Ata da 4a Reunião de 2020 - AAFIB Núcleo Brasília
Associação dos Antigos Funcionários Internacionais do Brasil
Data e Horário: Realizada em 09/11/20 das 11h às 13h
Local: Auditório da OPAS/OMS, Setor de Embaixadas Norte - Lote 19, Brasília, DF
Participantes (18): Giovanni Quaglia (UNODC), Bernardeth Martins (OIT), Maria Angélica Gomes (OPAS/OMS)
Célio da Cunha (UNESCO), Cíntia Freitas (UNODC), Cristina Pedreira (OPAS/OMS), Else Richwin (UNICEF),
Ralph Hakkert (UNFPA), Julia Valenzuela (FAO), Julio Suarez (OPAS/OMS), Junia Puglia (UNIFEM), Luiz Mauro
Donato (UNICEF), Maria Celina Arraes (PNUD), Maria Dulce Almeida (UNESCO), Maria Graça Campos
(UNICEF), Moira Lawrence (PNUD), Vanderlei de Marque (UNICEF), Sumaya Garcia (Gerente digital
voluntaria).
A Reunião do Núcleo de Brasília foi precedida pela Assembleia Geral Ordinária da AAFIB Brasil que ocorre a
cada dois anos, conforme prevê seus estatutos. Tanto a Assembleia Geral Ordinária-AGO (9h às 11h) quanto
à reunião do Núcleo de Brasília (11h às 13h) ocorreram de forma virtual e presencial.
A reunião foi coordenada pela Diretora do Núcleo de Brasília, Bernardeth Martins. A Diretora solicitou a
Cintia Freitas que fizesse as anotações para confecção da Ata e registrou seu agradecimento à constante e
valiosa colaboração prestada a sua gestão ao longo do ano, pela colega e Ex-Diretora do Núcleo de Brasília.
Maria Angélica Gomes, recém eleita pela AGO para a posição de Presidente da AAFIB no Brasil foi convidada
para compor a mesa e a enviar sua primeira mensagem aos participantes. Maria Angélica agradeceu a
votação da AGO que elegeu a nova chapa à Presidência da AAFIB que agora tem como integrantes:
Presidente: Maria Angélica Gomes (magomes.aafib@gmail.com - (61) 99263-7699 - Brasília)
Vice-Presidente: Maria Etelvina R. T. Barros (telvabarros@hotmail.com - (11) 96624-4998 -(São Paulo)
Secretário: Jacques Schwarstein (jacquesaafib@gmail.com - Rio de Janeiro)
Tesoureiro: Luiz Mauro Donato (lm.donato@hotmail.com - Brasília)
Maria Angélica agradeceu e parabenizou o trabalho realizado pela Presidência anterior exercida por
Giovanni Quaglia durante dois períodos consecutivos de 2 anos e comprometeu-se a sustentar e promover
o trabalho realizado. Registrou que em breve uma reunião seria convocada para definir o foco do trabalho
futuro e que todos seriam convidados a apresentar ideias. Agradeceu à Sumaya Garcia por todo o apoio e
trabalho de planejamento e execução dos encontros presenciais e virtuais.
Registrou também que a AGO concedeu o título de Presidente Emérito a Giovanni Quaglia por seus
relevantes serviços prestados à AAFIB nos últimos 4 anos como Presidente, e o título de associada honorária
para Sumaya Garcia pela sua ação exemplar como gerente digital voluntária na AAFIB.
Pauta da Reunião. A convocação para a reunião foi enviada pela Diretoria aos membros do Núcleo Brasília,
por email, em 15/10/20. A pauta foi encaminhada em 06/11/20. Abaixo estão os itens discutidos e seus
desdobramentos:
1. Boas-vindas e apresentação dos novos associados. Cristina Pedreira da OPAS/OMS, nova associada da
AAFIB foi apresentada e recebeu as boas-vindas dos participantes.
2. Boas-vindas aos representantes dos Departamentos de RH das Agências N.U. A Diretora do Núcleo de
Brasília explicou que as agências da ONU foram convidadas a participarem da reunião do Núcleo indicando
representantes das suas áreas de Recursos Humanos. Estava presente virtualmente Tainah Peron OPAS/OMS. Bernardeth Martins agradeceu sua presença e reforçou a solicitação anterior da AAFIB de
participar do grupo dos Representantes de RH do Sistema ONU. Tainah Peron valorizou o trabalho da AAFIB.
Em nome da OPAS/OMS reiterou o apoio da sua organização.

3. Finalidade e objetivos da AAFIB. Conforme seus estatutos "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".
4. Envio dos Certificates of Entitlement - CEs. A modalidade de envio coletivo dos CEs adotada em 2019 e
2020 foi elogiada e valorizada com o compromisso de que seja adotada nos anos seguintes. Nesta
modalidade os CEs são todos recolhidos por voluntários nos distintos bairros da cidade (pontos focais) e o
presidente da Associação os envia conjuntamente, por meio de carta ao UNJSPF/NY, listando todos os CEs
anexos. Este ano foram enviados 47 CEs de Brasília a NY. O Presidente da AAFIB solicitou ao UNJSPF/NY que
confirmasse o recebimento dos CEs e a resposta foi positiva. Pediu mais recentemente que façam a
aprovação pois alguns colegas aguardam o "Accepted".
5. Pagamento da Anuidade de 2020. Este item foi apresentado pelo Tesoureiro AAFIB, Luiz Mauro Donato,
que explicou que a região Centro-oeste e Norte recolheu este ano 52 anuidades (de 68 associados). Desses,
4 são isentos e 12 anuidades encontram-se pendentes. Há um saldo em caixa de R$14.500,00.
NOTA: Aqueles que ainda não fizeram o pagamento poderão fazê-lo através de transferência bancária.
Pedimos que entrem em contato com Luiz Mauro Donato através do e-mail: lm.donato@hotmail.com
6. Confraternização de Final de Ano (2020) e Agenda de 2021.
Confraternização de final de ano: Após várias sugestões, o grupo acordou que uma boa opção para a
confraternização do final deste ano seria a de se aproveitar um dos encontros virtuais já programados na
agenda do "AAFIB Connection". A última atividade do ano, já agendada para o dia 16/12/20, 4a. Feira às 19h
é exatamente dedicada ao "Encerramento das sessões de 2020 da AAFIB Connection no Microsoft Teams troca de mensagens de fim de ano". A Presidente da AAFIB sugeriu que a atividade pudesse incluir um show
de talentos. Sugestão acolhida.
Agenda de 2021: Como é de praxe, a agenda de reuniões oficiais do Núcleo Brasilia para o ano seguinte, foi
elaborada e, na sequência aprovada, conforme disposta abaixo. Tainah Peron, responsável pelo RH da
OPAS/OMS, confirmou o apoio da organização às atividades da AAFIB e, na mesma hora consultou a
disponibilidade de salas para as reuniões, confirmando na sequência as reservas. SAVE THE DATES!
DATA
10/03/21 4a Feira
02/06/21 4a Feira
25/08/21 4a Feira
10/11/21 4a Feira
19/11/21 6a Feira

HORA
10h30 às 13h
10h30 às 13h
10h30 às 13h
10h30 às 13h
A definir

EVENTO
1ª Reunião
2ª Reunião
3ª Reunião
4ª Reunião
Confraternização

LOCAL
OPAS/OMS
OPAS/OMS
OPAS/OMS
OPAS/OMS
A definir

7. AFFIB Connection e apoio ao projeto RYON (Retired YES, Out of the World NO). Sumaya Garcia, gerente
digital voluntária da AAFIB, foi convidada a apresentar estes temas e iniciou dando destaque especial à
intensa agenda do "AAFIB Connection". Este é um canal de comunicação da Associação dedicado a
promover a aproximação dos associados através de uma mídia apropriada (antes no Skype e agora no Teams)
em que ela é produtora e moderadora. Também registrou a agenda de atividades previstas para ocorrer até
o final do ano:
DIA/HORA
04/11 - 4a. Feira às 19h
18/11 - 4a. Feira às 19h
02/12 - 4a. Feira às 19h
16/12 - 4a. Feira às 19h

ATIVIDADE PROGRAMADA
"Sessão pipoca" da AAFIB, com a exibição do filme "Sérgio", com debate no
final, com Maria Helena Mueller
"Dia de conto - compartilhando experiências"
O papel do Biofeedback no gerenciamento da ansiedade", convidada por
Raquel Paviotti Corcuera.
Encerramento das sessões de 2020 da AAFIB Connection no Microsoft Teams troca de mensagens de fim de ano!

Para maiores informações consulte o Boletim 134 no link https://www.aafib.net/academics

Sobre o Projeto RYON (Retired YES, Out of the World NO) Sumaya informou que o RYON Channel está para
ser lançado no YouTube, com o apoio da AAFIB, com o tema "Aposentado Sim, Fora do Mundo Não", com
um debate que vai contar com a participação de João Carlos Alexim, que foi Diretor do Escritório da OIT no
Brasil e funcionário da OIT por 20 anos, e também de aposentados que ainda continuam com atividades,
sejam eles remunerados ou não.
8. Assuntos Gerais: Maria Angélica valorizou a proposta trazida ao grupo por Bernardeth Martins sobre
arranjos favoráveis de negociação com a ASBAC visando adesão dos membros da AAFIB ao clube com
valores facilitados, assim informados:
. Isenção da taxa de adesão de R$500,00 para os associados da AAFIB.
. Mensalidade de R$266,00 para associado família, permitindo para pais e sogros acima de 60 anos.
. A ASBAC oferece convite para o final de semana para os associados visitarem o clube e conhecerem a área
social das piscinas que será reinaugurada e está toda nova.
Registrou-se que o Country Club também oferecerá proposta de adesão aos associados da AAFIB.
Tainah Peron demonstrou interesse em estender oferta à Associação de funcionários OPAS/OMS.
Sobre a agenda do próximo ano, Giovanni Quaglia sugeriu que Bernardeth incluísse na primeira reunião de
2021 o tema do mundo do trabalho no DF. Sugestão foi acolhida e ela disse que verificará a possibilidade de
levar algum Secretário do Governo do Distrito Federal.
9. Encerramento. Na sessão de encerramento, tivemos a satisfação de contar com a presença da Dra.
Socorro Gross, Diretora da OPAS/OMS no Brasil, que agradeceu aos participantes presentes e virtuais.
Destacou a relevância do papel da Associação e colocou a OPAS/OMS à disposição.
10. Almoço. Ao final da reunião alguns colegas participantes se reuniram para um alegre almoço de
confraternização no restaurante Gran Bier (antigo BierFass), no Pontão do Lago Sul.

Feliz ano novo!
Feliz Año Nuevo
Happy New Year
Bonne Année
Frohes Neues Jahr
Gelukkig Nieuwjaar

