivos viabilizados pela AAFIB.
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2. Promover, incentivar e desenvolver a solidariedade e as relações de caráter
social, cultural e recreativo entre os seus membros

Durante os 4 anos de gestão do Presidente, foram fortalecidas as relações através do
intercâmbio de experiências, palestras sobre temas relevantes e de interesse dos
aposentados, participações em eventos culturais no Brasil e na região, encontros
periódicos dos associados e suas famílias, bem como as confraternizações de final de
ano, as 4 reuniões anuais dos núcleos, principalmente em Brasília. Nessa gestão,
também foi criada a AAFIB Connection, reuniões virtuais frequentes inicialmente
através do Skype e, posteriormente, pelo Microsoft Teams, plano adquirido para dar
suporte a mais membros. A introdução de grupos de WhatsApp (Solidariedade AAFIB
de Brasília, o AAFIB SP e o AAFIB RJ) foi realizada para maior interação digital, com
comunicações rápidas e intercâmbio de informações. No início da pandemia, foi criado
o grupo da AAFIB Connection também no WhatsApp, para que os membros tivessem
auxílio mais rápido ainda nesse tempo delicado. Tudo isso fomentou o apoio e
incentivo da AAFIB ao projeto RYON (Retired Yes, Out of the World No), criado no
período dessa gestão e que tem o objetivo de incentivar a prática digital com foco na
saúde mental, social e emocional dos(as) aposentados(as).
3. Manter os associados informados a respeito das medidas e iniciativas que
afetam seus interesses

Os associados se beneficiaram neste período com informações excelentes
proporcionadas através do boletim de ótima qualidade e uma página web da
associação (www.aafib.net) reformulada e atualizada, além de relatórios periódicos do
Presidente sobre notícias relevantes do Fundo de Pensão, do After Service Health
Insurance (A.S.H.I.), Políticas da ONU que podem afetar o sistema de pensão atual.
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4. Promover e defender os interesses dos seus membros e dependentes, em
especial perante os organismos e administração do Sistema das Nações Unidas.
A AAFIB promoveu a melhoria do Medical Insurance Plan (MIP), usado por vários Organismos
e Programas das Nações Unidas com base em Nova York, que tem um nível de cobertura baixo,
especialmente em caso de hospitalização. O Presidente conseguiu o apoio das Associações da
América Latina e do Caribe e, depois, o acordo da Federação das Associações em nível global
(FAFICS), para focar na melhoria das condições de hardship previsto no MIP. Este trabalho
precisa ser continuado com a participação das Associações do Pessoal da ativa, para que, no
futuro, eles possam contar com um MIP mais alinhado com os planos de saúde das Agências
Especializadas da ONU. A atuação do Presidente nas duas reuniões da FAFICS em Viena, em
2017, e em Roma, em 2018, foi importante para levar esta questão para a frente.

5. Oferecer orientação e ajuda aos seus membros nos assuntos de interesse
dentro das condições disponíveis

No período em questão, a AAFIB se destacou, nos diferentes níveis da Presidência até
os Núcleos de Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, mais o trabalho voluntário da gerente
digital, para oferecer ajuda aos seus membros. Como teve uma melhora substancial no
uso da tecnologia pelo UNJSPF e pelas Administradoras de Planos de Saúde, a AAFIB
apoiou os seus associados e familiares com treinamento presencial e virtual, além de
resolver casos específicos individuais.
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6.
Promover atividades que propiciem a participação profissional ativa de
seus membros

Os mais de 170 Associados da AAFIB reúnem uma quantidade e variedades de
experiências e conhecimento que precisam ser compartilhados. Com a ajuda da
Gerente Digital, a AAFIB proporciona aos seus membros a possibilidade de
compartilhar histórias de vida e experiências profissionais online. Nos boletins e nas
reuniões dos Núcleos da AAFIB, se compartilham temas de interesse comum escolhidos
pelos associados. Estas ações estão agora ampliadas aos países da região através do
WhatsApp AFICS-LAC, que está disponível para os membros da diretoria e da gerente
digital da AAFIB, que os compartilha via e-mail e nos grupos de WhasApp da
Associação, quando são temas relevantes. Da mesma forma, os Boletins das
Associações da região são compartilhados e também contribuem para divulgar
experiências dos colegas da região. Em setembro de 2020, os países da LAC fizeram um
pacto e promulgaram uma Carta de acordo, para fortalecerem os laços e a colaboração
entre as AFICS da região. Nós já participamos de eventos online de algumas AFICS-LAC,
também recebemos associados da LAC nas sessões da AAFIB Connection e a interação
foi muito boa.

7.
Participar e colaborar na realização dos propósitos, princípios e
programas do Sistema da Nações Unidas

Os contatos com os funcionários de Recursos Humanos (RH) de várias Organizações
das Nações Unidas foram estreitados durante os últimos 4 anos. A AAFIB transferiu a
função da Presidência e Tesouraria do Rio de Janeiro para Brasília no final de 2018,
para facilitar os contatos com o Sistema da ONU com base na capital Brasília. O
Coordenador Residente do Sistema ONU no Brasil participou de uma reunião do
Núcleo de Brasília, para conhecer melhor o trabalho da Associação e, ao mesmo tempo,
oferecer uma perspectiva da ONU no país e no mundo, além da presença dos RHs das
organizações em algumas reuniões virtuais.
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8. Conclusões:
O ano 2020 termina com pelo menos duas boas notícias em relação à ONU e ao Fundo
de Pensão:
1)
A ONU completou 75 anos no dia 24 de Outubro de 2020 e o Programa Mundial
de Alimentos (PAM-WFP) ganhou o Prêmio Nobel da Paz.
2)
O UNJSPF está muito bem financeiramente e ganhou em 2020 o prêmio de
Campeão em Investimento Sustentável.
Não nos resta senão agradecer a todos(as) os(as) colegas da diretoria, colaboradores,
em especial ao editor dos boletins, à gerente digital, aos diretores dos Núcleos, aos
tesoureiros e secretários e associados, por terem contribuído para o fortalecimento da
AAFIB, ajudando a dobrar os seus membros em Brasília, ampliando a responsabilidade
do Núcleo de São Paulo para incluir os associados residentes no Paraná, Santa Catarina
e Rio Grande do Sul e aumentando o Núcleo do Rio de Janeiro. Sem todos eles, o
trabalho e os resultados do atual Presidente não seriam possíveis.
Agradecer também, especialmente, a colaboração oferecida pelo Coordenador
Residente do Sistema ONU no Brasil, à Casa da ONU, ao PNUD e à Representação da
OPAS/OMS, em Brasília, ao UNICEF, em São Paulo, e ao UNIC, no Rio de Janeiro, por
terem proporcionado os locais e os suportes logísticos para as reuniões e treinamentos
presenciais da AAFIB.
Desejamos sucesso à nova Diretoria, que assume hoje e afirmamos que sempre
estaremos dispostos a colaborar no futuro.
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Anexo 4
Relatório financeiro de agosto de 2019 até julho de 2020
O tesoureiro da AAFIB, Luiz Mauro Donato, disse que a associação vai bem e
conseguiu receita nesse período de R$ 17.011,10 (dezessete mil, onze reais e dez
centavos). Foram gastos R$ 8.793,22 (oito mil, setecentos e noventa e três reais e
vinte e dois centavos) e o saldo positivo bancário, que constava em 31 de julho de
2020, era de R$ 14.844,83 (quatorze mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e
oitenta e três centavos).
Receitas - 118 anuidades durante o ano.
Despesas - contribuição FAFICS, renovação de assinaturas digitais, honorários do
contador, tarifas bancárias, envios dos “CEs” (Certificate of Entitlement - prova de
vida) para o Fundo de Pensão, em NY.
Núcleo AAFIB Brasília (inclui Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste) - 68
associados
52 anuidades pagas - 76.47%
12 anuidades pendentes - 17,65%
4 isentos - 5,88%
Núcleo AAFIB SP (inclui Região Sul) - 27 associados
16 anuidades pagas - 59,26%
11 pendentes- 40,74%
Núcleo AAFIB RJ (inclui Região Sudeste, exceto SP) - 78 associados
25 anuidades pagas - 32,05%
33 pendentes - 42,31%
20 isentos – 25,64%
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