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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 ediÇões.

EDITORIAL

Conheça
a proposta
defendida pela
instituição e
outras entidades
representativas
em busca da
sustentabilidade
da nossa Caixa de
Assistência”

AAFBB mais próxima
dos associados
O ano de 2016 já começou com muitos desafios. Leia a matéria de capa e conheça a
proposta defendida pela instituição e outras entidades representativas em busca da
sustentabilidade da nossa Caixa de Assistência.
A AAFBB também inicia o ano com novidades. A instituição repaginou seu site, que,
agora, tem uma navegação mais amigável e um layout leve e moderno. O portal
disponibiliza para seus associados notícias, artigos, convênios, galerias de fotos etc.
Saiba mais sobre o novo site na editoria Conectado.
A matéria da seção Pra Você esclarece as diferenças entre o Clube de Vantagens e o
Clube de Benefícios. Em Giro pelas Representações, você vai conhecer um pouco mais
sobre a Representação de BH e conferir dicas do que fazer na terra do pão de queijo.
A revista traz ainda uma reportagem sobre o Previ Futuro, explicando quais são os
principais pontos de atenção do plano para se conseguir uma boa aposentadoria.
A editoria Viva Mais traz uma reportagem sobre Dezembro Laranja, passando
também pelo Outubro Rosa e pelo Novembro Azul. As campanhas visam
conscientizar sobre a importância da prevenção dos cânceres de mama,
próstata e pele e gerar uma discussão acerca das doenças.
O aniversário de 64 anos da AAFBB também é tema da edição, que mostra
ainda registros de eventos realizados na instituição. A atualização cadastral
é outro assunto abordado em nossas páginas. Estreando a editoria Prata da
Casa, contamos a trajetória de Eraldo Campos.
A Revista Conexão AAFBB apresenta ainda a história de Maruse
Dantas, aposentada do BB que se tornou uma grande nadadora
e já conquistou muitas medalhas. Em De Malas Prontas, você
vai conferir dicas de viagens para o verão.
Boa leitura!
Celia Larichia
Presidente da AAFBB
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AAFBB ganha
novo portal
Em 2015, como parte do planejamento
estratégico da atual gestão, a AAFBB
modernizou suas plataformas de comunicação, criou uma newsletter e lançou,
em junho, a revista Conexão AAFBB.
Agora, em janeiro de 2016, a Associação
apresenta seu site institucional totalmente repaginado.
“Em 2015, a AAFBB comemorou 64 anos
e demos continuidade à estratégia de
fortalecer o relacionamento com aposentados, pensionistas e funcionários do
Banco do Brasil. Promovemos encontros
e palestras, buscando sempre defender
os interesses dos associados e estabelecer um canal de diálogo aberto com
todos. Agora, o novo site é mais uma
etapa na aproximação com associados
de todos o país”, explica Celia Larichia,
presidente da AAFBB.
O novo portal foi elaborado com base
na experiência do usuário, em que a na-
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vegação e a estrutura foram pensadas a
partir da experiência do usuário. Como
base, foram analisados diversos sites
considerados referências no mercado.
Além disso, foram realizadas entrevistas com as seguintes áreas: Vice-presidência de Assistência ao Associado e de Representações, Orientação
Jurídica, Vice-presidência Administrativa, Vice-presidência de Seguridade e
Benefícios. A proposta foi entender as
demandas e os anseios dos associados
e da instituição.
Uma percepção geral era que o antigo
site possuía uma enorme quantidade de
conteúdo, mas pecava na acessibilidade. Para isso, foi desenhado um layout,
mais limpo e moderno com as cores da
AAFBB e imagens e tipologia maiores. O
menu horizontal é intuitivo, objetivo e
prático de navegar. A poucos cliques, os
internautas encontram notícias, artigos,

informações sobre seguros de vida e de
automóveis, convênios, galerias de fotos
e vídeos, ações coletivas e calendário de
eventos sociais.
“Queremos promover uma comunicação ainda mais eficiente, rápida e transparente. O site tem um design amigável
para associados de todas as idades”, argumenta Ari Sarmento do Vale Barbosa,
vice-presidente de Finanças da AAFBB.

tiva. “A iniciativa contribui para uma comunicação mais fluida e integrada com
associados de todo o Brasil. Atender a
esses anseios era uma de nossas missões
institucionais”, pontua.

Maior integração
com as Representações

As notícias locais e as informações
sobre as Representações ganharam
maior visibilidade e estão mais acessíveis. Como a maioria dos associados
está fora do Rio de Janeiro, todos concordavam que era importante ampliar
a divulgação do que vem acontecendo
nos outros estados.

José Odilon Gama, vice-presidente de
Assistência aos Associados e de Representações, participou das entrevistas.
Para o executivo, já era hora de criar
uma plataforma mais moderna e intera-

“Queríamos um site mais nacional. Na
medida em que divulgamos as agendas
locais, geramos maior proximidade com
aqueles que estão fora do Rio. Esse conteúdo deve chegar a todos”, explica Odilon.

Mais benefícios
na palma da mão
O novo site possui uma versão
mobile, permitindo que os associados consultem, de qualquer lugar, informações como a lista de
convênios médicos e a relação de
parceiros. Para Ernesto Pamplona,
vice-presidente de Seguridade e Benefícios, o site atual está bem melhor
do que o anterior, mais bonito e elegante, e, com suas atribuições, vai gerar mais acessos dos associados. “O
portal comprova que a AAFBB está
sempre se atualizando”, analisa.
Quem quiser visitar a sede campestre, em Xerém, no Rio de Janeiro,
encontra no site uma forma prática
para solicitar suas reservas. O local,
seus serviços e eventos ganharam
mais visibilidade.

Carlos Fernando dos Santos Oliveira,
vice-presidente de Administração,
acredita que o novo site traz mais
dinamismo aos assuntos abordados
pela AAFBB. “De forma rápida, o internauta poderá acompanhar o que
acontece na sede social, sede campestre, Representações e em todo o
universo BB”, conta.
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PRA VOCÊ

Benefícios para
todos os associados
Além de terem à disposição serviços de assessoria
jurídica, convênios médicos, seguros de vida e
de automóvel, os associados da AAFBB e seus
familiares encontram no
site da instituição duas
exclusividades: o Clube
de Benefícios e o Clube
de Vantagens AAFBB+.
Os dois produtos, complementares graças às
suas
particularidades,
foram estruturados para
oferecer descontos e comodidade aos participantes. E o melhor de tudo:
o associado não precisa
pagar nada a mais do que
a mensalidade para fazer
parte dos programas.

É importante
que os associados
visitem o nosso site
para pesquisar preços
e conhecer
novos parceiros”
Roberto Escóssia,
diretor de Benefícios
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Para o Clube de Benefícios,
a AAFBB formalizou convênios
em todo o Brasil. São centenas de estabelecimentos parceiros que oferecem descontos em serviços de beleza
e estética, educação, gastronomia,
locação de automóveis, eletroeletrônicos, informática, turismo, telefonia,
vestuário, lazer, segurança patrimonial, consultoria, produtos e serviços
para a terceira idade, entre outras atividades. Confira no site da Associação
(www.aafbb.org.br) a lista de parceiros e
suas ofertas.
“Nós contamos com importantes empresas do mercado. Na Universidade Estácio de Sá, dependendo do curso de Ensino a Distância, o desconto pode chegar

a 30%. É importante que os associados
visitem o nosso site para pesquisar preços e conhecer novos parceiros”, destaca
Roberto Escóssia, diretor de Benefícios.

Ganhe pontos comprando
Lançado em janeiro de 2015 pela Associação, o Clube de Vantagens AAFBB+
é um programa de pontos que os associados vão acumulando à medida em
que compram produtos e serviços das
empresas participantes. Essa pontuação
pode ser trocada por passagens aéreas,
ingressos de cinema, milhas do programa Smiles ou por produtos de empresas
parceiras como, por exemplo, Fast Shop,
Livraria Saraiva, Camiseteria, Época Cosméticos, FNAC e Shoptime.
“São 12 segmentos entre saúde, bem-estar
e terceira idade. Você pode usar seus pontos até para pagar contas de luz e telefone
ou abastecer o carro em postos de gasolina da Shell”, conta Escóssia.
Acumular pontos é muito fácil, mas é
importante que o associado acesse os
portais dos parceiros por meio do site da
AAFBB+ (aafbb.clubedevantagem.com).
O acesso é gratuito, seguro e necessário
para que os descontos exclusivos fiquem
disponíveis aos associados da AAFBB.
Os interessados em participar do programa devem acessar o site e finalizar
seus cadastros.

PINGUE-PONGUE
GIRO PELAS REPRESENTAÇÕES

Uma Representação
ativa

Da esq. para a dir.: Vicente Teixeira, representante adjunto;
Mário Tatsuo, representante de BH; Celia Larichia, presidente
da AAFBB; Reinaldo Yokoyama, superintendente estadual do
Banco do Brasil, e José Odilon, vice-presidente de Assistência
aos Associados e de Representações

A interação é um dos grandes destaques da Representação de Belo Horizonte, que há 25 anos serve de referência para os cerca de 2.400 associados, entre funcionários, aposentados e pensionistas do Banco do
Brasil. Fonte de informação, capacitação e diversão, na Representação
os associados podem obter orientação sobre assuntos ligados à Previ e
à Cassi, fazer cursos e participar de diversas atividades e serviços.
O representante Mário Tatsuo, no cargo há 13 anos, destaca o caráter agregador
da unidade. “Muitos nos procuram para saber das ações judiciais, em como obter isenção de Imposto de Renda e para falar sobre Cassi e Previ. Enfim, quando
precisam de ajuda, nossos especialistas estão prontos a atender”, explica ele,
que também é membro do Conselho de Usuários da Cassi.
A sala da AAFBB fica no prédio do Banco do Brasil, no Centro de Belo Horizonte,
o que facilita o acesso ao local que se tornou ponto de encontro dos associados.
“Essa interação mostra a importância da Representação no dia a dia dos participantes. Realizamos eventos comemorativos, reunimos grupos para pescar e
viajar, e oferecemos cursos de informática. Fazemos um trabalho constante de
assistência a todos os associados”, destaca Mário.

Parcerias em foco
Além disso, a Representação mantém importantes parcerias. “Com a Gepes e
a Cassi, por exemplo, adquirimos mais conhecimento sobre saúde e aposentadoria”, ressalta Mário. Recentemente, o representante, seu adjunto Vicente
Teixeira, Celia Larichia e José Odilon se encontraram com Reinaldo Yokoyama,
superintendente estadual de Varejo e Governo. Durante o encontro, foram discutidos temas de interesse de funcionários, aposentados e pensionistas do BB,
especialmente Cassi e Previ. “Para 2016, queremos manter as parcerias existentes e conquistar novas, ampliando os serviços e os benefícios oferecidos pela
Representação”, conclui.

Belo Horizonte
de encantos
Passear pelas muitas áreas verdes e deliciar-se com a boa mesa são algumas das
melhores atividades a serem realizadas
na capital mineira. Acrescente a isso uma
visita aos belos museus e espaços culturais que se espalham pela cidade.
Outra dica é percorrer o entorno da
Lagoa da Pampulha, que reúne o mais
belo conjunto arquitetônico da capital
mineira e onde se destacam três obras
assinadas pelo mestre Oscar Niemeyer,
projetadas na década de 40: o Museu de
Arte da Pampulha, a Casa do Baile e a
Igreja de São Francisco de Assis, principal
cartão-postal da cidade. Todo o espaço é
contornado por jardins criados por Burle
Marx. Para as crianças também há diversão: o Museu de Ciências Naturais é imperdível e o Palácio das Artes tem sempre bons espetáculos em cartaz.
Quem quiser esticar o passeio, pode
embarcar na Linha Turismo Centro-Sul,
que liga os principais pontos turísticos,
incluindo visita ao Parque Municipal, ao
Palácio das Artes, ao Conservatório da
UFMG, ao Circuito Cultural Praça da Liberdade, à Praça do Papa e ao Mercado
Central, entre outros.

Igreja da Pampulha
CONEXÃO
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POR DENTRO DA PREVI

Previ Futuro
- Planejar
é agora!
Quanto antes
você começa
a acumular
recursos para a
aposentadoria
melhor

Os participantes do Previ Futuro são maioria entre os associados da Previ que ainda estão
na ativa. Por se tratar de um plano que depende da acumulação individual de recursos, os
associados devem ficar atentos a três características fundamentais para conseguir uma
boa aposentadoria: rentabilidade, valor e tempo de contribuição.
Esse tripé é a base de uma boa poupança previdenciária. O raciocínio é simples. Quanto
maior for a sua contribuição, maior será sua reserva de aposentadoria. A contribuição
básica é de 7% do salário de participação, aporte que é acompanhado pelo Banco, mas o
participante pode fazer contribuições adicionais para engordar seu saldo.
O segundo fator é a rentabilidade do investimento. Ela é que vai multiplicar o valor do
dinheiro acumulado na conta de aposentadoria. No entanto, o rendimento não depende
diretamente do participante. O associado fez sua opção pelo Perfil de Investimento mais
adequado (Conservador, Moderado, Agressivo ou Perfil Previ), que aumenta ou reduz a
alocação em renda variável. A renda variável (bolsa) é um investimento com maior risco
e maior possibilidade de retorno.
O terceiro fator é o tempo. Quanto mais tempo de contribuição, maior o volume de
aportes e – mais importante! – maior a rentabilidade que se acumula sobre as contribuições. O efeito dos juros acumulados ao longo do tempo é fundamental para elevar o
saldo da conta de aposentadoria. Por isso é fundamental não perder tempo. Quanto mais
cedo você começa a contribuir, melhor. Afinal, no modelo do Previ Futuro, é esse saldo
individual que servirá de base para o cálculo do benefício.
Quem ainda não aderiu ao Plano não deve esperar mais nem um minuto. Além de constituir uma poupança de aposentadoria, o participante tem acesso a serviços como Empréstimo Simples, Financiamento Imobiliário e pecúlio em condições vantajosas em
comparação com as opções oferecidas pelo mercado. O plano tem cobertura de risco
para invalidez e também por morte, caso o associado escolha a opção de benefício com
reversão em pensão.
Estes são apenas alguns esclarecimentos que não esgotam as possibilidades. Acesse o
site da Previ (www.previ.com.br) e obtenha as informações completas sobre o assunto.
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AAFBB, ANABB e FAABB
apresentam proposta:
Cassi tem solução
Em dezembro de 2014, a comunidade Banco do Brasil tomou
conhecimento de que o Plano de Associados da Cassi começava
a utilizar suas reservas livres para pagar as despesas de assistências médica e administrativa. Em fevereiro de 2015, 63 entidades representativas – sindicatos, associações de aposentados e
outras – se reuniram para debater possíveis soluções para a situação. A evolução das discussões resultou na criação da Comissão Nacional de Negociação sobre a Cassi, composta pelas entidades nacionais AAFBB, ANABB, FAABB, CONTRAF e CONTEC.
Desde maio de 2015, quando houve a primeira reunião da Comissão com o Banco do Brasil, diversas propostas foram sugeridas e avaliadas. Destacaram-se entre elas as oriundas dos
diretores eleitos da Cassi que, conhecendo o problema a fundo,
demonstraram que a questão não era só de custeio.
Nos primeiros seis meses de estudos e reuniões com o BB e
com a Cassi, a Comissão de Negociação tomou mais conhecimento das despesas da Caixa de Assistência, bem como de
programas e outras medidas estruturantes.
No mesmo período, o BB – embasado em uma legislação que
obriga a constituição de provisão para compromissos com os pós-laborais (R$ 5,8 bilhões – posição em dez/14) – propôs repassar
essa provisão obrigatória para a Cassi, deixando, a partir daí, de
fazer contribuição específica. A proposta foi rejeitada pelas entidades, já que a partir desse repasse, na forma de fundo para a Cassi, o
Banco não teria mais responsabilidade sobre o atendimento integral à saúde dos aposentados.
Em setembro de 2015, foi apresentada para a Comissão de Negociação uma proposta que, em linhas gerais, proporcionava sustentabilidade para a Cassi. A sugestão foi debatida e aperfeiçoada a partir de
outubro e apresentada, com estrutura completa, em 3 de dezembro.

Da urgência dos debates
A previsão dos dirigentes da Cassi, tanto os eleitos quanto os
indicados pelo BB, é que as reservas livres se esgotem ainda em
janeiro deste ano. Assim, torna-se urgente a garantia de que a
Caixa de Assistência terá capacidade de arcar com suas obrigações a partir de fevereiro, visando a manutenção do atendimento aos associados.
Durante uma das reuniões da mesa de negociação, representantes do
BB afirmaram que só analisarão a possibilidade de aprovar antecipação de contribuições à Cassi a partir de fevereiro, mediante a existência de proposta que aponte a perspectiva de equilíbrio da Caixa.
Diante do contexto de urgência, a AAFBB, a ANABB e a
FAABB decidiram, enquanto aguardam a conclusão dos estudos das demais entidades, disponibilizar a proposta que
defendem, antes dela ser apresentada formalmente ao BB
pela Mesa de Negociação. Com um debate mais amplo,
as sugestões de aperfeiçoamento poderão ser efetuadas o
mais rápido possível. O principal é que a solução final represente os interesses dos associados.

Veja o resumo da proposta ‘Cassi tem
Solução’ da AAFBB, da ANABB e da FAABB:
1) Reafirmação do modelo de atenção integral à saúde com a estratégia de saúde da família, de forma que a Cassi trabalhe na lógica
preventiva em vez da curativa, com foco na preservação da saúde e
não no combate a doenças, em menor prazo e com menor custo.
2) Manutenção das atuais coberturas do Plano de Associados
para todos os funcionários da ativa, aposentados, pensionistas
e dependentes.
CONEXÃO
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3) Ampliação da cobertura do modelo de atenção integral à saúde
de 40 % para 100% dos participantes do Plano de Associados e para
100% dos pacientes com doenças crônicas do Plano Cassi Família.

6) Definição do percentual global de contribuição sobre as folhas de pagamentos do BB e da Previ na ordem de 11,58%.
Foi escolhido o período de 2007 (ano do último acordo com
o BB) a 2014 (ano do último balanço fechado) como base
para projeção da evolução futura desses gastos. Os números demonstraram que as despesas médicas mais as administrativas chegaram a uma taxa média anual de 11,93%
e as receitas com contribuições cresceram na mesma proporção do aumento das folhas de pagamentos do BB e da
Previ, ou seja, a uma taxa média anual de 8,75%. Projeções
de crescimento da folha de pagamento consolidada (BB
+ Previ) e das despesas totais até 2035 foram feitas para
aferir as necessidades de contribuições totais, ano a ano, e,
assim, garantir a cobertura das despesas médicas e administrativas, além de uma reserva com patamar mínimo.

4) Aperfeiçoamento do modelo integrado de negociação e regulação para evitar impasses nas relações com prestadores de
serviços e, consequentemente, interrupções nos serviços prestados, além de inúmeras ações judiciais.
5) Assunção pelo BB do investimento no Programa de Excelência
no Atendimento, com orçamento total de R$ 150 milhões, em
cinco anos. Os projetos-piloto previstos visam avaliar alternativas
para implantação do MAIS em todo o país. A projeção de redução
de custos, comparada com os possíveis gastos com atendimentos
no sistema aberto nos municípios escolhidos para a aplicação do
projeto, é de cerca de R$ 950 milhões em cinco anos.

Projeção de equilíbrio financeiro até 2023
Contribuição de 11,58%
FOPAG

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

24.168.054 26.282.631 28.582.222 31.083.015 33.802.614 36.760.163 39.976.483 43.474.213

Contribuições

2.798.661 3.043.529

Despesas

2.227.854

Reservas

520.807

492.562

452.991

400.042

331.357

244.223

135.538

1.742

Reserva Acumulada

520.807

1.013.369

1.466.360

1.866.402

2.197.759

2.441.982

2.577.520

2.579.262

2,74

4,77

6,16

7,00

7,36

7,30

6,88

6,15

Meses de Reserva

3.309.821

2.550.967 2.856.830

7) Definição do nível de reservas livres e obrigatórias em seis
meses de despesas médicas e administrativas. Até o final de
2013, a Cassi tinha no Plano de Associados reservas de cerca
de R$ 800 milhões, sendo R$ 400 milhões de reservas livres
e mais R$ 400 milhões de reservas obrigatórias. No mesmo
ano, o total de despesas médicas e administrativas foi de, aproximadamente, R$ 1.600.000.000,00 (um bilhão e seiscentos
milhões de reais). A reserva total correspondia, portanto, a seis
meses de despesas globais, sendo três meses de recursos para
reservas livres e mais três para reservas obrigatórias. Como
chegamos ao fim de 2015 tendo consumido a reserva livre, ela
precisa ser reconstituída nos níveis anteriores. Para o período
definido como meta para manutenção do equilíbrio entre receitas ordinárias (contribuições) e despesas totais (médicas e
administrativas), as reservas totais do plano deveriam atingir o
patamar de seis meses de despesas totais da época projetada.
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3.599.413

3.914.343

3.199.371 3.582.986

4.256.827

4.629.277

5.034.314

4.012.604 4.493.739

5.032.572

8) Criação da conta de ‘Reserva para Investimentos’ com os excedentes de reservas livres e obrigatórias para pagamento de despesas médicas e administrativas. A Cassi, para manter-se à frente de
seu tempo e preparada para novas tecnologias de gestão, atendimento e prestação de serviços, deve constituir sua própria reserva
para investimento. Dessa forma, propomos que, toda vez que as
reservas do Plano de Associados superarem a marca de seis meses
de despesas médicas e administrativas, esse excedente seja transferido para uma conta de ‘Reserva para Investimento’.
9) Definição da proporção contributiva de 1 para 1,5, respectivamente para os funcionários e o BB. Apesar de a relação estar mantida até os dias de hoje, a redação que previa que o BB
aportaria contribuições para a Cassi em valor 50% maior do
que o valor das contribuições totais dos funcionários mudou
em 2007, deixando registrado no Estatuto da Cassi que a con-

tribuição do Banco estaria definida em 4,5% sobre a folha de
pagamento do pessoal da ativa, dos aposentados e dos pensionistas, enquanto a contribuição dos funcionários estaria definida nos 3% de suas respectivas remunerações.
10) Definição dos percentuais de contribuições pessoais em
4,63% e patronais em 6,95% (4,63 + 6,95 = 11,58%).
11) Manutenção do regime de solidariedade como forma de ratear os custos entre participantes da ativa, aposentados e pen-

sionistas. Existem duas premissas básicas para definir a forma
de rateio de custos de planos de saúde:
- Solidariedade: regime que permite aos funcionários do
BB, aposentados e pensionistas garantirem a atenção integral à saúde para toda a família, independentemente da
faixa salarial. No caso de se aprovar o percentual de 11,58%
de contribuição total, sendo 4,63% para os participantes,
pelo regime de solidariedade, as contribuições seriam as demonstradas abaixo:

Percentual Atual

Novo Percentual

3,00%

4,63%

R$ 3.000,00

R$ 90,00

R$ 138,90

R$ 48,90 mensais

R$ 4.000,00

R$ 120,00

R$ 185,20

R$ 65,20 mensais

R$ 5.000,00

R$ 150,00

R$ 231,50

R$ 81,50 mensais

R$ 7.000,00

R$ 210,00

R$ 324,10

R$ 114,10 mensais

R$ 10.000,00

R$ 300,00

R$ 463,00

R$ 163,00 mensais

R$ 15.000,00

R$ 450,00

R$ 694,50

R$ 244,50 mensais

R$ 20.000,00

R$ 600,00

R$ 926,00

R$ 326,00 mensais

Faixa de Renda

Diferença a Maior*

* Valores para cobrir o plano de saúde do associado, seu cônjuge e filhos até 24 anos.

- Risco de uso: todos pagam de acordo com o risco de utilizarem os recursos do plano e com base em suas necessidades. O
risco de uso pode ser calculado pelo número de pessoas em
cada família ou pelo risco de uso em cada faixa etária, por cada

pessoa da família. Para termos ideia de quanto custaria o plano
na lógica do risco de uso por número de pessoas e tomando
por base o total de despesas e o número de pessoas registradas
no relatório de 2014, teríamos o seguinte:

Associado sem
dependente

Associado com
1 dependente

Associado com
2 dependentes

Associado com
3 dependentes

R$ 141,16

R$ 282,32

R$ 423,48

R$ 564,64

% do salário

% do salário

% do salário

% do salário

R$ 3.000,00

4,71%

9,41%

14,12%

18,82%

R$ 4.000,00

3,53%

7,06%

10,59%

14,12%

R$ 5.000,00

2,82%

5,65%

8,47%

11,29%

R$ 7.000,00

2,02%

4,03%

6,05%

8,07%

R$ 10.000,00

1,41%

2,82%

4,23%

5,65%

R$ 15.000,00

0,94%

1,88%

2,82%

3,76%

R$ 20.000,00

0,71%

1,41%

2,12%

2,82%

Faixa de Renda
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Para termos ideia de quanto custaria o plano na lógica do
risco de uso por faixa etária e tomando por base o plano

Tabela Cassi Família

mais barato do mercado, que é o Cassi Família, teríamos o
seguinte quadro:

Tabela “patrocinada” 1 x 1,5

Percentual do salário por pessoa da família,
inclusive o associado, por faixa de renda

Faixa Etária

Valor

Faixa Etária

Valor
contribuição
pessoal

R$ 3.000,00

R$ 7.000,00

R$ 15.000,00

00 – 18

R$ 266,17

00 – 18

R$ 106,47

3,55%

1,52%

0,71%

19 – 23

R$ 272,37

19 – 23

R$ 108,95

3,63%

1,56%

0,73%

24 – 28

R$ 287,92

24 – 28

R$ 115,17

3,84%

1,65%

0,77%

29 – 33

R$ 378,28

29 – 33

R$ 151,31

5,04%

2,16%

1,01%

34 – 38

R$ 403,79

34 – 38

R$ 161,52

5,38%

2,31%

1,08%

39 – 43

R$ 454,15

39 – 43

R$ 181,66

6,06%

2,60%

1,21%

44 – 48

R$ 651,96

44 – 48

R$ 260,78

8,69%

3,73%

1,74%

49 – 53

R$ 745,95

49 – 53

R$ 298,38

9,95%

4,26%

1,99%

54 – 58

R$ 952,70

54 – 58

R$ 381,08

12,70%

5,44%

2,54%

>58

R$ 1.596,42

>58

R$ 638,57

21,29%

9,12%

4,26%

Como pode-se perceber, somente o regime de solidariedade
é capaz de garantir a atenção integral à saúde para todos os
membros das famílias dos colegas do BB, independentemente
de sua faixa de renda.
12) Definição de uma periodicidade para reavaliação da
estrutura de custeio e das contribuições pessoais e patronais, independentemente do resultado superavitário
ou deficitário.
13) Manutenção do compartilhamento da gestão e da responsabilidade pelos resultados positivos ou negativos, na proporção de suas contribuições, como preceituam as regras de boa
governança corporativa.
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14) Antecipação de contribuições patronais futuras para cobrir necessidades de caixa no período de debates, aprovação e implantação da proposta apresentada.
A divulgação da proposta pela AAFBB, pela ANABB e pela
FAABB para todas as entidades representativas dos funcionários da
ativa, aposentados e pensionistas do país tem o propósito de oferecer
uma contribuição concreta para o debate sobre a solução para a
Cassi. As reservas livres efetivamente estão chegando ao fim e o atendimento aos participantes poderá ficar ainda mais prejudicado se nada
for feito. A proposta está em debate na Comissão Nacional de Negociação, a quem cabe a apresentação de proposta formal ao BB.

No site da AAFBB você poderá conferir a proposta na íntegra.

VIVA MAIS

Informação
que previne
A descoberta de um câncer não significa
uma sentença de morte ou de que a vida
do paciente está por um fio. O conhecimento sobre a doença é essencial para
essa mudança de comportamento. Por
isso, campanhas como Outubro Rosa,
Novembro Azul e Dezembro Laranja –
que dão à população mais informações
sobre os cânceres de mama, próstata e
pele, respectivamente – ampliam a discussão sobre a prevenção, os sintomas e
os diagnósticos.
Mais de 12 milhões de pessoas no mundo são diagnosticadas todo ano com
câncer. Especialistas dizem que a cura
ou o controle da doença depende da
descoberta em estágio inicial, e que os
tratamentos e medicamentos evoluíram
bastante nas últimas décadas, causando
menos efeitos colaterais.
No entanto, prevenir ainda é bem mais
simples do que tratar. Cerca de 1/3 dos
cânceres mais comuns podem ser evitados por meio de comportamentos
saudáveis, como não fumar, reduzir o
consumo de álcool, adotar uma alimentação balanceada e praticar atividades
físicas regularmente.

Uma pele dourada e saudável
Em 2014, a Sociedade Brasileira de
Dermatologia iniciou o movimento de
combate ao câncer de pele denominado
Dezembro Laranja, que estimula a prevenção e o diagnóstico da doença. De
acordo com o Inca, cerca de 133 mil novos casos são identificados anualmente.

Segundo Ronaldo Silva, oncologista e
sanitarista do Grupo COI (Clínicas Oncológicas Integradas), o câncer de pele
não melanoma é o mais frequente, porém a probabilidade de causar morte
ou danos à saúde é muito pequena.
“Já o melanoma, apesar de menos
frequente, se não tratado adequadamente e em tempo hábil, pode causar
danos à saúde e, eventualmente, a
morte”, afirma.
Mônika Brandão, especialista em dermatologia pela Sociedade Brasileira de
Dermatologia (SBD) e membro da Academia Americana de Dermatologia, explica que a maioria dos casos de câncer
de pele surge em virtude da exposição
ao sol. “A radiação ultravioleta (UV)
penetra profundamente na pele, sendo
capaz de provocar alterações, como o
bronzeamento e o surgimento de pintas,
sardas, manchas, rugas etc. Isso acontece porque o sol é cumulativo. Nos
primeiros 20 anos, absorvemos cerca
de 80% de radiação da vida inteira. Por
isso, ao sair ao ar livre, procure ficar na
sombra, principalmente no horário entre 10h e 16h, quando a radiação é mais
intensa”, explica.
Ela alerta para a necessidade diária de
usar protetor solar com FPS 30, no mínimo, e repor constantemente o produto. “Cubra as áreas expostas ao sol
com roupas apropriadas e use chapéus
de abas largas. Óculos escuros também
completam a proteção, além de guarda-sol de lona ou algodão”, alerta.

A radiação ultravioleta
(UV) penetra
profundamente na pele,
sendo capaz de provocar
alterações”
Mônika Brandão,
especialista em dermatologia

Rosa em outubro
e azul em novembro
Talvez a mais conhecida campanha de
prevenção seja o Outubro Rosa, criado nos Estados Unidos em 1990 para
estimular a participação da população
no controle do câncer de mama. Desde
2010, o Inca promove a campanha com
o objetivo de fortalecer as recomendações para o diagnóstico precoce e o rastreamento de câncer de mama indicados
pelo Ministério da Saúde, desmistificando crenças em relação à doença e às formas de redução de risco.
O movimento internacional conhecido
como Novembro Azul teve início a partir
do ‘Movember’, criado na Austrália em
2003 e adotado por vários países, inclusive o Brasil. Durante o mês, iniciativas,
como palestras e distribuição de folhetos, trazem à tona a discussão sobre a
importância de os homens cuidarem da
saúde, incentivando o diagnóstico precoce do câncer de próstata.
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AAFBB: 64 anos em defesa do funcionalismo
da ativa, aposentados e pensionistas do BB
No dia 24 de outubro, a AAFBB completou
64 anos e, para celebrar a data, a Associação
promoveu, no dia 23, um baile no Salão Nobre da AABB-Rio para cerca de 250 pessoas.
Entre os convidados estavam, além de associados e familiares, dirigentes da AAFBB e
de entidades ligadas ao funcionalismo do BB.
Durante o cerimonial, Celia Larichia, presidente da AAFBB, subiu ao palco para
agradecer a todos os presentes. “Toda a
Diretoria está feliz em poder comemorar
mais um ano da nossa Associação, a mais
antiga em defesa dos direitos de aposentados, funcionários da ativa e pensionistas do Banco do Brasil. Somos privilegiados de reunir em uma noite tão bonita
associados, parceiros e representantes de
nossas coirmãs”, destacou. E completou:
“Comemorar mais um ano de história só
é possível graças ao apoio e à confiança
de nossos associados, o que reforça nosso
compromisso de uma atuação independente, ética e apartidária”.

No dia 26, fechando as comemorações,
associados, dirigentes, funcionários e
parceiros da AAFBB participaram de
uma missa em Ação de Graças. Durante
a celebração, houve ainda a apresentação do coral da AAFBB, composto por
aposentados do BB. Por ser estatutário,
o aniversário da AAFBB é comemorado
tanto pela sede social quanto pelas representações.

Cadastro para que te quero
A AAFBB tem um recado para você: atualize seu cadastro, informando, quando houver, mudança de endereço, números de telefones fixos e celular, e-mail
e dados bancários. José Mauro Martins, diretor de Seguridade e Benefícios,
lembra que qualquer alteração deve ser informada à Associação. “Se o associado faz um pedido por carta, mas não tem os dados atualizados, não podemos agilizar o contato para resolver o problema”, explica.
Ao atualizar suas informações pela página do programa AAFBB+, o associado ganha 300 pontos para trocar por produtos e serviços. A atualização
pode ser feita a qualquer momento, mas os pontos só são computados uma
vez a cada 12 meses.
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Dirigentes celebram aniversário da AAFBB

‘Vida e Sentido’

é o novo livro de
Joaquim Barros
Aposentado do Banco do Brasil,
Joaquim Barros lançou seu livro
“Vida e Sentido” durante o Almoço de Confraternização da AAFBB,
em outubro. A obra é fruto de 18
meses de dedicação e aborda os
sentimentos da humanidade. “As
poesias tratam temas que marcam
inquietudes e propõem reflexões”,
explica. Durante o lançamento,
Joaquim autografou alguns exemplares e recebeu amigos.

EM AÇÃO

Representações celebram o final do ano
Todo fim de ano, os associados da AAFBB participam das festividades realizadas pelas Representações da instituição. Os eventos, bem diversificados, aconteceram em
restaurantes, nas AABBs e nas salas das Representações da AAFBB em todo o país.
Independentemente do local, os sentimentos de paz, harmonia e felicidade estiveram presentes. Os encontros são uma oportunidade para reunir colegas de longa
data. No site da AAFBB, você confere as confraternizações realizadas em algumas
das Representações como Fortaleza, Curitiba, Maceió, Belém, Natal, João Pessoa,
Niterói, Caruaru, São Paulo, Salvador, Campinas, Itabuna, Florianópolis, Campina
Grande e Goiânia.

Celia Larichia comparece às confraternizações
de Fortaleza (foto acima) e Curitiba (abaixo)

José Odilon participa de evento em Belém

A perda de um grande amigo e associado
Nosso companheiro e associado, Abnel Felix, diretor da
Vice-presidência de Seguridade e de Benefícios da AAFBB,
faleceu na primeira semana de janeiro de 2016. Esse é um
triste momento para todos que conviveram com ele.
Associado desde 1978, Abnel sempre foi atuante na instituição. Ao longo dos anos, contribuiu bastante para
o aumento do quadro de associados, apresentando a
AAFBB para aposentados e profissionais da ativa. Por
toda sua história recebeu, em 2008, o título de Sócio
Benemérito, concedido pelo Conselho Deliberativo.
Recentemente, amigos e familiares prestigiaram Abnel
no lançamento do seu último livro, “Meditações II”, em
setembro de 2015, durante o Almoço de Confraternização da Associação.

Celia Larichia prestigia Abnel no lançamento do seu último livro
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Gueitiro Genso
visita Representação
de São Paulo
Dando continuidade ao novo modelo de relacionamento com os
associados, o presidente da Previ, Gueitiro Matsuo Genso, visitou,
em setembro, a Representação de São Paulo. Durante o evento
– promovido pela AAFBB e pela AFABB-SP – foram abordados temas como os planos de benefícios, os aspectos da governança e os
mecanismos de controle e fiscalização da entidade.
Cerca de cem pessoas – entre associados da AAFBB e representantes de entidades de São Paulo – compareceram ao encontro.

“O evento foi excelente e o público estava muito participativo,
fazendo perguntas de interesse geral. Gueitiro respondeu todas
as dúvidas prontamente e nos passou muita confiança e tranquilidade em seu discurso”, conta Waldenor Moreira Borges, representante da AAFBB São Paulo.
A presidente Celia Larichia enfatizou o papel de defesa da
AAFBB, que está sempre atenta às demandas dos funcionários
da ativa, aposentados e pensionistas.

PRATA DA CASA

Fazendo carreira na AAFBB
Ao ingressar na universidade de Direito, Eraldo Campos não imaginava que trabalharia na área de Previdência Complementar. Entretanto, quando era estudante na
Cândido Mendes, em meados de 2008, soube de uma oportunidade de estágio na
Assessoria Jurídica da AAFBB. No ano seguinte, ao concluir sua graduação, Eraldo foi
efetivado. “Poucas associações têm um setor dedicado às questões da previdência
complementar. É um tema muito específico e temos know how privilegiado”, conta
Eraldo, que hoje trabalha na Assessoria Jurídica do Contencioso (ASJUC).
Ao longo desses anos, Eraldo considera que aprendeu bastante com vários diretores
da Associação. “Entre eles, posso citar o Gilberto Santiago, presidente do Conselho
Deliberativo (CODEL). Ele é um profissional que serve de inspiração, não só técnica,
mas também por sua história na AAFBB.”

Pretendo me
especializar
cada vez mais”
Eraldo Campos
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O funcionário lembra que a atual ASJUC foi criada em 2013 com uma estrutura mínima. “No início, éramos dois advogados, Dr. Renan Loureiro, assessor jurídico, e
eu, como assistente jurídico. Em 2014, nossa presidente Celia Larichia trouxe para
a ASJUC o Dr. Waldyr Argento, que assumiu o cargo de assessor-chefe e ampliou o
escopo de nosso trabalho”, afirma.
Para o assistente jurídico, é muito gratificante atender e dar suporte aos associados da
AAFBB. “Pretendo me especializar cada vez mais porque sempre vai existir demanda no
contexto das relações entre participantes, aposentados e fundos de pensão”, acredita.

GENTE QUE INSPIRA

Essa atividade é
tudo na minha
vida. Eu tenho
mais equilíbrio,
saúde, força
e qualidade
de vida”
Maruse Dantas

Aposentada de Itabuna é ícone
da natação e pioneira no BB
Maruse Dantas construiu uma história de
sucesso no Banco do Brasil. Ela trabalhou
durante 25 anos na agência de Itabuna, na
Bahia, onde fez grandes amigos e cresceu
profissionalmente. Recorda-se com carinho de como iniciou a carreira no BB. “Em
1971, passei em primeiro lugar no concurso e fui a primeira mulher a ingressar na
agência da cidade. Durante esse período,
trabalhei como caixa, escriturária, no câmbio. É muito gratificante olhar para trás e
relembrar esses momentos”, conta.

lugares do país, participou de inúmeras
competições e conquistou 460 medalhas. A competidora também já esteve
em provas de mar aberto.

Em 1996, Maruse se aposentou e começou a praticar natação na Associação
Atlética dos Funcionários do Banco do
Brasil de Itabuna (AABB) para ocupar os
dias livres. Com o tempo, o hobby virou
uma paixão e a ex-bancária se tornou
uma nadadora de alto nível.

Uma mulher pioneira

Nas últimas duas décadas, Maruse ficou
conhecida pelo exemplo de superação.
Aos 68 anos, ela já viajou para diversos

“Sou tratada como celebridade na minha cidade. Sempre gostei de praticar
esporte, principalmente pela influência
do meu pai, o desportista e historiador
José Dantas de Andrade, mas só depois
da aposentadoria é que comecei a competir de verdade”, explica.

Além de atleta, Maruse está em seu
quinto mandato como presidente da
AABB, em Itabuna. Ela foi a primeira
mulher a assumir o cargo e a responsável pela inclusão da natação feminina
nas competições entre os funcionários
do Banco do Brasil. Em 2006, o nome de
Maruse foi escolhido para dar nome ao
troféu do Fest Natação da UENI (União
das Escolas de Natação de Itabuna).

“Essa atividade é tudo na minha vida.
Eu tenho mais equilíbrio, saúde, força e
qualidade de vida. Descobri muita coisa
depois dos 50 anos e pretendo continuar nesse ritmo. As medalhas são apenas
consequência de um trabalho feito com
dedicação e amor. Tenho orgulho da família linda que construí, dos prêmios que
ganhei e por ter sido uma mulher pioneira”, finaliza Maruse, que é mãe de três filhos, tem sete netos e uma bisneta.
CONEXÃO
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DE MALAS PRONTAS

Planejamento é o segredo
para uma viagem tranquila
A chegada do verão e o início das férias escolares despertam a
vontade de viajar. Segundo levantamento realizado recentemente pelo Ministério do Turismo, a região Nordeste lidera a preferência dos brasileiros, seguida das cidades do Sudeste. Porto Seguro,
Fortaleza, Maceió, Natal, Salvador, Recife, Rio de Janeiro são boas
sugestões para os viajantes que gostam de praia e sol. Para os que
preferem tranquilidade e temperaturas mais amenas, as belezas
de Gramado, na Serra Gaúcha, podem ser a melhor opção.
Independentemente do destino escolhido, o segredo para ter
uma viagem inesquecível e econômica é o planejamento. A
compra antecipada de passagens aéreas rende descontos. Por
isso, é importante acompanhar as promoções das companhias
e comparar os preços em diferentes dias.
Fazer a reserva de hotéis e passeios também ajuda a otimizar os
gastos. Os associados da AAFBB contam com descontos diferenciados em várias agências de turismo e hotéis de todo o Brasil.
A lista de empresas parceiras está disponível na seção Clube de
Benefícios do site www.aafbb.org.br.

Documentação em dia
Quem vai viajar com crianças deve ficar atento à documentação para não ter problemas durante as férias.
De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, é proibida a hospedagem de menores em hotéis
sem a autorização ou acompanhamento dos pais.
É necessário apresentar o documento de identidade ou
certidão de nascimento para comprovar o parentesco. Nos
casos em que as crianças viajam sozinhas ou com amigos da família, os pais devem procurar um cartório para emitir autorização.
As regras também valem para embarque em voos nacionais,
ônibus ou carro. No caso de viagens internacionais, além desses
documentos, é preciso ter o passaporte dentro da validade e o visto exigido em cada país. Para saber como
requerer o passaporte, acesse o site do
Departamento de Polícia Federal em
www.dpf.gov.br/servicos/passaporte/passaporte.
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Tranquilidade, conforto
e lazer em um único lugar
A sede campestre da AAFBB tem a infraestrutura ideal para
os associados que buscam dias de lazer e tranquilidade neste início de ano. Situado em Xerém, a 40 minutos do Rio de
Janeiro, o local é cercado por áreas verdes, pequenas cachoeiras e conta com acomodações confortáveis, com ar-condicionado, TV e frigobar, para receber famílias de diferentes
regiões do país.
O espaço disponibiliza restaurante, área de lazer para crianças,
estacionamento, piscina e quadra de esportes. Além disso, o
hóspede tem a facilidade de estar perto de cidades turísticas
como Petrópolis, Itaipava e Teresópolis. Para outras informações, ligue para (21) 2679-9900 ou (21) 2679-1921.

REPRESENTAÇÕES AAFBB
Aracaju (SE)

Representante: Wallas Alves de Morais
Praça General Valadão, 377, 1º andar – Centro
CEP: 49008-900
Tel.: (79) 3246-2137
E-mail: aracaju.se@aafbb.org.br

Belém (PA)

Representante: Waldenira Bandeira F. Macedo
Av. Presidente Vargas, 248, 8º andar – Centro
CEP: 66020-000
Tel.: (91) 3212-2801
E-mail: belem.pa@aafbb.org.br

Belo Horizonte (MG)

Pontos Avançados (CE)
Crato

Rua Bárbara de Alencar, 851, Centro, Crato - CE
Cep: 63101-970
Tel: (88) 3523-2088

Praça do Carmo

Representante Adjunto: Francisco Roberto
de Almeida
Av. Duque de Caxias, 560, 1º andar – Centro
– Fortaleza
CEP: 60636-110
Tel.: (85) 3255-3218 / 3255-3127
E-mail: fortaleza.ce@aafbb.org.br

Representante: Mário Tatsuo Miyashiro
Representante Adjunto: Vicente de Paulo Teixeira
Rua Rio de Janeiro, 750, 9º andar – Centro
CEP: 30160-041
Tel.: (31) 3271-2103
E-mail: belohorizonte.mg@aafbb.org.br

Praça dos Correios

Brasília (DF)

Representante: Felinto Amorim Pereira Filho
Representante Adjunto: Raimundo Rodrigues
Edifício Sede II do Banco do Brasil, 13º andar
CEP: 70073-900
Tel.: (61) 3102-9982 / 3102-9980
E-mail: brasilia.df@aafbb.org.br

Correspondente: Eugênio Pacelli Soares
Pimentel
Rua São Francisco, 315, 1º andar -Centro
Juazeiro do Norte – Ceará
CEP: 63010-210
Tel.: (88) 3512-2928
E-mail: juazeiro.ce@aafbb.org.br

Campina Grande (PB)

Goiânia (GO)

Representante: Maria do Socorro C. Dantas
Rua Sete de Setembro, 52, 2º andar – Centro
CEP: 58100-030
Tel.: (83) 3310-2300 / 3322-4542
E-mail: campinagrande.pb@aafbb.org.br

Campinas (SP)

Representante: Jaber Alfredo Rosa
Av. Francisco Glicério, 964, sala 405 – Centro
CEP: 13012-100
Tel.: (19) 3231-5050 / 3722-4150
E-mail: campinas.sp@aafbb.org.br

Campos dos Goytacazes (RJ)

Representante: Antonio Roberto Vieira
Rua 13 de Maio, 37, 3º andar – Centro
CEP: 28010-260
Tel.: (22) 2722-0016
E-mail: campos.rj@aafbb.org.br

Caruaru (PE)

Representante: João Borges Lima
Praça José Martins, 56, 4º andar – Centro
CEP: 55002-970
Tel.: (81) 3722-1888 / 3273-1666
E-mail: caruaru.pe@aafbb.org.br

Curitiba (PR)

Representante: Daniel Liberato
Representante Adjunta: Elena Cândida Savi
Edifício Banrisul – Rua Marechal Floriano
Peixoto, 228, 3º andar/ 303 e 304 – Centro
CEP: 80010-130
Tel.: (41) 3324-8491 / 3232-3214
E-mail: curitiba.pr@aafbb.org.br

Florianópolis (SC)

Representante: Sérgio Pires Ferreira
Rua Saldanha Marinho, 374, sala 901 – Centro
CEP: 88010-450
Tel.: (48) 3222-7838
E-mail: florianopolis.sc@aafbb.org.br

Fortaleza (CE)

Representante: Gerardo Camilo de Souza
Av. Desembargador Moreira, 1199 – Térreo –
Meireles
CEP: 60170-001
Tel.: (85) 3266-7937
E-mail: fortaleza.ce@aafbb.org.br

Rua Floriano Peixoto, s/n, Praça Waldemar
Falcão – Centro – Fortaleza
CEP: 60055-140
Tel.: (85) 3455-3641 / 3455-3643

Juazeiro do Norte

Representante: Elisabeth Magdalena Victoria
de Oliveira
Rua 70, nº 523 – Centro
CEP: 74023-020
Tel.: (62) 3225-9210
E-mail: goiania.go@aafbb.org.br

Ilhéus (BA)

Representante: Newton de Novais Miranda
Rua Marques de Paranaguá, 112,
4º andar – Centro
CEP: 45653-000
Tel.: (73) 3231-7918
E-mail: ilheus.ba@aafbb.org.br

Itabuna (BA)

Representante: Ivann Krebs Montenegro
Rua Paulino Vieira, 155,
2º andar – Centro
CEP: 45600-171
Tel.: (73) 3211-6190
E-mail: itabuna.ba@aafbb.org.br

João Pessoa (PB)

Representante: Carlos Alberto B. Serra
Representante Adjunto: Volnei Leite
e Andrade
Praça 1817, nº 129, 7º andar – Centro
CEP: 58013-010
Tel.: (83) 2108-1835 / 2108-1836
E-mail: joaopessoa.pb@aafbb.org.br

Maceió (AL)

Representante: Carlos Jorge Barros Lins
Rua do Livramento, 120, 7º andar – Centro
CEP: 57020-913
Tel.: (82) 3311-1139
E-mail: maceio.al@aafbb.org.br

Natal (RN)

Representante: Ronaldo Antunes de Oliveira
Rua João Pessoa, 219, Edifício Sisal,
sala 616 – Centro
CEP: 59025-500
Tel.: (84) 3201-1909
E-mail: natal.rn@aafbb.org.br

Niterói (RJ)

Representante: Humberto Blanc
Av. Ernani Amaral Peixoto, 347, 3º andar
Centro
CEP: 24020-072
Tel.: (21) 2729-9885
E-mail: niteroi.rj@aafbb.org.br

Porto Alegre (RS)

Representante: Ivo Fogazzi Balestrin
Rua Riachuelo, 1038, sala 805 – Centro
CEP: 90010-272
Tel.: (51) 3023-3245
E-mail: portoalegre.rs@aafbb.org.br

Recife (PE)

Representante: Rinaldo de Oliveira Tenório
Av. Rio Branco, 240, 10º andar
CEP: 50030-310
Tel.: (81) 3425-7301
E-mail: recife.pe@aafbb.org.br

Rio de Janeiro (RJ)
Pontos Avançados (RJ)
Sala Senador Dantas – Agência Rio

Rua Lélio Gama, 105, 22º andar – Centro
CEP: 20031-080
Tel.: (21) 2544-9244

Agência Colombo – Espaço Sênior

Representante: Léa Berta SpaierFass
Av. Nossa Senhora de Copacabana, 890
Copacabana
CEP: 22060-000
Tel.: (21) 2548-7393
E-mail: leafass@aafbb.org.br

Salvador (BA)

Representante: Antônio Alves dos Santos
Rua Direita da Piedade, 25, Banco do Brasil,
sala dos aposentados
CEP: 40150-080
Tel.: (71) 3320-7000 / 3320-7198
E-mail: salvador.ba@aafbb.org.br

Ponto Avançado (BA)
Cidade Baixa

Representante Adjunto: Antônio Rubem
de Almeida Barros
Agência da Cidade Baixa – Av. Estados Unidos,
561, 6° andar
CEP: 40016-900
Tel.: (71) 3320-5363

São Luís (MA)

Representante: Emídio Costa Ribeiro
Av. dos Holandeses, s/n, Clube AABB – Calhau
CEP: 65071-380
Tel.: (98) 3235-2652
E-mail: saoluis.ma@aafbb.org.br

São Paulo (SP)

Representante: Waldenor Moreira Borges
Filho
Representante Adjunto: Arnaldo Jordão
Rua Líbero Badaró, 377, 27º andar, sala 2701
Centro
CEP: 01009-906
Tel.: (11) 3115-3209
E-mail: saopaulo.sp@aafbb.org.br

Teresina (PI)

Representante: Francisco Vasconcelos Teixeira
Rua Álvaro Mendes, 1313, 6º andar – Centro
CEP: 64000-060
Tel.: (86) 3215-2187
E-mail: teresina.pi@aafbb.org.br

Vitória (ES)

Representante: Humberto Del Maestro
Praça Pio XII, 30, 10º andar – Centro
CEP: 29010-340
Tel.: (27) 3331-2581
E-mail: vitoria.es@aafbb.org.br
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