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Gostaria de saber como faço para reservar hospedagem na sede campestre da
AAFBB. Posso levar convidados? Qual o valor da diária?
Sueli Rodrigues Alves - Rio de Janeiro (RJ)
As reservas podem ser feitas pelos telefones (21) 2679-9900, 2679-1921 e 985568096. É possível levar convidados sim. Para sócios, o valor da diária de um ocupante por
quarto é de R$ 70, para dois é de R$ 60 e para três ocupantes ou mais é de R$ 55. Para
não sócios, a diária para um ocupante por quarto custa R$ 90, para dois ocupantes, R$
80, e para três ou mais, R$ 70. Valores por pessoa e com café da manhã incluído.
Saiba mais sobre a sede campestre
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Localizada em Xerém, no município de Duque de Caxias, a sede campestre proporciona momentos de lazer e descanso para associados, familiares e convidados. O local
tem 105 acomodações – divididas entre apartamentos e chalés –, restaurante, bar,
piscina, campo de futebol, salão de festas etc. Ou seja, diversão para todas as idades.
Aproveite um dia na sede campestre ou programe-se para curtir um ﬁm de semana.

Quer enviar
sua pergunta, crítica ou
sugestão? Entre em contato
conosco pelo e-mail
revistaconexao@aafbb.org.br
e veja sua mensagem publicada
nas próximas edicões.
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EDITORIAL

Relacionamento
aprimorado
Nesse novo modelo,
a participação do leitor
com sugestões, críticas
e reclamações é mais
do que bem-vinda,
porque a partir dessa
interação poderemos
construir uma revista
ainda mais completa e
colaborativa”

A comunicação entre a instituição e seus
associados é fundamental em uma gestão
participativa e transparente. Nesses 64
anos de existência, a AAFBB se ﬁrmou como
uma entidade sólida e respeitável, que luta
pela manutenção dos direitos dos aposentados e funcionários do Banco do Brasil e
busca ampliar a interação com seus públicos por meio de visitas feitas pela Diretoria
ou por seus veículos de comunicação.
Por isso, o Jornal AAFBB passou por algumas reformulações e, agora, é uma
chamada Conexão AAFBB. Essa
revista chama
que as informações
evolução permite
perm
em um formato
cheguem aos associados
a
mais completo,
completo com diagramação arejaseções e maior número de págida, novas seçõ
nas. Assuntos como Previ e Cassi recebem
e temos espaços deainda mais atenção,
ate
dicados à saúde
saúd e ao bem-estar do leitor,
aos benefícios e serviços oferecidos, a
histórias inspiradoras e
personagens com
c
a passatempo que, em nossa revista, além
de diversão é um
u momento de checar se a
leitura foi proveitosa.
pro
transição foi necessária para que
A transi
possamos manter a qualidade da
possam
informação de uma publicação
info
que conta, atualmente, com
qu
35 mil exemplares e alcança
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um público além dos associados, como
familiares e colegas que desejam conhecer melhor a entidade. Nesse novo modelo, a participação do leitor com sugestões,
críticas e reclamações é mais do que bem-vinda, porque a partir dessa interação
poderemos construir uma revista ainda
mais completa e colaborativa.
Vale destacar que a AAFBB faz uma gestão além da sua sede, indo onde o associado está. Por causa disso, a Diretoria
tem viajado pelo país para visitar as Representações e veriﬁcar de perto as demandas e novidades dos participantes,
como, por exemplo, o novo espaço de
convivência da Representação de Curitiba, no Paraná. Essa aproximação é essencial para que possamos, cada vez mais,
exercer nossa principal missão: lutar
pelos direitos dos associados com ética,
transparência e apartidarismo.
Esperamos que você goste e participe ativamente da nossa nova Conexão AAFBB.
A revista também é sua.
Até a próxima edição.
Um abraço,
Celia Larichia,
presidente da AAFBB
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Um novo canal para
conectar toda a AAFBB
Ao longo de sua história, a AAFBB tem
construído um sólido relacionamento com
os aposentados e pensionistas do Banco do
Brasil, tornando-se referência até para outras instituições do país. Nos últimos anos,
a Associação tem se aproximado também
dos colegas que continuam em atividade
no Banco, com o intuito de mostrar o benefício de estar próximo a uma entidade
forte e representativa.
“Sozinhos podemos até conseguir reivindicar direitos individuais, entretanto, em
coletividade, temos mais força e consistência. É esse potencial que queremos
mostrar para o pessoal da ativa e para
os aposentados que ainda não se associaram. A Revista Conexão AAFBB, que
chega a mais de 100 mil pessoas entre
associados e familiares, é um grande instrumento para essa ﬁnalidade”, defende a
presidente Celia Larichia.
O próprio nome remete à proposta de
gerar integração com os representantes,
associados da ativa, aposentados e pensionistas de todo o Brasil. “Esse título signiﬁca exatamente o que desejamos fazer.
Essa conexão se dá também com outras
associações. Promovemos uma união de
entidades a favor dos direitos e interesses
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dos participantes da Previ e da Cassi. Isso
só enriquece nosso trabalho”, deﬁne Celia.

Comunicação em foco
O lançamento da revista é parte de uma
estratégia de modernização da comunicação da Associação, sempre com ética,
transparência e independência política.
Segundo Celia, manter a autonomia em
defesa dos associados é fundamental e
continuará sendo a bandeira da atual gestão. “Queremos elevar o patamar das estratégias de comunicação, dando atenção
aos associados de todo o Brasil”, diz.
A reformulação está no planejamento estratégico da gestão atual que foi
aprovado pelo Conselho Deliberativo. A
expectativa é de que a revista cresça em
abrangência, alcançando seu público-alvo
de forma efetiva e dando mais voz a toda
a comunidade AAFBB.

Publicação repaginada
Com uma linguagem moderna, textos
mais leves e novas seções, o informativo não perdeu sua essência. “O veículo
atualmente é distribuído bimestralmente. A entidade continuará com seus outros canais, como o site www.aafbb.org.
br, criado para divulgar notícias factuais

1979

Agosto
1981

Setembro
1987

que precisam ser publicadas com mais
rapidez”, analisa Gilberto Santiago, presidente do Conselho Deliberativo. Gilberto
também foi membro do Conselho Deliberativo da Previ, e essa bagagem proﬁssional lhe permitiu escrever com frequência,
assinando vários artigos do periódico.
Segundo Maria Tereza de Souza Silva,
presidente do Conselho Fiscal, a repaginação da publicação vem justamente em
uma fase em que a Associação busca ampliar seu quadro de associados. Para ela,
o informativo precisava passar por essas
mudanças. “Este é o momento ideal. A
AAFBB está crescendo e aumentando
suas representações em todo o Brasil.”
A importância de renovação também é
destaque para o vice-presidente de Administração, Carlos Fernando dos Santos.
“A mudança é um dos principais traços da
atual gestão. Está presente na comunicação e se estende por várias áreas de atuação como, por exemplo, a sede campestre.
A AAFBB está se renovando para melhor
atender seus associados”, ressalta.
Já Ari Sarmento do Valle, vice-presidente
de Finanças, acredita que, com a revista,
será possível estreitar ainda mais o víncu-

Dezembro
1988

Junho
1991

Junho
1992

lo com os associados da ativa e aposentados. “Essa reformulação torna ágil e clara
toda a informação passada, além de gerar
maior transparência. A mudança no formato de jornal para revista é vital para se
adequar aos novos tempos e ao perﬁl dos
associados”, destaca.
“Hoje, muitos associados que acessam as
redes sociais e outras plataformas digitais
acompanham as realizações da AAFBB por
meio do site. Entretanto, ainda há um público que não usa computador com frequência
e está acostumado a receber a revista impressa”, lembra a presidente do Conselho Fiscal.

Em pauta
Os temas mais relevantes continuarão
sendo as notícias e eventos sobre a Previ
e a Cassi. Toda a atenção estará voltada
para os assuntos relativos às nossas Caixas de Assistência e de Previdência e às
propostas de solução apresentadas pela
AAFBB e outras entidades representativas
do funcionalismo do Banco para as diversas demandas, sejam essas administrativas, negociais, políticas ou judiciais.
As Representações também recebem tratamento especial. Além de procurar estimular a presença dos associados nas unidades estaduais e divulgar as realizações,
curiosidades sobre as cidades onde estão

situadas irão tornar a leitura,
sem dúvida, mais prazerosa.
Na nova publicação, também
vamos dar mais visibilidade aos
eventos sociais, benefícios oferecidos e às conquistas jurídicas.
A sede campestre terá um destaque especial para que todos
possam conhecer e desfrutar
com suas famílias de um espaço
de hotelaria e lazer, segurança e
proximidade dos principais pontos do Rio de Janeiro.
Informações e dicas sobre saúde, turismo e lazer continuam
presentes, mas ganharam uma
nova roupagem. As vantagens
do mundo digital também serão
pauta de nossa Revista. E vale
conferir nossa seção de passatempo, com uma proposta diferente a cada edição.
A presidente Celia vê com bons
olhos a expectativa dos associados com a Conexão AAFBB.
“Mais importante é que estamos sempre abertos para sugestões que aprimorem nossos
veículos de comunicação”, conclui a presidente da Associação.

Novos
personagens
Para tratar de alguns
assuntos de forma mais
lúdica e acessível, a
Conexão AAFBB apresenta
os personagens Benito,
um aposentado, e Betina,
representante dos
funcionários ativos. “Temos
alguns temas complexos que
requerem mais leveza, e a
presença deles vai contribuir
muito para facilitar a
compreensão dessas
matérias”, acredita Celia.
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Equipe da AAFBB:
sempre a postos para
atender os participantes

Representantes em rede
Para estar bem próxima de seus associados, a AAFBB conta com Representações
espalhadas por todos os estados do país.
No dia a dia dos aposentados e funcionários do Banco do Brasil ligados à Associação, os representantes estão sempre
prontos para tirar dúvidas, auxiliar pensionistas e parentes dos participantes.
“Quando algum associado morre, por
exemplo, nós orientamos seus familiares.
Muitos não têm noção de como dar entrada na documentação do falecido e nós
prestamos esse suporte, por exemplo.
Nesses momentos e em muitos outros, a
presença da Representação é de suma importância”, conta Wallas Alves de Moraes,
representante da AAFBB em Aracaju (SE).

Construindo o futuro da AAFBB
Para compartilhar experiências e informações, a AAFBB realizou, em março, na
sede campestre, no Rio de Janeiro, o ‘Encontro de Representantes 2015 – Construindo o Futuro AAFBB’. Em três dias,
foram apresentados detalhadamente os
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produtos e os serviços oferecidos pela Associação, tais como Orientação Jurídica,
Clube de Vantagens e Clube de Benefícios.
Foram também debatidas estratégias
para expandir o quadro de associados.
Para atualização em relação a questões
signiﬁcativas referentes à Cassi e à Previ,
diretores dessas entidades conversaram
diretamente com nossos representantes.
De acordo com José Odilon, vice-presidente
de Assistência ao Associado e de Representações, encontros como esse possibilitam
reforçar o protagonismo dos representantes, uma vez que são peças-chave no relacionamento com os associados e verdadeiros multiplicadores de informações. Por
isso, no último dia, houve workshops para
que contassem suas expectativas e dessem
sugestões de melhoria. “As ideias foram
enriquecedoras, e estamos avaliando quais
poderão ser implementadas de acordo com
nosso planejamento estratégico. São propostas que levam a AAFBB a dar um passo
à frente rumo a um futuro melhor”, contextualiza Odilon.

O vice-presidente lembra ainda que trabalhar para ampliar as parcerias no Clube
de Benefícios com estabelecimentos locais, como restaurantes, livrarias e academias que oferecem bons descontos é
um bom exemplo de postura proativa a
ser adotada pelos representantes e pelos
próprios associados.
os.

Proatividadee
Caso você tenha
nha uma boa sugestão de nova parceria para o Clube
de Benefícios na sua cidade ou estado, procure seu representante.
Na última página da revista, você
encontra os contatos de todas as
Representações.
Para saber mais sobre o Clube de
Benefícios, acesse o site da AAFBB:
www.aafbb.org.br

POR DENTRO DA PREVI

Teto para aposentadorias
ainda é caso em aberto
Um assunto delicado que tem sido discutido pelos participantes da Previ há pelo menos sete anos continua sem solução: a implantação de um teto para as aposentadorias
dos dirigentes estatutários do Banco do Brasil. A origem do imbróglio remonta a 2008,
quando, para cumprir exigências da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o BB transformou seus executivos de alto escalão – presidente, vice-presidentes e diretores –, em
estatutários e mudou os critérios de remuneração, fazendo com que passassem a receber honorários em vez de salários.
Para calcular a nova remuneração, o Banco somou o que os executivos recebiam durante
o ano (salários, comissões, 13° salário, férias, abonos, licença-prêmio, auxílio-alimentação etc.). Com isso, foram criadas ‘superaposentadorias’ calculadas em bases diferentes
daquelas que são pagas aos demais participantes do Plano 1, que não têm essas verbas
incorporadas ao cálculo de seus benefícios. Desde então, entidades representativas, sindicatos e dirigentes eleitos da Previ lutam pela implantação de um teto para os benefícios, evitando que a Previ assuma os impactos dessa decisão do Banco.
Para evitar futuras distorções, o Conselho Deliberativo da Previ aprovou, em abril de
2008, um teto correspondente ao NRF Especial. Dessa forma, os executivos contribuiriam sobre o mais alto salário de empregado do Banco. A medida, referendada por todas
as instâncias decisórias do BB e da Previ, foi sustada em 2010 pelo Banco, quando estava
em fase ﬁnal de aprovação pela Previc. Com isso, os executivos puderam contribuir com
base nos honorários brutos e, dessa forma, incrementar suas aposentadorias, o que é irregular. A Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc) considerou
que caberia ao BB, e não à Previ, assumir a diferença dessas aposentadorias.
Celia Larichia, que foi conselheira deliberativa da Previ, enfatiza que, em conjunto com
os demais conselheiros eleitos, registrou em atas do Conselho Deliberativo e junto à
Previc a posição de defesa pela implantação do teto de benefícios aprovado em 2008,
correspondente ao NRF Especial. “Não podemos desvincular esse cálculo da curva de
encarreiramento do BB, sob o risco de termos remunerações ainda mais altas e impactantes para o nosso fundo de pensão. É absolutamente injusto com os participantes
do Plano 1.”

Nossa opinião
A AAFBB, por seu histórico de lutas em
favor de seus associados, mantém uma
posição bastante contundente em relação ao assunto: é imprescindível que
seja estabelecido um teto para o pagamento de benefícios de aposentadoria.
Vale lembrar que a Associação não é contrária à remuneração dos executivos de
alto escalão pelos serviços por eles prestados. No entanto, se o Banco do Brasil
entende que deve remunerá-los de forma diferenciada, que o faça sem onerar a
Previ. A igualdade entre os participantes
não pode ser desprezada sob o risco de,
no futuro, haver novas arbitrariedades e
possível desequilíbrio do Plano.
A AAFBB está atenta aos movimentos realizados pela Previ e pelo Banco
para a solução do caso. Gueitiro Genso, presidente da Previ, aﬁrmou em
visita às Representações da Associação
no Rio Grande do Sul e em Goiás que
o problema deve ser solucionado em
breve. Com isso, esperamos que o teto
seja implantado e o pagamento das
aposentadorias esteja em linha com
a necessidade de equilíbrio ﬁnanceiro
e atuarial da Previ. E, se uma solução
não for encontrada, alternativas administrativas ou judiciais serão buscadas
para garantir os direitos dos funcionários e aposentados do Banco do Brasil.

O assunto continua sem deﬁnição e funcionários e aposentados continuam sem
respostas. Enquanto isso, diversos dirigentes do BB e suas coligadas e patrocinadas
continuam se aposentando sem o referido
teto de contribuição e benefício.
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POR DENTRO DA CASSI

Em busca de uma
Cassi saudável
Para um plano de saúde se manter saudável é preciso que suas contas estejam em
dia. E com a Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil, a Cassi, não
é diferente. A instituição fechou o ano de
2014 com um déﬁcit de R$ 108 milhões,
relativo ao resultado consolidado de
R$ 177 milhões de déﬁcit do Plano de
Associados, e um superávit de R$ 68 milhões dos Planos Cassi Família I e II. Esse
fechamento de contas negativo no Plano
de Associados vem acontecendo há muitos anos, de acordo com estudos realizados pelos representantes do Corpo Social.
Por isso, os gestores – Banco do Brasil e
Corpo Social – precisam encontrar uma solução que traga equilíbrio ao Plano de Associados com o intuito de manter a Cassi
sustentável, solidária e sem perda de qualidade na prestação de serviços de saúde.
Para Loreni de Senger, conselheira deliberativa eleita da Cassi e vice-presidente
do Conselho Deliberativo da AAFBB, a
situação atual é preocupante e precisa
ser resolvida o quanto antes. “Por causa
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do déﬁcit no Plano de Associados, o Conselho Deliberativo da Cassi não aprovou
o orçamento de 2015. Com isso, a Caixa
de Assistência está em regime de contingência, o que inviabiliza processos como
a assinatura de novos contratos”, explica.
Com o regime de contingência, o poder de decisão passa a ser do Conselho
Deliberativo da Cassi, que se tornou
responsável, por exemplo, pela folha
de pagamentos e pelo cumprimento de
contratos assinados. “Não existe um prazo para deﬁnir o que deve ser feito, mas é
urgente que o problema seja solucionado,
porque as reservas livres da Cassi só devem
durar até o ﬁm do ano. A partir daí, teremos sérios problemas para manter a saúde e o equilíbrio do Plano de Associados
com o descredenciamento de prestadores
de serviços, podendo, inclusive, haver intervenção da Agência Nacional de Saúde
(ANS)”, revela Loreni.
Celia Larichia, presidente da AAFBB, lembra
que o déﬁcit existe há mais de dez anos,
mas que, com aportes extras feitos pelo

O objetivo é estar
sempre em favor do
nosso associado. Por
isso, não aceitamos que
o BB se exima das suas
responsabilidades com a
saúde dos aposentados,
pensionistas e
ativos. Além disso,
entendemos que a
solidariedade é basilar
no nosso plano de
saúde. Não vamos abrir
mão desse princípio”
Celia Larichia

Banco, além das receitas advindas do Benefício Especial Temporário (BET), era possível
contornar o problema. Com a ausência de
receitas extras desde 2014, ela explica que
a crise se agravou e, por isso, é necessário
tomar medidas emergenciais e estruturantes para garantir a sustentabilidade da Cassi.
“É preciso encontrar soluções de curto e de
longo prazo para manter o equilíbrio da Cassi
com qualidade no atendimento aos associados, sem que nenhum benefício seja perdido.
Uma gestão eﬁciente e compartilhada entre
os representantes eleitos e o Banco e totalmente voltada para os interesses dos associados é o melhor caminho”, aﬁrma.

Propostas em discussão
Em maio, foi formada uma mesa de negociações – integrada pelas entidades nacionais
representativas do funcionalismo da ativa,
aposentados e pensionistas (AAFBB, Anabb, Faabb, Contraf e Contec) – com o objetivo de discutir as propostas apresentadas
e contribuir para a solução do problema, o
que exige de entidades e associados união e
comprometimento para um futuro sustentável para a Cassi. O BB, na rodada de negociações, propôs: 1. Repassar para a Cassi os
R$ 5,830 bilhões que estão provisionados
no balanço do Banco como compromisso
com os aposentados (CVM 695); 2. Utilizar
os valores existentes nas reservas obrigatórias da Cassi no custeio da entidade (cobertura do atual déﬁcit e implantação das medidas estruturantes propostas pelos eleitos). O
Banco propôs ainda que, em caso de déﬁcits
futuros, estes sejam rateados somente entre
os associados, a serem pagos no ano seguinte
em 12 parcelas mensais.
As entidades participantes da mesa de negociações não aprovaram a proposta apresentada pelo Banco porque não atende
aos interesses dos associados. “A proposta
também previa iniciativas em curto prazo,
como a redução de programas de saúde já
estabelecidos; ampliava a coparticipação
dos associados e criava uma franquia para os

casos de internação médica. Em longo prazo, o ônus de qualquer problema ﬁcaria apenas para os participantes. Isso não pode ser
aceito”, declara Loreni. De acordo com ela, o
princípio de solidariedade que existe desde a
criação da Caixa de Assistência é inegociável.
Já a proposta dos dirigentes eleitos prevê:
aportes de dinheiro feitos pelo Banco do
Brasil para que mudanças na gestão da
Cassi sejam realizadas nos próximos dois
anos; ampliação do atendimento integral
à saúde por meio da Estratégia de Saúde
da Família e manutenção de programas de
prevenção a doenças. “Investir em iniciativas
que previnam doenças pode melhorar a vida
dos nossos participantes, além de gerar economia para o Plano”, defende Loreni.
A presidente da AAFBB conﬁrma que a posição da Associação é em defesa dos direitos
dos participantes e que, por isso, é indiscutível a manutenção do princípio de solidariedade. Ela alerta que a inﬂação da saúde,
a longevidade dos participantes e as novas
tecnologias, cada vez mais caras, são fatores
que impactam de forma relevante os custos
dos planos de autogestão como a Cassi.
“O objetivo é estar sempre em favor do associado da Cassi. Por isso, não aceitamos
que o BB se exima de suas responsabilidades com a saúde dos aposentados, pensionistas e ativos. Além disso, entendemos
que, se houver déﬁcits futuramente, os
valores devem ser rateados entre associados e o patrocinador. Essas são premissas
inegociáveis”, conclui Celia.

Investir em
iniciativas que
previnam doenças
pode melhorar a
vida dos nossos
participantes, além
de gerar economia
para o Plano”
Loreni de Senger

Enfim, a ‘batalha’ em favor da sustentabilidade da Cassi continua. É fundamental que os participantes procurem
se informar e debater o assunto. Devem ainda acompanhar as notícias
pelos sites da AAFBB e de outras entidades porque poderão ser chamados a
deliberar sobre propostas que envolvam alterações estatuárias.

CONEXÃO

9

PAPO JURÍDICO

Orientação Jurídica: qualidade
e respeito no atendimento
A Orientação Jurídica é um serviço de excelência fornecido pela AAFBB aos associados
de todo o Brasil. A iniciativa vem conquistando bons resultados graças ao intenso trabalho de melhoria e valorização do atendimento. Em seis anos de existência, o serviço
já atendeu mais de dez mil pessoas e colaborou para o esclarecimento de dúvidas de
diferentes áreas do Direito. Paulo Gomes de Araújo, cuja mãe é pensionista do BB e associada da AAFBB há 12 anos, utilizou a consultoria recentemente e ﬁcou impressionado
com a qualidade da assistência oferecida.
“Minha mãe tem 92 anos e precisa do auxílio de uma enfermeira noturna. Sem nenhuma explicação, a Cassi não autorizou esse benefício. Entrei em contato com os advogados da Orientação Jurídica e, no dia seguinte, o meu problema foi resolvido. Se eu fosse entrar na Justiça,
demoraria anos e minha mãe não aguentaria esperar. Foi tudo excelente”, conta aliviado.
O benefício é gratuito e prestado aos associados de todas as regiões do país, que têm direito
a duas consultas por mês e contam com o apoio do Escritório Hugo Jerke Advogados para
receber as orientações.
As áreas de abrangência são Direito do Consumidor, da Família, Responsabilidade Civil,
Direito de Sucessão (Inventário e Testamento), Cassi, Previ, Carim (Carteira Imobiliária
da Previ), Direito do Trabalho, Direito de Condomínio, Direito da Vizinhança e Tributário
(IR e IPTU). Além disso, também são esclarecidas questões relacionadas a contrato de
compra e venda de imóveis e acompanhamento processual de ações.
Amyne de Paula é uma das advogadas e lida diariamente com diversos casos. Um dos
principais objetivos da sua equipe é oferecer um atendimento individualizado. “Esse é
um dos serviços da AAFBB que engloba o país inteiro. A gente costuma receber pessoas
com problemas sérios e procuramos oferecer um conforto a elas. Estamos sempre dispostos a ouvir, dar atenção e mediar os conﬂitos. Acredito que nosso diferencial está no
respeito dado aos associados. Isso é fundamental para conseguirmos resolver as situações e ter um retorno positivo.”

Fiquei muito satisfeita com
o atendimento recebido.
Pontual, sincero e ético.
Parabéns à AAFBB pelo sério
trabalho da Orientação
Jurídica aos seus associados.
Sem dúvida irei buscá-los em
outra diﬁculdade. Mais uma
vez, obrigada”
Edna Maria Pregnolatto Bonini

Só tenho motivos para
agradecer o empenho e o
carinho. Foi um prazer ter
acesso ao atendimento da
Orientação Jurídica”
Olga Bello

O atendimento presencial dos associados é realizado no Rio de Janeiro, mediante agendamento prévio. Também é possível ter acesso à orientação por e-mail ou por telefone.

Serviço:
Funcionamento: dias úteis, das 14h às 18h
Telefones: 0800-701-0805 - Ramais: 780/788 ou
(21) 3861-0780 e (21) 3861-0788
E-mail: orientacaojuridica@aafbb.org.br
Endereço: Rua Araújo Porto Alegre, 64, 11° andar,
Centro, Rio de Janeiro (RJ) – CEP 20030-015
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Agradeço muito o serviço da
Orientação Jurídica da AAFBB
que resolveu em um dia o que
não conseguimos em 60.
Sou muito grata ao trabalho
feito por vocês... Cheio de
gentileza e eﬁciência”
Saraí Marins

EM AÇÃO

Estande decorado da AAFBB no evento

Integração, informação
e esporte no XXI Cinfaabb
A sede da AABB em Belém, no Pará, se
transformou na casa da AAFBB entre os
dias 13 e 20 de junho, durante a XXI edição do Campeonato de Integração dos
Funcionários Aposentados do Banco do
Brasil (Cinfaabb). No local, onde estiveram
presentes cerca de três mil pessoas entre
atletas aposentados e seus familiares, a
Associação montou um estande que atraiu
grande movimentação a semana inteira.
Nossa mascote Xerenzinho convidava os
participantes a visitar o estande, onde
houve a distribuição de camisetas, apresentação de danças regionais – como o
Carimbó e o Boto –, e degustação de produtos típicos como cachaça de jambu, licores de frutas locais e bombons de cupuaçu. Além disso, era possível saber mais
sobre a AAFBB, associar-se e até mesmo
obter orientação jurídica.
“O Cinfaabb é o maior evento esportivo
de aposentados do Brasil. O encontro
possibilita a troca de informações e de
experiências entre colegas de diversas regiões do país. A AAFBB, claro, não poderia

ﬁcar de fora. Além de diversão e distribuição de brindes, os associados e visitantes
também puderam tirar dúvidas no nosso
estande”, comentou Celia Larichia, presidente da AAFBB. Para ela, essa proximidade permite ampliar o trabalho em defesa
dos direitos e dos interesses dos participantes da Cassi e da Previ.
Ernesto Pamplona, vice-presidente de Seguridade e Benefícios da AAFBB, destacou
a importância da presença da Associação
no evento. “O Cinfaabb é o momento em
que podemos ter um contato mais próximo com os associados de todos os estados. Quero agradecer muito aos que nos
prestigiaram e dou as boas-vindas aos
colegas que se ﬁliaram durante o evento.”

Diálogo com as mulheres
Com 34 delegações de diversas cidades
e estados, o Cinfaabb também foi palco
de palestras e debates. A AAFBB promoveu uma nova edição do ‘Encontro de
Mulheres’, liderado pela presidente Celia
Larichia e pela vice-presidente do Conselho Deliberativo da AAFBB e conselheira

No alto, apresentação de música regional. Embaixo, mascote Xerenzinho com a equipe da AAFBB

da Cassi, Loreni de Senger. O tema foi a
‘Sustentabilidade da Cassi’.
Na pauta, estavam a coparticipação e as
propostas apresentadas pelo BB e por representantes dos associados nas mesas
de negociação da Cassi. Loreni comentou
a satisfação de ver o interesse do público
feminino nos assuntos do universo BB.
“Ver mulheres empenhadas em discutir e
reﬂetir sobre a nossa Caixa de Assistência
foi um momento mágico.”
No próximo ano, o encontro acontecerá
em Cuiabá, no Mato Grosso, e a AAFBB
marcará presença, pela 12ª vez, para levar
alegria, informação e integração aos atletas e participantes. Até lá!
CONEXÃO
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GIRO PELAS REPRESENTAÇÕES

A cidade que é
sinônimo de
qualidade de vida

Representação de Curitiba
está de roupa nova
A Representação de Curitiba está repaginada. Inaugurado em maio, o novo espaço de
convivência oferece conforto para o atendimento e a integração entre visitantes e associados da região, que poderão promover
mais eventos para os colegas da comunidade BB e suas famílias. O local está preparado para a realização de atividades voltadas
a todos os públicos de associados.
Em um ambiente moderno e funcional, o
representante Daniel Liberato, a adjunta Elena Candida e a secretária Fernanda
Vale recebem os associados da ativa e os
aposentados que desejam manter-se atualizados sobre assuntos do BB e da Associação, como Cassi, Previ, seguro de vida
e dúvidas jurídicas, entre outras questões.

Ópera de Arame e
Pedreira Paulo Leminski

Museu Oscar Niemeyer
Centro Cívico

Praça Tiradentes
e Catedral
Rua das Flores
Rua 24 Horas

Teatro Paiol

“Aproveitamos a oportunidade inesperada
de alugar o imóvel ao lado da Representação para ampliar o espaço”, conta Daniel. “A
nova sala é um lugar propício para palestras,
cursos e festas. Estamos muito empolgados
com todas as possibilidades que poderemos
aproveitar e já estamos organizando um calendário de atividades. Quem já conheceu a
sala deu feedback bastante positivo.”
Quer conhecer a Representação? Fica
na Rua Marechal Floriano Peixoto, 228,
3º andar, salas 303 e 304, Centro – Curitiba (PR). Faça uma visita!
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Jardim
Botânico

Curitiba é a capital com a melhor qualidade de vida do Brasil. Com 1,752 milhão
de moradores e um polo industrial diversiﬁcado, ocupa o posto de quarta maior
economia do país. No quesito mobilidade, é destaque pelo sistema integrado de
transporte coletivo, que tem impulsionado o desenvolvimento urbano.
A cidade é um ótimo destino cultural e
turístico da Região Sul. O visitante conta com a Linha Turismo, ônibus especial
que circula pelos principais pontos de interesse da cidade, como Praça Tiradentes
e Catedral, Rua das Flores, Rua 24 Horas,
Teatro Paiol, Jardim Botânico, Centro Cívico, Museu Oscar Niemeyer, Ópera de
Arame e Pedreira Paulo Leminski.
Outras atrações da cidade são os parques Barigui, Tanguá e São Lourenço,
Bosque do Papa e o bairro Santa Felicidade, que preserva muito da cultura
trazida pelos imigrantes italianos e é o
lugar certo para comer uma boa massa
acompanhada de vinho.

PINGUE-PONGUE

Juliana Donato

Na busca por mais independência
para os funcionários do BB
Uma diferença de 6.631 votos em relação
ao candidato que buscava reeleição garantiu a vitória da nova representante dos funcionários do Banco do Brasil no Conselho de
Administração, Juliana Donato. Pesaram na
eleição as propostas independentes voltadas para os direitos dos trabalhadores.
Graduada em Psicologia pela UFPR, Juliana
ingressou no Banco em 2008, na agência
Via Funchal, em São Paulo. Trabalhou no
Atendimento de Pessoa Física, depois como
Caixa Executivo e, atualmente, está na
GECEX SP II. Ela fala à Revista Conexão
AAFBB sobre a campanha e algumas propostas que pretende defender enquanto estiver representando os funcionários do BB.
Conexão AAFBB: Durante a campanha,
como você percebeu a expectativa de
seus colegas para elegê-la para o Conselho de Administração?
Juliana Donato: Foi uma campanha muito emocionante porque não tínhamos
o apoio de sequer 10% do número de
sindicatos que apoiavam o outro candidato. Muitos colegas, mesmo sem me
conhecer, resolveram pegar a campanha em suas mãos. Por isso, creio que
minha eleição foi uma vitória de todos
os bancários.
Conexão AAFBB: No processo eleitoral,
você foi uma candidata da oposição e
venceu o então titular do cargo. Como
avalia esse contexto?
JD: Defendemos, fundamentalmente,
a independência em prol de benefícios
para os trabalhadores. Logo, acredito
que isso fez as pessoas votarem em mim.
Esse tipo de postura se faz necessária
quando o mais importante é lutar pelo
direito de quem trabalha ao nosso lado

no dia a dia. Foi isso que apresentei aos
bancários, e a resposta veio no resultado eleitoral. Mas, apesar da importância
desse momento, tenho dito aos colegas
que nossos problemas não serão resolvidos dentro do Conselho. Precisamos
nos unir para que os sindicatos da classe
representem efetivamente os bancários.
Conexão AAFBB: Quais canais você utilizou e pretende permanecer utilizando
para se comunicar com seus colegas?
JD: Utilizamos boletins impressos que
foram distribuídos em diversos locais
por nossos apoiadores, além de página
nas redes sociais e mensagens via celular. Agora, queremos aprimorar isso
criando um site e procurando fazer
chegar, principalmente por meio dos
delegados sindicais, nosso boletim informativo para todos os nossos colegas.
Também estamos solicitando espaço
aos sindicatos em seus sites e jornais
para divulgarmos informações aos bancários de todo o país.
Conexão AAFBB: Atualmente, as mulheres ocupam um percentual significativo no quadro de funcionários do
BB. Você pretende defender políticas
específicas para esse público?
JD: Prioritariamente, precisamos buscar inibir qualquer tipo de medida que
possa atacar as mulheres. Lutaremos
pelo cumprimento dos 15 minutos de
intervalo para as mulheres que fazem
hora extra e pelo pagamento do vale-refeição durante a licença-maternidade. Essas questões devem ser as
prioridades. Sobre as demais, nos comprometemos em ouvir todos e, assim,
lutarmos pelas devidas soluções para
cada problema relatado.

O lado B de Juliana
A vida de Juliana não se resume
apenas ao dia a dia no Banco e no
Conselho. Ela também gosta de outras
atividades, como uma boa leitura e
ﬁlmes interessantes. Conﬁra.

Livro
As Veias Abertas da América Latina –
Eduardo Galeano

Música
Ace of Spades – Motörhead

Filme
Relatos Selvagens – Damián Szifron

Lugar
As ruas

Frase
“A vida é bela. Que as futuras gerações
a livrem de todo mal e opressão,
e possam desfrutá-la em toda sua
plenitude”, Leon Trotsky
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GENTE QUE INSPIRA
Maurício e Maélcio
com a família

Pai e ﬁlho compartilham
o orgulho de pertencer
ao Banco do Brasil
Cheio de histórias para contar e dono de um sorriso inspirador, Maurício Soares, de 81
anos, enche o peito para dizer que fez grandes amigos durante as quase três décadas
em que trabalhou no Banco do Brasil. Entre 1956 e 1983, ele atuou em algumas agências do Rio de Janeiro, cidade onde mora até hoje com a mulher, Claudia Anita Soares.
“É gratiﬁcante ser reconhecido por antigos e novos funcionários. Por onde eu passo as
pessoas acenam, fazem festa e me tratam com carinho. Acho que isso é fruto de um
bom legado deixado por mim”, comenta.

É gratiﬁcante ser
reconhecido por
antigos e novos
funcionários”
Maurício Soares
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Em seu apartamento na Tijuca, Zona Norte do Rio, o aposentado guarda alguns objetos
da época em que estava na ativa. São pesos de papel, abridor de garrafa e outros itens
com o símbolo do BB.
Maélcio Soares, de 54 anos, seguiu o mesmo caminho do pai e, atualmente, é superintendente do Banco do Brasil em Pernambuco. “Ainda criança, eu costumava visitar a
agência na qual meu pai trabalhava e isso foi me inﬂuenciando. Comecei como Menor
Aprendiz e iniciei minha carreira na década de 1980. Na época, fazer parte de uma ins-

tituição desse porte era o sonho de muitos jovens. Até o meu avô foi membro do Banco
na juventude. É algo que faz parte da minha história e que vou levar para sempre como
um troféu”, orgulha-se.

Maurício com a esposa Cláudia

“Graças ao BB eu construí uma trajetória sólida, trabalhei na Argentina e cresci como
proﬁssional e como ser humano. A valorização da família sempre foi algo muito forte no
Banco, e é por esse motivo que eu sempre procuro conhecer de perto a minha equipe e
agregar algo útil à vida de cada integrante”, completa Maélcio, que comanda um time
de 2.800 funcionários em 184 agências.

Apaixonados por samba e futebol
Além da história de sucesso no Banco do Brasil, os dois cultivam outras paixões em
comum na vida pessoal: o futebol e a dança. Eles torcem pelo Flamengo e, sempre que
podem, se divertem juntos em festas. Em março deste ano, por exemplo, a comemoração dos 55 anos de casamento de Maurício teve o tema ‘Boteco dos Soares’. A celebração reuniu amigos na AABB, na Zona Sul do Rio de Janeiro, e ainda teve apresentação
especial de gaﬁeira.
“Essa paixão pela dança está no sangue mesmo. É só ouvir um samba tocar que a gente
levanta e começa a se mexer. Muita gente se surpreende com o meu entusiasmo, mas
eu não me sinto velho. Ao contrário, tenho bastante alegria, amor pela minha família e
disposição para viver”, ressalta Maurício.
Apesar de morarem em estados diferentes, a distância não atrapalha a relação entre
pai e ﬁlho. A tecnologia e as poucas horas de voo entre Recife e Rio de Janeiro facilitam
a convivência. Além de Maélcio, Maurício tem outra ﬁlha, cinco netos e uma bisneta.
“O Banco do Brasil me proporcionou uma ótima estrutura e deu base para eu construir uma
família sólida e amorosa. É por isso que sentimos tanto orgulho”, ﬁnaliza o aposentado.

Maélcio Soares é casado com Rosângela Brinco, que também faz parte da
família do Banco do Brasil

Ainda criança, eu
costumava visitar
a agência na qual
meu pai trabalhava
e isso foi me
inﬂuenciando”
Maélcio Soares
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PRA VOCÊ

Um mundo
de vantagens
Imagine a conta no restaurante fechar
em R$ 100 e na hora de pagar você só
desembolsar R$ 70? Agora imagine utilizar serviços que você já gosta e conﬁa,
como fazer reservas de hotel no Booking.
com, comprar passagens no cartão Smiles ou encher o tanque nos postos Shell e
ainda ganhar prêmios? Essas são apenas
algumas vantagens do AAFBB+, em que
você acumula pontos usando a página
do programa, que deve ser acessada pelo
site da Associação.
O Clube de Vantagens reúne uma variedade de estabelecimentos físicos e
virtuais em todo o Brasil que concedem
descontos e pontos para todo mundo
aproveitar. “Há até a possibilidade de
pagar as contas de consumo, como água,
luz, gás e telefone, no valor de até R$ 300,
usando os pontos acumulados”, lembra
José Mauro Cordeiro, diretor de Seguridade. “Quem é associado já está auto-
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maticamente participando do AAFBB+,
basta fazer o primeiro acesso para receber uma senha e usufruir.”
A maneira mais fácil de começar a ganhar
pontos é apresentando novos sócios à
AAFBB pelo Clube de Vantagens. Outro
jeito é fazer compras on-line nas lojas dos
parceiros do programa, sempre pelo site do
AAFBB+. Fazem parte da Rede de Vantagens
empresas consagradas como Amazon, Lojas
Americanas, TAM, Centauro, Submarino,
Avis, Casas Bahia, Livraria Saraiva, Accor
Hotels, entre muitas outras marcas.

Pontos e mais pontos
Para acumular ainda mais pontos, a
dica é participar das promoções. O
acesso precisa ser feito pelo site da Associação, clicando no banner AAFBB+.
•

•
•

•
“Esse é o nosso mais recente benefício,
lançado em janeiro. O foco principal está
nos associados que têm maior familiaridade com compras na internet e programas
de pontos”, diz o vice-presidente de Seguridade e Benefícios, Ernesto Pamplona.“Os
benefícios são pensados para contemplar
cada um dos públicos da AAFBB.”

•

Primeiro acesso: acesse a sua
área restrita pela primeira vez e
ganhe 10 pontos.
Cadastro: atualize seu cadastro
junto à AAFBB e ganhe 300 pontos.
Seguro de Vida Sul América: ao
fazer o Seguro de Vida em Grupo
da AAFBB, você acumula 7 pontos por real do valor do prêmio
contratado.
Seguro Auto – Frota AAFBB: ganhe 1 ponto para cada R$ 4 do
prêmio contratado.
Convênio Ambulância: na adesão
ao convênio ambulância/aconselhamento médico (Grande Rio,
Grande São Paulo), por apenas
R$ 8,97 mensais ganhe 200 pontos para cada vida coberta.

VIVA MAIS

Arroz e feijão: um par perfeito
Um estilo de vida mais saudável passa, necessariamente, por uma dieta
eta balanceada. E um
m
prato típico da mesa dos brasileiros – a combinação de arroz com feijão
ão – pode ser um bom
aliado da saúde, além de uma opção saborosa que fornece as substâncias
cias necessárias para o
bom funcionamento do organismo.
Quem aﬁrma isso é Bethiere França, nutricionista da Cassi há 13 anos, especialista em Saúdee
Pública e Vigilância Nutricional: “Acho totalmente possível seguir um cardápio equilibrado e
ainda emagrecer com as comidas tradicionais do nosso país. O Guia Alimentar
limentar para a População Brasileira do Ministério da Saúde, lançado em 2014, sugere o consumo
onsumo de alimentos
acessíveis e que respeitem a cultura de cada região.”
O feijão é fonte de proteína vegetal, ferro e reúne inúmeros benefícios para a saúde. O arroz
integral é o mais indicado por ser rico em ﬁbras e em vitaminas. “O problema
blema é que as pessoas
não sabem montar os pratos e exageram na quantidade de carboidrato
to e gordura. Costumo
receber diversos pacientes em busca de dietas restritivas, mas sempre explico
plico que o importante
é incluir os alimentos certos e organizá-los em combinações adequadas”,
”, ensina.
A sugestão da proﬁssional é acrescentar ao prato uma carne grelhadaa ou cozida, legumes e
verduras. Ela também ressalta a importância de consumir os alimentoss da época, por serem
mais frescos e baratos. Ou seja, bom para o organismo e bom para o bolso. Outra recomendação é beber muita água, comer frutas e praticar atividades físicas.
as. “A alimentação saudável é baseada em quatro leis: qualidade, quantidade, harmonia
ia e adequação. Os alimentos precisam ser completos, ter os nutrientes necessários
rios para o
corpo e devem atender às necessidades de cada indivíduo”, esclarece.
Um erro comum é seguir as dietas da moda ou acreditar que é possível
el perderr
peso de um dia para o outro. A especialista alerta que o grande risco são
ão as de-ﬁciências nutricionais. “Somente um proﬁssional capacitado terá condições
dições dee
indicar exames e identiﬁcar as necessidades de cada paciente”, diz.

Manual da alimentação saudável
O Guia Alimentar tem cerca de 150 páginas e apresenta, de maneira didática,, as
as
orientações para uma dieta equilibrada e saborosa baseada nos hábitoss da populaç
população
aççãão
o
brasileira. O objetivo do documento é alertar sobre os riscos da obesidade
dade e de outras
ou
utrraass
doenças crônicas, além de promover o conhecimento sobre os diversoss alimentos presenpres
esen
een
ntes na nossa culinária.
De acordo com o guia do Ministério da Saúde, a principal dica é priorizarr os alimentos naturai
naturais
aiss
e os minimamente processados, como as frutas, leite, ovos, peixes, carne,
ne, legumes e verduras,,
raízes e grãos. A publicação oferece sugestões saudáveis para o café da manhã, almoço e jantarr
dos brasileiros, considerando as substituições entre as famílias de alimentos
ntos e a cultura de cada
região do país. As variações em torno dos alimentos de um mesmo grupo
o agradam também aos
sentidos, na medida em que permitem diversiﬁcar sabores, aromas, coress e texturas da alimentação. São também indispensáveis para acomodar preferências regionaiss e pessoais.

O Guia Alimentar é distribuído
gratuitamente em escolas
públicas e hospitais. A versão
digital pode ser acessada
em PDF no site
portalsaude.saude.gov.br.
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Passatempos virtuais distraem a cuca

Nos idosos, pesquisas comprovam que o
uso da internet no dia a dia resulta em um
melhor desempenho da memória, ajudando na tomada de decisões e fortalecendo as
áreas do cérebro encarregadas pela leitura e
pela identiﬁcação visual. Os benefícios são
potencializados se o acesso cotidiano ao
mundo virtual incluir passatempos.

PASSATEMPO

Em estudo recente, neurocientistas da
Universidade de Trinity, na Irlanda, descobriram que passatempos virtuais estimulam a atividade mental, ampliando a
clareza de compreensão das informações.
Esses exercícios são considerados, ainda,
métodos complementares de combate ao

estresse e de prevenção de doenças como
o Alzheimer. Diversos sites oferecem opções de passatempos virtuais. A seguir,
sugerimos alguns dos mais populares:

Web Sudoku – No site www.websudoku.com,
os fãs do quebra-cabeça baseado no
posicionamento lógico de númeEu já aderi aos
ros podem regular os níveis de
jogos virtuais.
E você, está
dificuldade, pedir orientações
esperando o
para a resolução correta dos taque para navegar
buleiros propostos e imprimir o
nessa diversão
jogo caso desejem completá-lo
também?
manualmente.
Coquetel – Tradicional jogo de palavras cruzadas, o site www.coquetel.uol.com.br/jogos
permite que os visitantes aumentem ou reduzam a visualização da tela para jogar e solicitem a correção das lacunas preenchidas.
RachaCuca – Nos criptogramas disponíveis
no site www.rachacuca.com.br, é preciso

Caça-palavras
O Plano de Associados da Cassi fechou 2014 com um grande déﬁcit
que se mantém ainda este ano. A meta agora é buscar uma gestão mais
eﬁciente para recuperar o plano sem prejudicar os participantes. Com
base na reportagem da editoria Por dentro da Cassi, encontre as respostas para as questões abaixo no quadro do caça-palavras. Boa sorte!
1. Sigla de Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil.
2. Um dos públicos atendidos pela Cassi.
3. Um dos gestores do Plano de Associados.
4. Qual Conselho não aprovou o orçamento de 2015 da entidade devido ao déﬁcit no Plano de Associados?
5. A Agência Nacional de ________ pode intervir no Plano de Associados.
6. Por meio de qual benefício especial era possível contornar o problema da Cassi?
7. Na rodada de negociação de maio, o BB propôs repassar um valor
para a Cassi quitar seus déﬁcits atuais. No entanto, em caso de déﬁcits futuros, quem ﬁcaria responsável por pagar as dívidas?
8. Um dos fatores que causam o déﬁcit de planos de autogestão de
saúde como a Cassi.
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descobrir a palavra-chave e as palavras cifradas. Para completar o desaﬁo, o internauta
precisa preencher todas as lacunas com as
letras correspondentes a cada símbolo.

L

S

E

T N A P

I

C

I

I

O E A Z S C V Ç O A C H L

K X N S C B C M A E
E

T Q G E

F A O

R E G H E X S Z
E M T U

I

I

P O X B Y

U D S

F

I

I

A E
I

L

J

F D
S

N F G R S A O D

R S

E

E R Y A U L

R O T U A

L D O
S

L

I

I

N

E A K Y

E

T R W L

P

Z Q S

I

A S

D U

I

P O B C B N M A P

L

B

E

E D E

I

Ç S A E

I M T

W O F
I

U L

L

B N A D E C

H A Z C V O A Ç
V R B A

V B R

X

V S C V N B O M L O
I

J

R O K H

E Ç A P O P

W P G C A F
Ç R H

T R A P N

R A T

T R V B O
I

V O T A

1. Cassi; 2. Aposentados; 3. Corpo Social; 4. Deliberativo; 5. Saúde; 6. Temporário; 7. Participantes;
8. Longevidade

Melhorar a capacidade de memória e aprimorar o raciocínio pode ser divertido. Navegar pela web e jogar on-line, atividades que
representam um desaﬁo para algumas pessoas com mais idade, são boas ferramentas
para a manutenção da saúde mental.
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