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A Orientação Jurídica é oferecida
pela AAFBB aos associados de todo
o país. Em quase 7 anos de atendimento, mais de 13 mil associados
já foram beneficiados. Os interessados pelo serviço, que é gratuito,
podem buscar atendimento presencial (no Rio de Janeiro), por e-mail
ou telefone. Cada associado tem
direito a duas consultas por mês,
orientadas por representantes do Escritório Hugo Jerke Advogados.
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 do Condomínio, Direito da Vizinhança e Tributário (IR e IPTU). Além
disso, podem ser esclarecidas questões relacionadas a contratos de compra e venda de imóveis e acompanhamento processual de ações.
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Soube que a Associação oferece um serviço de Orientação Jurídica.
Como funciona? A instituição atende associados de outras localidades? Quais áreas posso consultar?
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Veja as últimas informações sobre a
mesa de negociações
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Saiba quais são as propostas da Chapa 1
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EDITORIAL

O futuro da Cassi:
seu voto, sua voz
A participação
de todos os
associados é muito
importante. Por
isso, cada um de
vocês pode fazer
a diferença”

As negociações para discutir o futuro da
Cassi se aproximam de um momento decisivo. Depois de mais de um ano de debates, que envolveram intensa participação
da AAFBB e de outras associações de aposentados, pensionistas e funcionários do
Banco do Brasil, ainda nos encontramos
em um impasse.
Com as reservas livres próximas do esgotamento, é urgente encontrar medidas capazes de devolver o equilíbrio econômico ao
nosso plano. Sendo assim, entre uma série
de outras medidas, reiteramos nosso compromisso com a solidariedade e com a estratégia de saúde da família. A lógica preventiva
deve prevalecer, com foco na saúde e não no
combate às doenças. Algo vital para a Cassi.
Mais do que nunca, a AAFBB deve
continuar essa luta. Por isso, estamos engajados no processo eleitoral da Cassi: de 11 a 22 de abril, os
associados da Caixa de Assistência
escolherão o novo titular da Diretoria de Planos de Saúde e Relacionamento com Clientes,

além de dois conselheiros deliberativos
e dois conselheiros fiscais titulares e
seus respectivos suplentes.
A AAFBB apoia e integra a Chapa 1 –
Cassi Sempre, grupo que alia conhecimento técnico e experiência em gestão
para encontrar soluções de curto e longo
prazo para a Caixa de Assistência. Dois
vice-presidentes de nossa Associação
concorrem pela chapa: Ari Sarmento, ao
cargo de conselheiro Fiscal Titular, e José
Odilon Gama, candidato a suplente no
Conselho Deliberativo.
A participação de todos os associados é
muito importante. Por isso, cada um de
vocês pode fazer a diferença. Não perca
a chance de contribuir para o futuro da
Cassi. Funcionários da ativa votam pelo
Sisbb e aposentados, pelo Terminal
de Autoatendimento (TAA).
A AAFBB conta com você.
Celia Larichia
Presidente da AAFBB
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Chapa 1

Cassi Sempre: a escolha
que preserva sua saúde!
No período de 11 a 22 de abril, os associados da
Cassi escolherão o novo titular da Diretoria de
Planos de Saúde e Relacionamento com Clientes, dois conselheiros deliberativos e dois conselheiros fiscais.
Estas eleições ganham uma dimensão estratégica, à luz da fase crítica por que passa a Caixa
de Assistência, com um desequilíbrio financeiro comprometedor, que pode inviabilizar
a implementação das iniciativas necessárias
ao aperfeiçoamento da gestão e da atenção à
Fernando Amaral

4 CONEXÃO

saúde de todos os funcionários da ativa, aposentados e pensionistas.
A Chapa 1 – Cassi Sempre reúne experiência política e
de gestão, além de conhecimento técnico para contribuir com soluções que atendam os interesses imediatos e de longo prazo da Cassi e dos colegas. Conheça,
nas próximas páginas, o programa de gestão, princípios
e currículos resumidos dos nossos candidatos.
Vote na Chapa 1 – Cassi Sempre! A escolha que
preserva a sua saúde.

Conheça os candidatos da Chapa 1 - Cassi Sempre
Diretor de Planos de Saúde e
Relacionamento com o Cliente
Fernando Amaral Baptista Filho
Formado em Administração, Direito e Relações Internacionais. Representou o país em
negociações internacionais e coordenou as
negociações com o BB, de 87 a 90. Presidiu
o Sindicato dos Bancários do Rio de Janeiro
e foi Conselheiro de Administração do BB
representando os funcionários (GAREF).
Trabalhou na Diretoria de Saúde da Cassi
e foi diretor interino. Foi diretor de Seguridade da Previ e vice-presidente de Relações
Institucionais da ANABB (2012/16).

Conselho Deliberativo –
Titulares
Ricardo Akiyoshi Maeda
Aposentou-se em 2004 como gerente geral de agência. Desde 2009 é coordenador
do Conselho de Usuários do Rio Grande do
Sul, estando à frente dos projetos “Agente
Facilitador”, “Visitadores Voluntários” e
“Interiorização do Conselho de Usuários”.
Economista graduado pela PUC e pós-graduado pela UFRS, é vice-presidente do
Conselho Deliberativo da AFABB-RS.
Sybelle Natalle Braga Chagas
Tomou posse no Banco em 2004. É gerente geral na agência São Lourenço
da Mata (PE). Foi diretora do Sindicato
dos Bancários de Pernambuco e representante dos funcionários pós-1997 no
grupo de assessoramento temático da

ANABB. É formada em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco e pós-graduada em Direito do Trabalho.

Conselho Deliberativo –
Suplentes
Sebastião Rodrigo Souza de Araujo
Funcionário desde 2000, é presidente do
Sindicato dos Bancários de Chapecó, Xanxerê
e Região e integra a Comissão de Empresa
do BB. Coordenou a luta pela melhoria do
atendimento da Cassi no Oeste de Santa
Catarina após o fechamento do núcleo Cassi
de Chapecó. É formado em Direito e pós-graduado em Direito Constitucional.

presidente da FAABB, conselheira da
ANABB e participa da Comissão Nacional de Negociação sobre o restabelecimento da sustentabilidade da Cassi.
Ari Sarmento do Valle Barbosa
Aposentado desde 2007, é vice-presidente de finanças da AAFBB. Foi titular
em Conselhos de Administração e Fiscal
da Invepar, Neoenergia, Celpe, Cosern e
Cobra. Graduado em Engenharia e pós-graduado em Finanças/Administração
(FGV), é especialista em Controladoria
(FGV) e em Governança Corporativa.

Conselho Fiscal – Suplentes

José Odilon Gama da Silva
É membro do Conselho de Usuários da
Cassi no Rio de Janeiro e vice-presidente
de Assistência ao Associado da AAFBB.
Aposentado desde 2010, representou o BB-BI como gestor, conselheiro
de administração e conselheiro fiscal
em empresas participadas. Graduado
em Economia, com MBA em Finanças
(IBMEC-RJ) e Altos Executivos (FGV).

Marco Antônio Leite dos Santos
Aposentou-se como gerente executivo
na Cassi (2007), após implantar a “Gerência de Relacionamento com Clientes”,
que cuidava da Central de Atendimentos.
Foi diretor administrativo e presidente
da BBCOOP-SP e conselheiro fiscal da
ANABB (2012/2015). Administrador graduado e pós-graduado pela FGV e é conselheiro fiscal do Satélite E.C.

Conselho Fiscal – Titulares

Vera Melo
Contadora, especialista em controladoria
e finanças pela UnB. É conselheira fiscal
da ANABB. Tomou posse em João Pinheiro
(MG). Trabalhou na Diretoria de Controles Internos do BB. Foi cedida à área de
Controles Internos do Ministério da Fazenda e atua na área de Controles Internos do Ministério do Planejamento.

Isa Musa de Noronha
Aposentada desde 1995, professora e
psicóloga. Foi conselheira fiscal da Cassi
em 1999, quando recomendou a adoção
de medidas saneadoras, a contratação
de auditoria externa e a rejeição daquelas
contas. É vice-presidente da UNAMIBB,
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Os desafios de um plano de saúde
de autogestão
O mercado de saúde, no mundo inteiro, atravessa uma enorme crise de sustentabilidade. Todos os governos buscam alternativas para financiar a saúde de suas populações. A Cassi é o
maior plano de saúde de uma única empresa dentre os planos
de saúde de autogestão. Administra um Plano de Associados,
dois Planos Cassi-Família, e mais convênios de reciprocidade,
gerindo e cuidando da saúde de mais de um milhão de pessoas.
Diferentemente da atuação de planos e seguradoras de saúde
do mercado, que trabalham com foco no lucro e tratamento
de doenças, a Cassi busca atuar com foco na preservação da
saúde e na prevenção contra doenças, e sem fins lucrativos.

Sustentabilidade e cobertura para todos
Após 20 anos com o mesmo patamar de arrecadação (7,5% da
folha e pagamentos), com oito anos de reajuste zero, o plano
de associados enfrenta agora o desafio de redefinir a sua sustentabilidade para poder arcar com todas as despesas e formar
reservas. Além disso, precisa garantir uma forma de rateio do
custeio que, além de manter a responsabilidade do BB como
patrocinador, permita a todos ter capacidade de contribuição.

6 CONEXÃO

A Estratégia de Saúde da Família
Em que pese os esforços das diretorias da Cassi desde 1996, só
estão registrados na Estratégia Saúde da Família (ESF) pouco
mais de 40% dos usuários.
Isto se deve a duas razões: a primeira é a não disponibilização
da estratégia em todos os municípios do país; e a segunda tem
a ver com a não adesão de associados onde existe a ESF, por
preferirem buscar, por si próprios, especialistas que julgam ser
capazes de resolver seus problemas de saúde, sem a ajuda da
equipe da Cassi.

Gestão do BB e a saúde do trabalhador
Segundo dados da pesquisa demandada pela ANABB às Universidades de Brasília (UnB) e Federal de Santa Catarina (UFSC),
a forma de gestão no BB tem provocado o adoecimento dos
funcionários.
Desse modo, a nova gestão da Cassi deve subsidiar, com os
dados epidemiológicos e de saúde apurados, o movimento
sindical, entidades do funcionalismo e o BB de forma que se
viabilizem acordos que garantam a saúde física e mental do
funcionalismo.

Compromissos por uma gestão
transparente, atuante e comprometida
com a sustentabilidade da Cassi
Para apresentarmos uma síntese das propostas elaboradas pela Chapa 1 – Cassi Sempre, ouvimos colegas da ativa,
aposentados, gestores e técnicos da Cassi. Dirigentes de entidades do funcionalismo também participaram dessa formulação coletiva. Dividimos o Programa de acordo com as funções institucionais dos candidatos: Diretor, Conselho
Deliberativo e Conselho Fiscal. Nosso compromisso maior é com a sustentabilidade e a perenidade da Cassi, lutando
para que o Banco assuma também sua responsabilidade como patrocinador da Caixa de Assistência.

Compromissos do candidato
a Diretor de Planos de Saúde
e Relacionamento com Clientes
1. Aprimorar a prestação de serviço da rede credenciada reavaliando o dimensionamento e a qualificação da rede; o
relacionamento e o modelo de negociação com vistas a
garantir a qualidade na atenção à saúde dos associados e
usuários da Cassi.
2. Contribuir para o aperfeiçoamento e a integração da gestão para que a Cassi tenha processos mais eficazes e utilização de recursos cada vez mais racional.
3. Integrar os processos de negociação e regulação de forma
a tornar mais transparentes as regras de auditoria e fiscalização da regulação da Cassi para todos os prestadores de
serviços de saúde.
4. Promover parcerias da Cassi com os setores públicos e privados da área de saúde para permitir que as normas e as regras
da Cassi estejam sempre atualizadas com as melhores práticas
na área de prestação de serviços de saúde e de gestão.
5. Aumentar a interação da Diretoria de Planos de Saúde e Relacionamento com Clientes com os Conselhos de Usuários da Cassi.
6. Garantir aos associados e usuários acesso aos dados referentes à saúde coletiva para que todos possam se envolver, de
forma consciente, nos programas de preservação da saúde.
7. Aprimorar a interação com os gestores das Unidades
Cassi, com vistas a garantir a manutenção da rede de prestadores credenciada, evitando situações de paralisações de
atendimento e descredenciamentos.
8. Identificar parceiros públicos e privados capazes de auxiliar no
aprimoramento dos programas de saúde da Cassi (de terceira idade, tabagismo, obesidade, risco cardiovascular, atenção
domiciliar, vítimas de assalto e sequestro e deficientes físicos),
principalmente onde a Cassi não tem serviços próprios.

9. Identificar parceiros públicos e privados para aprimorar
o Programa de Saúde da Mulher, principalmente onde a
Cassi não tem serviços próprios.
10. Identificar parceiros públicos e privados para o aprimoramento do Programa de Saúde Mental, principalmente onde
a Cassi não tem serviços próprios.
11. Atuar em parceria com a Diretoria de Saúde para aprimorar
o Programa de Atenção Domiciliar, reavaliando, por critérios técnicos, a qualidade da assistência prestada, a qualidade dos contratos com os prestadores e os resultados em
saúde e qualidade de vida.
12. Aperfeiçoar as alçadas e competências dos gerentes de
Unidades da Cassi nos estados, de forma que tenham autonomia para solução de problemas em cada região, com vistas a garantir a manutenção da rede de prestadores credenciada, evitando situações de paralisações de atendimento e
descredenciamentos.
13. Ampliar a atuação da Central de Atendimento no que concerne à orientação aos participantes e aprimorar os processos de autorização de procedimentos, tratamentos e materiais de implante.
14. Redefinir a Política de Regulação Técnica da Cassi,
tendo como objetivo o aprimoramento da sua atuação nas dimensões: definições normativas, pesquisa
de evidências, avaliação de tecnologias em saúde e
auditoria de qualidade.
15. Oferecer assistência odontológica para o Plano de Associados e para os Planos Cassi Família.
16. Atuar em conjunto com todas as áreas da Cassi na execução de ações estratégicas, táticas e operacionais que visem
a redução do processo de judicialização da saúde (segunda opinião, junta médica, aperfeiçoamento de estudos de
evidências, prestação de esclarecimentos sobre saúde ao
poder judiciário).
CONEXÃO
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5. Trabalhar em conjunto com as demais autogestões em saúde para afirmar as especificidades do setor e evitar que os
normativos legais nos sejam prejudiciais.
6. Aprimorar a comunicação com os associados e usuários da
Cassi e desenvolver um plano estratégico de comunicação
institucional.
7. Buscar parcerias com os principais Centros de Referências do país.
8. Pesquisar os impactos dos processos produtivos do Banco
do Brasil na saúde do trabalhador.

Compromissos dos candidatos
ao Conselho Fiscal
1. Investigar a eficácia dos controles internos da Cassi.
2. Analisar os sistemas de informática e sua eficiência no fornecimento de informações gerenciais e estratégicas relevantes.
3. Avaliar o sistema contábil e verificar a consistência das informações gerenciais e estratégicas relevantes.
4. Mensurar a eficácia e a eficiência do trabalho de acompanhamento das conformidades administrativas da Cassi.
5. Avaliar a eficiência das atividades que objetivam a redução
dos processos judiciais contra a Cassi.

Princípios de ação da Chapa1

Compromissos dos candidatos
ao Conselho Deliberativo
1. Disponibilizar a Estratégia Saúde da Família para todos os
associados e usuários, mesmo para aqueles que residem em
cidades cuja densidade demográfica não recomende a instalação de serviços próprios (CliniCassi).
2. Pedir reavaliação dos processos e da estrutura das Centrais
de Pagamento e Reembolso (CEPAGs), de forma a tornar as
CEPAGs exemplos de bom relacionamento com os nossos
prestadores e associados.
3. Aprimorar a Política de Assistência Farmacêutica (PAF) incluindo ações de avaliação, monitoramento, fármaco-vigilância, com vistas à melhoria da qualidade da assistência à
saúde dos associados e usuários da Cassi.
4. Investir na capacitação do corpo técnico da Cassi, oferecendo programas e cursos de gestão em saúde para aprimoramento de suas atuações.
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Restabelecimento da sustentabilidade do Plano de Associados.
Garantir a permanente cobertura para ativos, aposentados e pensionistas.
Manutenção da responsabilidade do Banco do Brasil
como Patrocinador do Plano de Associados.
Manutenção do Plano de Associados para todos os funcionários (ativos e aposentados) e pensionistas.
Reafirmação do Modelo de Atenção Integral à Saúde
(MAIS) com a Estratégia Saúde da Família (ESF), como o
modelo de atenção à saúde da Cassi para todos os seus
planos.
Humanização do tratamento aos associados e usuários.
Manutenção da Solidariedade como o regime custeio do
Plano de Associados da Cassi.
Garantia de Transparência dos atos e decisões da Diretoria da Cassi.
Participação como valor de relacionamento com funcionários, entidades e Conselhos de Usuários.
Gerir a Cassi a favor dos interesses dos associados e usuários com autonomia e independência em relação a governos, partidos e patrões.

POR DENTRO DA CASSI

Projetos
estruturantes
e ações
emergenciais
para a Cassi
avançam
O mês de maio de 2015 marcou o início das reuniões
entre as entidades representativas do funcionalismo da ativa, aposentados e pensionistas (AAFBB,
Anabb, Faabb, Contraf e Contec) com o Banco do
Brasil, visando discutirem medidas capazes de recuperar o equilíbrio econômico e financeiro da Cassi.
Nos primeiros seis meses de estudos e reuniões, a
Comissão de Negociação tomou mais conhecimento das despesas da Caixa de Assistência, além de programas e
medidas estruturantes.
No fim do ano passado, um estudo formulado pela AAFBB,
Anabb e Faabb foi divulgado com o intuito de permitir que todos os associados, entidades representativas e lideranças do
funcionalismo tomassem conhecimento do que estava sendo
debatido, além dos comunicados oficiais da Comissão Nacional de Negociação. Em março, durante uma nova rodada de
negociações, a Comissão recebeu do BB uma afirmativa sobre
a existência de evoluções concretas no andamento dos programas estruturantes, com prospecção e apresentação de iniciativas aos prestadores de serviço da Caixa de Assistência.
Essas medidas, conforme exposto na ocasião por representantes do Banco, já estariam em fase de pré-licitação para a
contratação, integrando parte do Programa de Excelência no
Relacionamento. Elaboradas pela diretoria da Cassi, as propostas pretendem aperfeiçoar mecanismos de regulação, gestão
da rede de prestadores, acesso qualificado através do sistema
integrado de saúde, gestão integrada de informações de estudos estatísticos e atuariais, melhoria dos processos orientados
ao sistema de saúde da Caixa de Assistência e novos planos.

Em nova reunião sobre a
Caixa de Assistência,
entidades cobram do BB
evolução de propostas

Já os programas emergenciais para reforço de caixa, de acordo
com o Banco, encontram-se hoje em fase de estudos técnicos e passarão por avaliação de possibilidade de antecipação
da parte patronal do 13º salário de novembro, entre outras
alternativas. Essas questões, contudo, precisam tramitar nas
instâncias de governança do BB e da Cassi, conforme estabelecido em atos normativos. Outras ações também estão sendo
debatidas e, assim que aprovadas, serão divulgadas.
Por sua vez, representantes dos funcionários, aposentados e
pensionistas cobraram do Banco o desenvolvimento de propostas que não provoquem corte de benefícios ou direitos,
assim como meios capazes de impedir a falta de dinheiro para
pagamento aos prestadores e fornecedores da Caixa de Assistência. Em resposta, o BB assegurou seu compromisso com a
criação de projetos sem cortes e, mais uma vez, garantiu sua
disposição de evitar a ausência de recursos para a Cassi.
Na próxima reunião da mesa de negociação, deverão ser apresentadas detalhadamente as medidas emergenciais implantadas e
os andamentos das medidas estruturantes. É importante lembrar
que participantes e associados devem se informar e debater o
assunto, acompanhando as notícias da AAFBB e de outras entidades. A unidade e a mobilização de todos são essenciais para o
sucesso das negociações pela busca do equilíbrio da Cassi.
CONEXÃO
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Chapa
Cassi Sempre
recebe apoio
da AAFBB
De 11 a 22 de abril, os associados da
Cassi poderão votar para escolher
os novos dirigentes da Caixa de
Assistência. A AAFBB considera
os candidatos da Chapa 1 – Cassi
Sempre os mais preparados para
assumirem os cargos disponíveis e,
por isso, oferece seu apoio a eles.

Nossa Caixa de Assistência vem passando por um desequilíbrio financeiro que contribui para a ineficácia do atendimento e do funcionamento dos serviços prestados. Precisamos
eleger candidatos que possuam experiência de gestão, além
de conhecimento técnico para que, juntos, possamos encontrar soluções que atendam aos interesses imediatos e de longo
prazo da Cassi e de seus associados.
Acredito nos princípios e nos
compromissos assumidos pela
Chapa 1 – Cassi Sempre”
Celia Larichia
Presidente do Conselho
Administrativo da AAFBB
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Como ocorre a cada dois anos, estamos em fase de
eleições para preenchimento dos cargos na Cassi. Desta vez, a preocupação com nosso plano de saúde é ainda
maior pela situação de constantes negociações com o patrocinador Banco do Brasil. Muito mais do que sentimentos pessoais, a escolha de cada um nestas eleições deve ser
permeada pela experiência, pela qualificação e pelo caráter dos candidatos. É por tudo isso
que confio e dou meu apoio à
Chapa 1 – Cassi Sempre”
Gilberto Matos Santiago
Presidente do Conselho
Deliberativo da AAFBB

Acredito e confio no trabalho dos integrantes da Chapa 1
– Cassi Sempre. Essa eleição é muito importante para o futuro da nossa Caixa de Assistência, que passa por um momento de desequilíbrio financeiro. Tal situação pode comprometer a atenção à saúde de todos nós que fazemos parte do
universo Banco do Brasil. Por isso, peço
seu voto aos colegas da Chapa 1 –
Cassi Sempre”
Ernesto Pamplona
Vice-presidente de Seguridade e
de Benefícios da AAFBB

A Representação de Curitiba apoia os diretores da AAFBB e os
demais candidatos que integram a Chapa 1 – Cassi Sempre. Sabemos da integridade e da capacidade de todos,
além de conhecermos suas preocupações com a nossa Caixa de Assistência”
Daniel Liberato
Representante da AAFBB em
Curitiba e Conselheiro Fiscal
Suplente da Cassi

Eu apoio e peço seu voto nas eleições para a Chapa 1 –
Cassi Sempre. Precisamos de candidatos que tenham conhecimento técnico, experiência em gestão e trânsito nas instâncias
superiores do Banco. Isso permitirá negociar, da melhor maneira possível, a crise que atravessa a nossa
Caixa de Assistência há bastante
tempo e que se reflete no atendimento aos seus associados”
Carlos Fernando ‘Café’
Vice-presidente de
Administração da AAFBB

Coerente com seu dever histórico de defender
os interesses e a segurança da família BB, a
AAFBB indica e apoia a candidatura de
colegas que buscam o equilíbrio e
a solidez da nossa Cassi. A Chapa 1
tem a marca da competência, da
seriedade, do comprometimento
e do espírito coletivo e solidário
que personificam os nomes de seus
integrantes”
Adolpho Nogueira
Secretário do Conselho
Fiscal da AAFBB

A Representação de Brasília
apoia a Chapa 1 – Cassi Sempre, pois
acredita na seriedade do trabalho dos
integrantes que a compõem”
Felinto Amorim
Representante da AAFBB em
Brasília e membro do Conselho
de Usuários da Cassi

Por que apoiamos a Chapa 1 – Cassi
Sempre? Porque ela é composta por
pessoas sérias, honestas, competentes,
éticas e capazes de cumprir, com
eficiência e sabedoria, os objetivos
propostos, bem como garantir a
perenidade de nossa Cassi”
Mário Tatsuo e Vicente Teixeira
Representantes da AAFBB em
Belo Horizonte e Membros do Conselho
de Usuários da Cassi de Minas Gerais

A Chapa 1 – Cassi Sempre reúne
conhecimento e representatividade
para lidar com o difícil momento em
que se encontra a Caixa de Assistência”
Jaber Alfredo Rosa
Representante da AAFBB
em Campinas e membro do
Conselho de Usuários da Cassi
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Eu também voto na
chapa Cassi Sempre
Pará
• Walda Bandeira

Conheçam os representantes, adjuntos
e conselheiros regionais da AAFBB que
também apoiam a Chapa 1.

Ceará
• Gerardo Camilo de Souza
• Francisco Roberto S. de Almeida
• Eugênio Pacelli Soares Pimentel
Maranhão
• Emídio Costa Ribeiro
Piauí
• Francisco
Vasconcelos
Teixeira

Paraíba
• Carlos Alberto Serra
• Maria do Socorro Dantas
Rio Grande do Norte
• Ronaldo Antunes de Oliveira
• Maria do Ceo Dantas
Pernambuco
• Rinaldo de Oliveira Tenório
• João Borges Lima
Alagoas
• Carlos Jorge de Barros Lins
• Maria Gleide

Brasília
• Felinto Amorim
• Raimundo Rodrigues

Sergipe
• Wallas Alves de Moraes
• Francisco Jurandir de Melo
Bahia
• Antonio Alves dos Santos
• Edson Ferreira Pessoa Pereira
• Antonio Rubem de A. Barros
• Newton de Novais Miranda
• Ivann Krebs Montenegro

Goiás
• Elisabeth Magdalena de Oliveira

Espírito Santo
• Humberto Del Maestro

Paraná
• Daniel Liberato
• Elena Cândida

Rio de Janeiro
• Humberto Blanc
• Léa Berta Spaier Fass
• Antonio Roberto Vieira
• Leobino Ribeiro

Rio Grande do Sul
• Jayme Hilário Mayer
• Ivo Balestrin (licenciado)

Minas Gerais
• Mário Tatsuo
• Vicente de Paula Teixeira

São Paulo
• Waldenor Moreira Borges Filho
• Arnaldo Jordão
• Jaber Alfredo Rosa
Santa Catarina
• Sergio Pires Ferreira
• João Leite
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Um perfil dos
nossos candidatos

PINGUE-PONGUE

Nesta entrevista pingue-pongue, alguns dos concorrentes da Chapa 1
apresentam um pouco de suas experiências profissionais e de suas ideias
para conquistarem a sustentabilidade da Caixa de Assistência.

Conexão AAFBB: Conte um pouco
de sua trajetória no Banco do Brasil.
Fernando Amaral
Tomei posse em 1975 e me aposentei em 2006. Trabalhei nas áreas de Operações de Crédito, Análise de Cadastros e Comércio Exterior. Depois, fui transferido para a Carteira de
Comércio Exterior, representando o país em negociações internacionais. Coordenei as negociações salariais nacionais em nome dos funcionários de 1987 a 1990, e presidi o Sindicato
dos Bancários do Rio de Janeiro de 1991 a 1994. Após esse período, assumi a representação
dos funcionários no Conselho de Administração do BB (Garef) e atuei na Gerência de Planejamento da Super-RJ. Em 2000, assumi a assessoria da Diretoria de Saúde e Tecnologia da
Informação da Cassi e, em 2002, fui eleito diretor de Seguridade da Previ, concluindo minha
carreira em 2006, como gerente de Administração.

Ari Sarmento
Tomei posse em 1977 e me aposentei em 2007. Boa parte da minha carreira foi dedicada
às áreas Financeira e de Mercado de Capitais. Exerci funções comissionadas e de gestor nos
segmentos de Custódia, Operações Financeiras, Governança Corporativa e Análise de Empresas. Enquanto funcionário, e mesmo depois de aposentado, fui indicado para ser membro do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal nas empresas com participação do
Banco ou da Previ.

José Odilon
Tomei posse em Brasília, no Departamento de Funcionalismo (Funci), e depois passei pela
Vice-Presidência de Operações (Viper). Já no Rio de Janeiro, trabalhei no Departamento de
Comercialização do Trigo (CTRIN) e na Diretoria de Mercado e Subsidiárias (Dimes), entre
outros. Em 2001, topei o desafio de dirigir a área Financeira da Termopernambuco e da Termoaçu, empresas termelétricas do Grupo Neoenergia. De volta ao Banco, trabalhei na Previ.
Em seguida, atuei como gerente Financeiro e diretor Financeiro e Administrativo da Cobra
Tecnologia, atualmente BB tecnologia S.A.
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PINGUE-PONGUE

Conexão AAFBB: É a primeira vez que
você se candidata a um cargo na Cassi?
Fernando Amaral: Sim, concorro ao cargo de diretor executivo. Em 1987, me empenhei na construção e na organização do
Movimento Nacional de Saúde e Previdência dos Funcionários
do Banco do Brasil, que conquistou nosso direito de eleger diretores e conselheiros para a Cassi e para a Previ. Já ocupei a
Diretoria de Saúde, interinamente, por curtos períodos, quando substituía o ex-diretor Lessivan Pacheco.
Ari Sarmento: Essa é a primeira vez que me candidato a um
cargo dessa natureza. Meu objetivo é contribuir para a Cassi retornar ao seu ponto de equilíbrio financeiro e se preparar para,
no futuro, enfrentar o complexo mercado da saúde no Brasil,
mantendo o atendimento pleno aos seus participantes.
José Odilon: Sim. Após dois mandatos no Conselho de Usuários-RJ, conhecendo melhor a realidade da Cassi e os problemas que os associados têm vivenciado, me sinto apto a concorrer à suplência do Conselho Deliberativo.

Conexão AAFBB: Como avalia a situação
da saúde no Brasil e como isso se reflete
na Cassi?
F. A.: Cuidar da saúde da população é um grande desafio para
governos, empresas e planos de saúde. Normalmente, entende-se que cuidar da saúde é ter estrutura para combater doenças e não dar condições para que a saúde seja preservada. Ou
seja, o custo de combate às doenças é muito alto, o que torna
a questão financeira o maior problema. E isso se reflete diretamente na Cassi e nos demais planos de saúde, que precisam
financiar um sistema de cura que compense ou suplemente a
estrutura oferecida pelo Estado.
A. S.: A situação da saúde no Brasil é um ponto frágil
e de difícil condução. Sistemas públicos não suprem a
demanda existente e os planos de saúde passam a ser
uma alternativa. Os custos, os novos procedimentos
e os avanços tecnológicos no segmento de saúde são
crescentes e cada vez mais caros para a população. Nesse cenário, a Cassi também necessita, adicionalmente,
de uma reestruturação em sua política de custeio para
manter os atuais benefícios e a qualidade de atendimento aos associados.
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J. O.: A saúde pública vive uma crise devido a dois fatores principais: gestão deficiente e falta de recursos. Na Cassi, creio que
a gestão pode ser aprimorada, mas a grande questão atual é
contornar os seguidos déficits da instituição.

Conexão AAFBB: O que motivou você a
participar desse processo eleitoral?
F. A.: Em 2000, trabalhei na Diretoria de Saúde da Cassi e participei do esforço de construção dos serviços próprios (CliniCassi) para
estruturar a Estratégia de Saúde da Família. Em 2015, durante
o processo de debates e negociações sobre a sustentabilidade
da Caixa de Assistência, constatei que a Estratégia de Saúde da
Família só está disponível para 40% dos participantes do Plano de Associados. O desafio é estender o benefício para 100%
deles. Debatendo esse assunto com atuais e ex-gestores do BB
e da Cassi, com membros dos Conselhos de Usuários e dirigentes sindicais, conseguimos alinhar objetivos e formar um grupo
que pode atuar com unidade, foco, competência, compromisso e eficácia na gestão da Cassi.
A. S.: Entendo que estar na AAFBB leva a um natural engajamento nesse tipo de processo, pois a representatividade e a
participação na Cassi e na Previ são os principais objetivos da
Associação na defesa dos direitos dos associados. Hoje, participamos da Mesa de Negociações, que trata do projeto de sustentabilidade da Cassi, nosso objetivo relevante e prioritário.
J.O.: Como gestor da vice-presidência de Assistência ao Associado e de Representações, que tem um relacionamento constante com os associados da AAFBB, percebi suas necessidades
com relação a assuntos da Cassi e da Previ. Recebemos muitas
demandas em nosso setor e, como estamos sempre em busca
de soluções para os problemas que surgem, isso me fez perceber que eu poderia contribuir ainda mais para a defesa dos
direitos dos associados de nossa Caixa de Assistência.

Conexão AAFBB: Na função de diretor
de Plano de Saúde e de Relacionamento
com o Cliente, como você contribuirá
para fortalecer a Cassi?
F. A.: Vou trabalhar para ter uma Diretoria com mais unidade
e projetos e desafios comuns. Pretendo reavaliar e aprimorar a
integração dos processos de negociação e regulação para reduzir divergências com prestadores de serviços. Também serão

estruturadas equipes de prestadores que possam oferecer a
estratégia de saúde da família aos colegas do interior. A central
de atendimento será humanizada, passando a ter uma atuação
mais próxima e integrada com os gestores de unidades e com
os conselhos de usuários.

Conexão AAFBB: Na função de
conselheiro Fiscal/Deliberativo, como
você contribuirá para fortalecer a Cassi?
A. S.: Além de cumprir as funções básicas de verificação e conformidade dos números da Cassi, vou tomar conhecimento
dos processos internos da empresa para sugerir as mudanças
necessárias, não esquecendo da observância da compatibilidade dos aspectos legais e contábeis vigentes. Quero estar ciente
de suas políticas e estratégias.
J. O.: Procurarei contribuir utilizando a experiência adquirida ao
longo de minha vida profissional, quando tive a oportunidade de
atuar como diretor Financeiro e Administrativo de três empresas
de grande porte. Um dos principais aspectos para os quais trabalharei é o aperfeiçoamento da comunicação com os associados.

Cadastro
para
Conexão AAFBB: Como você pretende
ajudar a Cassi a estabelecer sua
que
te quero
sustentabilidade?

F. A.: Uma vez eleitos, teremos acesso aos números e estatísticas da Cassi. Com isso, poderemos garantir às entidades
representativas dos funcionários do BB e ao Banco que possam
avançar no processo negocial.
A. S.: Entendo que os princípios que norteiam o programa da
Chapa 1 são a base para permitir que a Cassi alcance a sustentabilidade desejada. A reestruturação da política de custeio,
a manutenção do regime de solidariedade, a continuidade da
responsabilidade do BB como patrocinador do Plano de Associados e a reafirmação do modelo de atenção à saúde são itens
preponderantes para atingir essa meta.
J. O.: A proposta elaborada pelas três entidades nacionais do
funcionalismo – AAFBB, FAABB e ANABB – é a que oferece
melhores condições de manter assistência médica a todos os
associados, com o equilíbrio econômico-financeiro da Cassi.
A proposta está em debate e aguardando sugestões para seu
aperfeiçoamento.

Como e onde votar
O período de votação das Eleições Cassi começa
às 9h do dia 11 de abril e se encerra às 18h do dia
22 de abril.
Veja mais detalhes a seguir:

Quem vota nos TAA
Aposentados do BB (quem se aposentou até
31/1/2016). Para votar, o aposentado deve procurar um terminal de autoatendimento (TAA)
com o cartão do Banco do Brasil e a senha alfabética (código de acesso), usados nas operações
feitas pelo TAA.

Quem vota no Sisbb
Funcionários da ativa, cedidos, transferidos para
quadro suplementar e quem se aposentou após o
dia 31/1/2016. Durante os dias de votação, quem
acessar o Sisbb e estiver na base de votantes, receberá lembretes para participar da votação.

Importante
Se você não está com acesso ao Sisbb, precisa, se
aposentado, ir a uma agência BB e procurar o Administrador de Segurança para cadastrar/habilitar
e gerar nova senha. Se for funcionário da ativa, cedido ou estiver em quadro suplementar, solicite a
geração de nova senha Sisbb, enviando e-mail para
gesit.gestaoacessos@bb.com.br, informando matrícula, nome, órgão para o qual está cedido, número de telefone celular.
A senha provisória será encaminhada via SMS somente
para o telefone informado no e-mail e que esteja cadastrado no MCI do funcionário. Por isso, é importante que o
funcionário mantenha seu cadastro atualizado e informe
corretamente o número do telefone. No primeiro acesso
ao Sisbb, será solicitado o cadastro de uma nova senha.
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EM AÇÃO

Folia e diversão em Xerém
A sede campestre foi palco de uma grande festa no Carnaval de 2016. Entre
os dias 6 e 9 de fevereiro, associados da AAFBB e seus familiares desfrutaram
de uma programação especial em Xerém, incluindo muita música e diversão.
A programação contou com apresentações do grupo Samba e Arte, atividades de recreação para adultos e crianças, banho de piscina, bingo e
baile carnavalesco com a participação de passistas.

Bate-papo sobre
conquistas
femininas
Dia do Aposentado é
celebrado com palestra
A AAFBB comemorou o Dia do Aposentado em 25 de janeiro com um
evento na sede social, no Rio de Janeiro. O encontro, que reuniu cerca
de 80 pessoas, contou com sorteio de brindes e triagem auditiva com
uma fonoaudióloga. A engenheira Márcia Tavares ministrou uma palestra sobre o tema ‘Longevidade e Trabalho’ e deu exemplos de como é
possível manter-se ativo na terceira idade.
O associado Fernando Portal participou da comemoração e aprovou a iniciativa. “Quando vi o tema do encontro achei que não seria tão interessante,
mas, após ouvir a palestra da Márcia, me motivei a voltar a fazer minhas apresentações de comédia e, quem sabe, montar algo mais profissional”, contou.
As representações da AAFBB também celebraram a data. Acesse o nosso
site www.aafbb.org.br e confira as comemorações nos outros estados.
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O jornalista e escritor Domingos Meirelles
participou do evento em comemoração ao
Dia Internacional da Mulher, promovido
em 7 de março, no auditório da sede social
da AAFBB, no Rio de Janeiro. Na ocasião, a
presidente da Associação, Celia Larichia, parabenizou as lutas e as conquistas femininas
ao longo dos últimos anos. “É uma honra
recebê-las em nossa casa para celebrar esse
dia tão importante”, afirmou.
A evolução pessoal e profissional, os direitos
sociais adquiridos, a desigualdade de gênero
e a violência contra a mulher foram alguns
dos temas abordados por Meirelles no encontro. O Coral da AAFBB e o Grupo Vocal
Agora Vaz fizeram uma apresentação especial para o público. A homenagem contou,
ainda, com sorteio de brindes e coquetel.

GIRO PELAS REPRESENTAÇÕES

Crescimento
constante
em Brasília
Criada em 1979, a Representação de Brasília
cresce a cada dia e está sempre em busca de
melhorias em favor dos funcionários, aposentados e pensionistas do Banco do Brasil. A unidade possui, atualmente, 1.200 associados e
conta com a dedicação do representante Felinto Amorim e do adjunto Raimundo Rodrigues.

Ernesto Pamplona, Amarildo Casagrande, Celia Larichia, Felinto Amorim e Raimundo Rodrigues

No cargo há 11 anos, Felinto destaca o principal
objetivo da Representação: “Trabalhamos pela
defesa dos direitos dos associados junto à Previ,
à Cassi e ao Banco do Brasil. Prestamos, ainda,
assistência social no caso de problemas pessoais e dificuldades pertinentes à idade”, conta.
Além de prestar diversos serviços aos associados, a Representação de Brasília oferece
atividades de capacitação e lazer. “Realizamos encontros, palestras, reuniões e confraternização em datas festivas, principalmente aniversários. Tudo isso tem produzido
efeitos de grande valia para nós”, ressalta.
A unidade da AAFBB está localizada no Edifício
Sede II do Banco do Brasil, em Brasília. Em fevereiro, a presidente da AAFBB, Celia Larichia, o
vice-presidente de Seguridade e Benefícios, Ernesto Pamplona Neto, e os representantes Felinto Amorim e Raimundo Rodrigues estiveram
presentes na reunião do BB com a participação
do superintendente Amarildo Casagrande e de
mais 130 gestores. O encontro teve como objetivo estreitar a comunicação entre os funcionários das agências do BB e a Associação.
“Queremos redobrar os esforços para aumentar o número de associados, explicando
as vantagens que eles desfrutarão como sócios da AAFBB”, finaliza Felinto.

Um pouco mais
sobre a capital
Brasília tem opções de lazer capazes de agradar a diferentes gostos e estilos.
O viajante que estiver na região pode aproveitar a estadia para conhecer
melhor a arquitetura da cidade, tombada como Patrimônio Cultural da Humanidade pela Organização das Nações Unidas (Unesco) em 1987.
A capital federal, que tem um dos melhores Índices de Qualidade de Vida
(IDH) do país, conta com bons restaurantes e uma vida noturna agitada.
Além disso, abriga a sede dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.
A Catedral Metropolitana, criada pelo arquiteto Oscar Niemayer na década de 1960, é um dos pontos turísticos mais visitados de Brasília. O Lago
Paranoá também é bastante famoso entre moradores e turistas. Com uma
extensão de 40 km², ele é cercado por clubes, quiosques e restaurantes.
Nos fins de semana, os visitantes costumam ir ao lago para praticar stand
up paddle, canoagem ou fazer passeios de lancha. A Ponte JK, o Congresso
Nacional, o Estádio Mané Garrinha, o Palácio do Planalto e o Jardim Botânico são outros atrativos da região.
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DE MALAS PRONTAS

Olimpíadas no Rio: venha se
hospedar na sede campestre
O Rio de Janeiro vai receber turistas de todo o mundo entre os
dias 5 e 21 de agosto, quando acontecerão os Jogos Olímpicos
2016. Se você é associado da AAFBB e vai assistir às competições realizadas na cidade maravilhosa, que tal se hospedar na
sede campestre?

sediar jogos e espaço para a realização de eventos”, explica
Jorge Barroso, diretor da sede campestre.

Localizado em Xerém, no município de Duque de Caxias, o espaço fica a apenas 40 minutos do Rio de Janeiro e próximo de
cidades históricas, como Petrópolis e Teresópolis. Cercado de
verde, o local dispõe de acomodações com tamanhos e preços
variados, piscinas, campo de futebol, salão de festa, auditório,
área de lazer para crianças etc.

Como a procura por hospedagem costuma aumentar em feriados prolongados ou durante grandes eventos, o ideal é que
os interessados em visitar o Rio de Janeiro no período dos
Jogos reservem suas datas o quanto antes. Faça sua reserva
pelo e-mail reservasxerem@aafbb.org.br ou pelo site da nossa
instituição. Outras informações podem ser obtidas pelos telefones (21) 2679-9900 ou 2679-1921.

“Dispomos de 108 unidades divididas entre chalés, suítes e
apartamentos. Conseguimos acomodar 250 pessoas em nossas instalações. Temos infraestrutura para acomodar grupos,
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O local é o ambiente ideal para famílias, casais ou grupos de amigos curtirem o Rio de Janeiro em um lugar tranquilo e seguro.

Endereço da sede campestre:
Alameda Santa Alice, 310 – Xerém – Duque de Caxias - Rio de Janeiro.

DE MALAS PRONTAS

De olho nos Jogos Olímpicos
De 5 de agosto a 18 de setembro, o Rio de Janeiro será palco dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos 2016. Você pretende
acompanhar as competições da primeira Olimpíada realizada na América Latina? Confira algumas informações:

206

5 21
TM

Agosto
Países

176

7 18
TM

Setembro
Países

Arena da Juventude
Centro Aquático de Deodoro
Centro de Mountain Bike
Centro Olímpico de BMX
Centro Olímpico de Hipismo
Centro Olímpico de Hóquei
Centro Olímpico de Tiro Esportivo
Estádio de Canoagem Slalom
Estádio de Deodoro

Arena Carioca 1
Arena Carioca 2
Arena Carioca 3
Arena do Futuro
Arena Olímpica do Rio
Campo Olímpico de Golfe
Centro Aquático Maria Lenk
Centro Olímpico de Tênis
Estádio Aquático Olímpico

Pontal
Riocentro - Pavilhão 2
Riocentro - Pavilhão 3
Riocentro - Pavilhão 4
Riocentro - Pavilhão 6
Velódromo Olímpico do Rio

306

42

Provas com
medalhas

10.500
atletas

Modalidades
esportivas

528

23

Provas com
medalhas

4.350
atletas

Modalidades
esportivas

Ao todo, os Jogos terão 32 locais de competição distribuídos por
4 regiões da cidade: Copacabana, Barra, Deodoro e Maracanã.

Deodoro
Maracanã

9

4

Barra

15

Estádio Olímpico
Maracanã
Maracanãzinho
Sambódromo

4

Arena de Vôlei de Praia
Estádio da Lagoa
Forte de Copacabana
Marina da Glória

Copacabana
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REPRESENTAÇÕES AAFBB

Aracaju (SE)

Representante: Wallas Alves de Morais
Praça General Valadão, 377, 1º andar – Centro
CEP: 49008-900
Tel.: (79) 3246-2137 / 99982-0396
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 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
Praça 1817, nº 129, 7º andar – Centro
CEP: 58013-010
Tel.: (83) 2108-1835 / 2108-1835
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, 4º andar
Centro
CEP: 24030-072
Tel.: (21) 2729-9885
E-mail: niteroi.rj@aafbb.org.br

Porto Alegre (RS)

Representante: Jayme Hilário Mayer
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

