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Prezados, gostaria de saber se, para navegar no site da AAFBB, é
necessário colocar login e senha. Célia Martha - Rio de Janeiro (RJ)
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Prezada associada, o site da AAFBB é
aberto para navegação, sendo assim
você não precisa de senha para acessar
nenhum conteúdo. A única exceção
é a área de atualização cadastral,
que deve ser acessada com login e
senha, se quiser alterar endereço,
telefone ou outras informações sobre
seu cadastro. Caso ainda não possua
senha para esta área, acesse o campo
Alteração Cadastral, localizado no
campo superior do site, preencha
sua matrícula, tipo de sócio, data de
nascimento e CPF e clique em ‘esqueci
ou não possuo senha’.

Conheça o trabalho das
Representações da Paraíba
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Fique por dentro da Ação FGTS e
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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

A expectativa de
grandes recuperações
Fique atento
às mudanças
propostas pelo PLP
para os Conselhos
Deliberativos e
Fiscais e Diretores
Executivos das
entidades fechadas
de Previdência
Complementar”

Está sendo votado, na Câmara dos Deputados, em Brasília, Projeto de Lei Parlamentar 268/2016. O PLP propõe uma
mudança na composição dos Conselhos
Deliberativos e Fiscais e nas Diretorias
Executivas dos fundos de previdência
complementar. Leia mais sobre o tema
na matéria de capa desta edição e fique
atento às mudanças propostas pelo PLP
para os Conselhos Deliberativos e Fiscais
e Diretores Executivos das entidades fechadas de Previdência Complementar.
Em Por dentro da Cassi, você vai saber
mais sobre a sustentabilidade do plano
de saúde e as propostas da AAFBB para a
recuperação da Cassi.
Na seção Giro pelas Representações
você vai ficar por dentro da Representação da Paraíba e conhecer alguns pontos turísticos de João Pessoa e Campina Grande. Em Viva

Mais, trazemos dados importantes sobre
as doenças transmitidas pelo mosquito
Aedes Aegypti e sobre a gripe H1N1.
A editoria Papo Jurídico desta edição traz
duas reportagens: informações sobre a
ação FGTS coletiva e a comemoração dos
sete anos da Orientação Jurídica. A revista
traz ainda um resumo do que aconteceu
no Cinfaabb, realizado em Cuiabá (MT).
No Em ação, divulgamos os principais
eventos que aconteceram na AAFBB
recentemente e lembramos os 38 anos
da sede campestre. Em Conectado,
apresentamos a versão mobile do site
da AAFBB. Para você relaxar, preparamos um divertido passatempo.
Boa leitura!
Celia Larichia
Presidente da AAFBB
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FUNDOS DE PENSÃO

Projeto de lei altera gestão dos
planos de previdência complementar
A AAFBB vem acompanhando de perto a tramitação na Câmara
dos Deputados do PLP 268/2016, que altera a Lei Complementar
108 de 29/5/2001. Aprovado no Senado, o projeto de lei define
novos dispositivos de governança das entidades fechadas de
previdência complementar vinculadas à União, ao Distrito
Federal, aos estados e aos municípios, às autarquias, às fundações,
às sociedades de economia mista e a outras entidades públicas.
Um dos principais pontos do projeto é a alteração da composição
dos Conselhos Deliberativos e Fiscais das instituições. De acordo
com a mudança, esses quadros passarão a ter seis integrantes,
sendo dois independentes, dois indicados pelo patrocinador
e dois eleitos pelos participantes. Já as Diretorias-Executivas
serão formadas exclusivamente por executivos contratados do
mercado por meio de processos seletivos conduzidos por uma
empresa terceirizada, sob a orientação do Conselho Deliberativo.
O projeto contém avanços significativos ao propor maior
transparência e fiscalização da gestão da Previdência
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Complementar e exigir que os dirigentes escolhidos sejam
ainda mais qualificados. Entretanto, a AAFBB entende
que a terceirização da gestão dos Fundos de Pensão é um
retrocesso a uma conquista dos trabalhadores.
A Associação acredita que o projeto de lei pode ser
aperfeiçoado em relação às regras para composição da
Diretoria-Executiva, paridade nos níveis de Governança
(Conselhos Deliberativo e Fiscal e Diretoria-Executiva) e
eleição direta de representantes dos associados da ativa
e aposentados.
O posicionamento da AAFBB está embasado no resultado
da CPI dos Fundos de Pensão, que reconheceu o modelo de
gestão da Previ como referência de mercado. Sua gestão é
paritária tanto nos Conselhos Deliberativo e Fiscal, quanto
na Diretoria-Executiva. Fundada há 112 anos, a Previ é
considerada o maior Fundo de Pensão da América Latina,
com mais de R$ 160 bilhões de ativos.

Mudanças com apoio da AAFBB
Confira os principais pontos que a Associação defende como
fundamentais para preservar os direitos de seus associados e a
paridade dos Fundos de Pensão. A AAFBB acredita que esse é o
caminho para obter uma gestão ainda mais transparente e qualificada,
representando a segurança do pagamento dos benefícios e os reais
interesses dos participantes e assistidos das entidades fechadas de
previdência complementar.

Paridade na composição da Diretoria-Executiva
e dos Conselhos Deliberativo e Fiscal.

Direito dos participantes e assistidos de atuarem
na seleção da Auditoria Interna.

Realização de eleição para a escolha dos
representantes dos participantes e assistidos,
respeitando critérios de capacitação, qualificação e
experiência definidos na Lei Complementar 108/2001.

Definir em estatuto o limite de até 5% do valor de
alçada para investimentos da Diretoria-Executiva.

Fim do voto de minerva nos Conselhos
Deliberativo e Fiscal.

Até a publicação desta edição,
o PLP ainda não havia sido votado na Câmara dos Deputados.
Acompanhe na íntegra os desdobramentos do assunto no site da
AAFBB (www.aafbb.org.br).
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POR DENTRO DA CASSI

Por uma Cassi
sustentável
Os associados da Cassi
escolheram novos
diretores e conselheiros
em abril, mas o
compromisso da AAFBB
continua o mesmo:
lutar pela sustentabilidade
do Plano de Saúde.
E a cada dia que passa,
essa luta se torna mais
urgente já que as reservas
livres da Cassi estavam
próximas de se esgotar no
começo de 2016.

Ter um plano sustentável, na prática, significa garantir a capacidade de a Cassi
pagar todos os seus compromissos. Mas
não apenas isso. Também é preciso criar
e manter reservas para situações não previstas ou planejadas a partir de contribuições e receitas ordinárias no médio e no
longo prazos.
Até o final de 2013, a Cassi tinha reservas de cerca de R$ 800 milhões, sendo
R$ 400 milhões de reservas livres e o
mesmo valor de reservas obrigatórias.
No mesmo ano, o total de despesas médicas e administrativas foi de, aproximadamente, R$ 1,6 bilhão. A reserva total –
R$ 800 milhões – correspondia, portanto,
as despesas globais, sendo três meses de
recursos para reservas livres e mais três
meses para reservas obrigatórias.
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Reserva consumida
O grande problema é que quase toda a
reserva livre foi consumida no final de
2015. Reconstituir esses recursos aos níveis anteriores é uma tarefa urgente. O
objetivo é que, ao se projetar o equilíbrio
entre contribuições e despesas totais, as
reservas do Plano cubram as despesas totais no período projetado.
Durante as negociações, o Banco do Brasil, pressionado por uma legislação que
obriga provisão para compromissos com
seus funcionários aposentados no valor
de R$ 5,8 bilhões, propôs repassar esses
recursos para a Cassi, deixando de fazer
a partir daí a contribuição específica para
aposentados e pensionistas. A proposta,
no entanto, foi recusada pela AAFBB e
demais entidades. “Na prática, o repasse

acabaria com qualquer responsabilidade do
BB para com o plano de saúde dos funcionários aposentados – atuais e futuros –, o
que consideramos inaceitável”, destaca a
presidente da AAFBB Celia Larichia.

Fluxo de recursos
A tão sonhada sustentabilidade depende de um fluxo de recursos sem interrupções. Só assim será possível não
só garantir o pagamento de despesas
médicas dos associados e de seus dependentes, mas também cobrir o custo
administrativo da própria Cassi. Rediscutir o custeio é fundamental quando se
pensa no longo prazo.
Só que não basta rever percentuais de
contribuição pessoal e patronal para garantir que o plano seja de fato sustentável.

É preciso uma série de outras medidas
que devem ser adotadas para atingir esse
objetivo e manter, ao mesmo tempo, as
atuais coberturas do Plano de Associados para todos os funcionários da ativa,
aposentados e pensionistas e seus dependentes.
Em primeiro lugar, precisamos dar ênfase
ao Modelo de Atenção Integral à Saúde
(MAIS), que deve ser estendido a 100%
dos participantes da Cassi e também a
todos os pacientes com doenças crônicas
do Plano Cassi Família. O foco do atendimento deve estar voltado mais para a
prevenção do que para a cura, o que comprovadamente tem mais eficiência e menor custo na preservação da saúde e no
combate a doenças.

Projeto MAIS
O custo dos projetos-piloto para testar e
avaliar alternativas para implantação do
MAIS em todo o país é de R$ 150 milhões. A
redução de gastos prevista em cinco anos é
de R$ 950 milhões.

Contribuições
A bandeira da AAFBB para a Cassi inclui
ainda a definição de um percentual global
de contribuição sobre as folhas de pagamento do BB (ativos) e da Previ (aposentados e pensionistas). Acreditamos que
essa medida poderá gerar a receita necessária ao pagamento das despesas médicas
e administrativas para manter as coberturas existentes para todos os participantes do Plano de Associados.

Outra necessidade
que consideramos
imprescindível
é aperfeiçoar o
modelo integrado
de negociação e
regulação do Plano.
em uma vez para os participantes e uma
vez e meia para a patrocinadora, com ou
sem a proporcionalidade definida estatutariamente, as contribuições pessoais
e patronais seriam de 4,47% para a contribuição pessoal e 6,55% para a contribuição do Banco.

Isso é fundamental para reequilibrar a
Cassi. De 2007 a 2014, os gastos médicos
e administrativos do Plano cresceram em
média 11,93% ao ano, enquanto as receitas de contribuições seguiram a mesma proporção do aumento nas folhas de
pagamento do Banco e da Previ, ou seja,
uma taxa média anual de 8,75%.

Governança

Nossas projeções indicam que seria
mantida a proporção das contribuições

Também defendemos a adoção de melhores práticas de governança para a Cassi e,
para alcançarmos isso, entendemos que to-

Trata-se de um projeto de máxima urgência. Somente a partir de um acordo com
o Banco, a Cassi poderá recompor suas
reservas. Por isso, defendemos que o investimento nesses projetos-piloto seja
custeado integralmente pelo BB. Além da
redução de despesas, o Banco se beneficiaria ao proporcionar melhor qualidade
de vida para os funcionários da ativa, aposentados e pensionistas.
Outra necessidade que consideramos
imprescindível é aperfeiçoar o modelo
integrado de negociação e regulação do
Plano. Esse modelo é um elemento chave na boa relação com os prestadores de
serviços e instituições médicas credenciadas pela Cassi. Um relacionamento de
confiança com a comunidade médica certamente contribuirá para diminuir a possibilidade de interrupção no atendimento
aos associados.
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dos os que participam da gestão devem se
responsabilizar pelos seus resultados. Não
é razoável que o patrocinador – que não é
o dono – queira gerir a Cassi, por meio dos
cargos de presidente e de diretor Financeiro
sem assumir que a gestão dos recursos não
lhe trará qualquer ônus no caso de déficits.
É evidente que todos queremos uma
Cassi forte e superavitária. Por esse motivo, propusemos a inclusão de cláusula
estatutária determinando a obrigatoriedade da reavaliação periódica do custeio
pelo Banco e pela representação dos participantes. Por quê? Porque se trata de
uma medida fundamental para a sustentabilidade da Cassi no longo prazo.
A análise de custeio deve ser realizada a
intervalos regulares, independentemente
do Plano apresentar déficit ou superávit.
Pelo contrário, definindo-se uma periodicidade fixa para reavaliação do equilíbrio

Também
defendemos
a adoção de
melhores práticas
de governança
para a Cassi e,
para alcançarmos
isso, entendemos
que todos os que
participam da
gestão devem se
responsabilizar pelos
seus resultados.
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A solidariedade permite que se mantenha a lógica
que norteou a fundação do Plano por colegas
antigos que se preocuparam com os colegas mais
novos e os que ainda viriam no futuro.
de médio e longo prazos do Plano de Associados da Cassi, torna-se possível rever
percentuais para custeio nos momentos de superávit. Assim, o processo para
manter o Plano em equilíbrio se tornaria
muito mais fácil e menos estressante, garantindo a capacidade de pagamentos e
evitando novos períodos de déficit.

Solidariedade

rios do BB (da ativa ou aposentados) e
pensionistas possam garantir a atenção
integral à saúde para toda a sua família,
independentemente da sua faixa etária
ou salarial. Nos demais regimes, só se
garante a inclusão no plano até o limite
que a renda permitir, o que certamente
excluiria muitos colegas e seus dependentes do Plano.

Com previsão conservadora do custeio
para futuro, e com periodicidade para
reavaliação do custeio inferior ao prazo
de equilíbrio projetado, espera-se que a
Cassi consiga ser acompanhada e replanejada antes de qualquer déficit. E, caso
aconteça um resultado deficitário, é natural que o ônus seja dividido entre os
patrocinadores – BB e participantes, na
proporção de suas contribuições.

Desse modo, a solidariedade permite que
se mantenha a lógica que norteou a fundação do Plano por colegas antigos que se
preocuparam com os colegas mais novos
e os que ainda viriam no futuro. E é em
nome desses valores que a AAFBB segue
na defesa de medidas que garantam um
futuro sustentável, equilibrado e solidário
para a Cassi. No dia 18 de julho, a reunião
da mesa de negociação foi retomada.

Nada disso, no entanto, pode resultar
em mudança do regime de solidariedade
que vigora na Cassi. Acreditamos que esse
modelo permite que todos os funcioná-

A proposta “Cassi tem solução” foi apresentada e divulgada aos associados pela
AAFBB, ANABB e FAABB. Acesse o site da
AAFBB e conheça a proposta na íntegra.

GIRO PELAS REPRESENTAÇÕES

Um ponto de apoio para
os associados da Paraíba
A Representação da Paraíba foi fundada
em 1976 como uma associação de ex-funcionários do Banco do Brasil. Na década
de 1980, passou a fazer parte da AAFBB e,
atualmente, conta com os escritórios de
João Pessoa e de Campina Grande.
Os representantes Carlos Serra, de João
Pessoa, e Socorro Dantas, de Campina
Grande, trabalham incessantemente para
defender os interesses dos associados junto à Cassi e à Previ, participando de todos
os eventos e encontros de funcionários da
ativa e aposentados .
“Em João Pessoa, temos uma ampla área
de convivência com TV e dispomos de assinatura dos principais jornais do país”,
conta Carlos Serra, representante de João
Pessoa e conselheiro regional da AAFBB.
Quem tem dúvidas sobre pagamentos
da Previ, do INSS ou reembolsos da Cassi

pode ligar para a Representação e pedir auxílio. “Estamos
sempre prontos para ajudar os
aposentados e pensionistas em relação
aos seus pedidos”, explica Serra.
Em casos de falecimento, a Representação apoia os familiares para que recebam
os benefícios corretamente. “Auxiliamos
na entrada dos pedidos e oferecemos
assessoria jurídica. Encaminhamos ainda
documentos para a inscrição no Programa de Assistência Social do Banco do Brasil para tratamentos dentários e aquisição
de óculos”, detalha Socorro Dantas, representante de Campina Grande e membro do Conselho de Usuários da Cassi.
Periodicamente, os representantes de João
Pessoa e Campina Grande realizam eventos
para estreitar o bom relacionamento com
os associados do estado. “Fazemos encontros no Natal, no aniversário da AAFBB e,

Carlos Serra e Socorro Dantas em festa de
confraternização da Representação da Paraíba

claro, no período de São João, que é bastante prestigiado”, destaca Serra.
“Sempre comemoramos o São João. Afinal, a festa na Paraíba é a maior do mundo. Este ano será dia 15 de junho na sede
da AABB, aqui em Campina Grande”,
completa Socorro.

Destinos pra
lá de arretados
João Pessoa oferece amplo roteiro para
turistas de todas as idades. O Centro
Histórico tem construções nos estilos
art nouveau e barroco, que levam o visitante para uma viagem no tempo.
As praias merecem destaque, como a
de Tambaba, considerada um paraíso
ecológico. Para quem curte uma boa
balada, a dica é sair à noite em Tambaú, Cabo Branco e Bessa, que também têm ótimos restaurantes de frutos do mar e comida nordestina.

João Pessoa

Já em Campina Grande, os paraibanos recebem turistas de todo o
Brasil para o Maior São João do Mundo, este ano realizado de 3 de junho
a 3 de julho. O evento foi criado para
celebrar o período de festas juninas
e conta com apresentações de grupos regionais e artistas conhecidos
nacionalmente como Wesley Safadão, Elba Ramalho e Aviões do Forró.
Com tantas dicas, é só fazer as malas
e partir para a Paraíba.

Maior São João do Mundo, em Campina Grande
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VIVA MAIS

A prevenção é a melhor forma
para combater a dengue, o
zika e a febre chikungunya,
três doenças transmitidas
pelo mosquito Aedes Aegypti.
De acordo com dados do
Ministério da Saúde, de janeiro
a março deste ano, o Brasil
teve mais de 495 mil casos
suspeitos de dengue, número
46% maior do que o registrado
no mesmo período de 2015.
Segundo o médico André Siqueira, pesquisador do Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas (INI/Fiocruz), a dengue
costuma ser mais prejudicial em idosos,
podendo levar a complicações ou até a
morte. “Isso acontece porque o paciente
sofre com a falta de hidratação e vai perdendo as forças sem perceber. Esse quadro
pode desencadear infecções, problemas
renais, cardíacos e outras doenças.
No caso da febre chikungunya, as dores
nas articulações ficam mais intensas pelo
comprometimento articular dos idosos”,
explica. Apesar dos sintomas mais leves
e da não gravidade em idosos, o zika vírus tornou-se uma preocupação mundial
após pesquisas relacionarem a doença ao
aumento de casos de microcefalia.
O médico alerta que é preciso ficar atento
ao uso de certos medicamentos. “Deve-se
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Doenças
causadas pelo
Aedes Aegypti
são perigosas
evitar aspirina e anti-inflamatórios. O uso
do paracetamol é indicado para dor e febre, mas o ideal é sempre buscar o serviço
de saúde para receber as orientações corretas e fazer exames específicos”.
Todas essas doenças podem ser evitadas
com simples cuidados. “É preciso inspecionar os reservatórios com água parada
regularmente para que o mosquito não
se reproduza. Também é fundamental a
proteção com o uso de repelentes e de
roupas que impeçam o contato com o
mosquito”, alerta o especialista.

Vacina aguarda liberação
Em dezembro do ano passado, a Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)
registrou a vacina da dengue, produzida
pelo laboratório francês Sanofi Pasteur.
No entanto, a imunização só poderá ser
comercializada após o aval da Câmara de
Regulação do Mercado de Medicamentos
(CMED). A vacina deverá ser aplicada em
três doses, com intervalo de seis meses
entre elas. Em relação à vacina do zika
vírus, a Fiocruz acredita que seu desenvolvimento poderá levar até cinco anos para
ser concluído.

Conheça os sintomas
de cada doença:
Dengue
O primeiro sintoma da dengue é a febre
alta, entre 39° e 40°C. Os sinais, que duram de cinco a sete dias, incluem dor de cabeça, no corpo, nas articulações e atrás dos
olhos, além de fraqueza, erupção e coceira
na pele. Pode haver náuseas e vômitos.

Chikungunya
Febre alta, dor forte nas articulações e
nas musculaturas, dor de cabeça e erupção na pele. Os sintomas costumam durar de três a dez dias. Em alguns casos, as
dores nas articulações podem permanecer por algumas semanas.

Zika
O paciente apresenta manchas vermelhas na pele, febre baixa, olhos vermelhos sem secreção ou coceira. Pode haver dor de cabeça, nos músculos e nas
articulações. Normalmente, os sintomas
desaparecem de três a sete dias.

Não deixe a
água da chuva
acumular sobre
laje, calhas,
ralos entupidos
por folhagens e
pneus.

Preocupada com a saúde de seus usuários, a Cassi elaborou uma cartilha com
dicas de combate às doenças causadas
pelo Aedes Aegypti. O material também
traz dicas sobre o uso correto de repelentes e orientações para gestantes. Para
conferir, acesse o link: www.cassi.com.
br/images/CartilhaZikaVirus02.pdf .

Veja como é possível
combater o mosquito:

Mantenha
caixas, tonéis,
barris de água
e lixeiras bem
tampados.

Mantenha esticadas
lonas e toldos de
coberturas para
evitar o acúmulo
de água.

As tampas de vasos
sanitários devem ficar
fechadas. Em banheiro
com pouco uso, dê
descarga uma vez por
semana.

Coloque
areia nos pratos
de vasos
de plantas.

Piscinas e fontes
decorativas
devem ser sempre
limpas e cloradas.

Verifique se há
água acumulada
nas bandejas de
ar-condicionado ou
geladeira e as limpe
uma vez por semana.

Previna-se da gripe H1N1
O aumento do número de casos da gripe
H1N1, que ganhou destaque em diversos
jornais do país, tem deixado a população em
estado de alerta. Causada pelo vírus Influenza,
a doença tem os mesmos sintomas de uma
gripe comum, mas a transmissão ocorre de
maneira mais rápida, podendo resultar em
complicações ou até causar a morte.
De acordo com o Ministério da Saúde, 153
mortes por H1N1 foram confirmadas no Brasil
até o início de abril. A campanha nacional
de vacinação contra a doença, oferecida
anualmente antes da chegada do inverno,
visa imunizar gratuitamente os grupos de
risco: crianças de 6 meses a 5 anos, gestantes,
mulheres que deram à luz a menos de 45 dias,
idosos, profissionais de saúde, povos indígenas
e pessoas portadoras de doenças crônicas

e outras que comprometam a imunidade.
As pessoas que estão fora dos grupos
prioritários podem se vacinar em clínicas
particulares. O preço varia de R$ 80 a R$ 150,
dependendo da região.
A gripe H1N1 é transmitida pelo contato
com gotículas de saliva ou secreções das
vias respiratórias. Para evitar a proliferação
do vírus, é fundamental adotar hábitos de
higiene, como lavar as mãos com frequência,
manter os ambientes ventilados e colocar a
mão na boca sempre que tossir ou espirrar.
Cabe lembrar que, embora confundidos, os
sintomas da gripe são diferentes dos resfriados.
A pessoa gripada tem febre alta (acima dos
38ºC), dor de garganta, tosse, dores no corpo e
de cabeça, além de fraqueza intensa.
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PAPO JURÍDICO

Conheça seus direitos e participe
da Ação FGTS Coletiva

A AAFBB atua em diversas frentes em prol dos direitos dos associados e seus dependentes. Em março de 2014, a Associação acionou
juridicamente a Caixa Econômica Federal com o objetivo de requerer a completa correção monetária dos saldos das contas do FGTS,
a partir do ano de 1999, por meio de índice que reflita a desvalorização real da moeda em substituição à Taxa Referencial (TR).
“Esse trabalho é uma prova de que a AAFBB está sempre zelando
pelos interesses de seus associados e dos aposentados do Banco
do Brasil”, explica o advogado Waldyr Argento, responsável pela
assessoria jurídica da AAFBB.
Quando a ação foi ajuizada, a Justiça ainda permitia que as pessoas buscassem os prejuízos referentes às contas do FGTS em
um período de 30 anos. E esse é o diferencial da ação da AAFBB,
como explica Renan Loureiro, assessor jurídico da área de Contencioso da instituição.
“Recentemente, houve um novo entendimento do Supremo Tribunal Federal de que todas as ações ingressadas após
essa mudança cobririam apenas um prazo de cinco anos,
como é o caso de ações de algumas instituições. Entretanto, todas as ações anteriores a esse entendimento, a da
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AAFBB inclusive, permaneceriam com a prescrição de
30 anos”, contextualiza.
Além disso, em agosto de 2014, o Superior Tribunal de Justiça
proferiu uma decisão determinando a suspensão de todos os
processos sobre esse tema no país. De acordo com a lei, quando
uma ação é de repercussão geral e passível de entendimentos
diferentes, o STJ escolhe apenas um desses processos para julgar,
evitando pluralidade de sentenças.
Mesmo com o processo suspenso, os associados da AAFBB
ainda podem aderir à ação. Para isso, é preciso imprimir o Termo de Adesão disponibilizado em nosso site e enviá-lo para a
Associação; ter registrado saldo na conta vinculada ao FGTS a
partir de 1999, independentemente de estar em atividade ou
aposentado, mesmo tendo usado ou não parte dos recursos.
Não é preciso pagar nada para aderir ao processo e, se um dos
associados vier a falecer, seus herdeiros podem representá-los.
Para isso, basta assinar o Termo de Adesão próprio.
Para mais informações, acesse o site da AAFBB
(http://www.aafbb.org.br/).

PAPO JURÍDICO

Orientação Jurídica na
AAFBB completa sete anos
A Orientação Jurídica, oferecida pela AAFBB para associados de todo o Brasil, completa
sete anos em junho com resultados satisfatórios e elogios de diversas pessoas. O serviço
é um importante benefício para os associados, que gastariam muito com uma assessoria
jurídica particular. Gratuita, a Orientação Jurídica se destaca pela excelência no atendimento, conforme explica a advogada Amyne de Paula.

Acompanhe o número
e atendimentos por ano.

2010
Total de consultas:

1.444

2011
Total de consultas:

“Trabalho na Orientação Jurídica desde o início e percebo que tivemos um crescimento significativo nos últimos anos. Temos uma relação amistosa com todos os associados e buscamos
atendê-los com muito respeito, cortesia e paciência para que se sintam acolhidos. Nosso principal objetivo é colaborar para que os problemas dessas pessoas sejam resolvidos”, explica.

1.723

2012

Atualmente, o serviço contabiliza cerca de 15 mil atendimentos para sócios de diferentes estados. As consultas presenciais são realizadas no escritório localizado no Rio de Janeiro, mediante
agendamento prévio. Os associados também têm acesso à orientação por e-mail ou telefone.
Cada associado tem direito a duas consultas de orientação por mês em diferentes áreas: Direito do Consumidor, da Família, Tributário, do Trabalho, Responsabilidade Civil,
Direito de Sucessão (Inventário e Testamento), Direito de Vizinhança, além de questões
relacionadas à Cassi, à Previ e à Carim (Carteira Imobiliária da Previ).

Reconhecimento de quem já utilizou o serviço:

Total de consultas:

2.124

2013
Total de consultas:

2.505

“Sou associado da AAFBB há mais de 20 anos e já utilizei o serviço de Orientação Jurídica
algumas vezes. Em todas as consultas fui bem atendido e recebi a orientação adequada
para cada questão. Eles são muito atenciosos, educados e profissionais. Para mim, são
mais do que advogados, são verdadeiros amigos”.
Adaí Rosembak, do Rio de Janeiro
“Entrei para a AAFBB há pouco tempo e tive a oportunidade de conhecer o serviço de
orientação jurídica. O atendimento foi ótimo e extremamente útil para resolver questões relacionadas à minha aposentadoria. Todos são muito atenciosos”.
Valderez Sampaio, de São Paulo
“Desde 2009 eu tenho orientação gratuita na AAFBB. Considero os profissionais como
verdadeiros amigos, que sempre me ajudaram e orientaram. Somos tratados com muito
respeito. Esse carinho nos dá conforto e apoio moral”.
Denise de Andrade, de São Paulo
“Sou associado há muitos anos. Tive um problema familiar e consegui resolver com as
orientações da AAFBB. Fui atendido com carinho e percebi o interesse dos advogados em
me ajudar. Posso garantir que me senti acolhido”.
Auri Fernandes Marques, de Porto Alegre
“Tive um problema com a Cassi e busquei a orientação correta no escritório da
AAFBB, no Rio de Janeiro. Tanto por telefone quanto pessoalmente, eu fui tratado com
muita atenção e cuidado. Recomendo para quem precisar. Estão de parabéns”.
Rafael Batista da Silva, do Rio de Janeiro

2014
Total de consultas:

1.789

2015
Total de consultas:

2.013

2016
Total de consultas
de janeiro a abril:

814
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Fim de semana,
feriado ou férias.
Aproveite aqui!

Você já visitou a sede campestre da AAFBB?
Tem piscinas, campo de futebol, quadra de
esportes, churrasqueira, salão de festas,
parquinho para as crianças e acomodações
com tamanhos e preços variados para sócios,
convidados e funcionários do BB.
Localizado em Xerém, no município de Duque
de Caxias, o espaço fica pertinho de cidades
históricas, como Petrópolis e Teresópolis, e a
40 minutos de distância do Rio de Janeiro.

Solicite sua reserva pelo e-mail reservasxerem@aafbb.org.br
ou no site www.aafbb.org.br. A sede campestre disponibiliza
para os associados uma van, que sai do Centro da
Cidade, e os leva até Xerém pelo valor de R$ 20. Para
mais informações, ligue: (21) 2679-9900 ou 2679-1921.

EM AÇÃO

AAFBB marca
presença no Cinfaabb
Ter uma rotina de vida saudável não tem idade. Prova disso é o sucesso do XXII Campeonato de Integração Nacional dos Funcionários Aposentados do Banco
do Brasil (Cinfaabb), realizado de 21 a 28 de maio, em Cuiabá.
A competição contou com modalidades como atletismo, futebol, tênis de mesa, vôlei, dominó, truco e sinuca.
O estande da AAFBB foi um dos destaques, conquistando novos associados para a instituição. No local, sempre lotado,
foram feitas 400 atualizações cadastrais e distribuídos brindes aos visitantes.

Estande da AAFBB no Cinfaabb

A presidente Celia Larichia, os vice-presidentes, Carlos Fernando dos Santos e Odilon Gama, e os diretores Paulo Daltro
e Roberto Escóssia participaram da Tribuna de Honra na abertura do evento.
A Associação também promoveu o encontro Mulheres
AAFBB. Cerca de 300 mulheres estiveram presentes no habitual café da manhã e na caminhada ecológica.

Diretores e conselheiros da Cassi
e Previ tomam posse
No início de junho, os novos dirigentes da Caixa de Assistência (Cassi) e da
Caixa de Previdência (Previ) foram empossados. As cerimônias aconteceram
em Brasília e no Rio, respectivamente.

Posse da Cassi

Na Cassi, tomaram posse Humberto Santos Almeida (Diretor de Planos de Saúde e Relacionamento com Clientes), Karen Simone D’Ávila e Ronaldo de Moraes
Ferreira ( Conselheiros Deliberativos Eleitos - Titulares), Luiz Pizetta e Otamir
Silva de Castro (Conselheiros Deliberativos Eleitos - Suplentes), Angelo Argondizzi e José Carlos dos Santos ( Conselheiros Fiscais Eleitos - Titulares), Leodete
Sandra Cavalcanti Silva e Nádia Maria de Novaes da Silva (Conselheiras Fiscais
Eleitas - Suplentes), Rodrigo Santos Nogueira e José Avelar Matias Lopes (Conselheiros Deliberativos Indicados pelo BB - Titulares), Emerson Luis Zanin e
Marcelo Gonçalves Farinha (Conselheiros Deliberativos Indicados pelo BB - Suplentes), Aureli Carlos Balestrini (Conselheiro Fiscal Indicado pelo BB – Titular) e
Tereza Raquel Vieira da Costa (Conselheira Fiscal Indicada pelo BB – Suplente).
Na Previ, foram empossados Marcel Barros (Diretor de Seguridade), Wagner Nascimento e Carlinhos Guimarães (Conselheiros Deliberativos – Titulares), Rafael Zanon
e Odali Dias (Conselheiros Deliberativos – Suplentes), Rosalina Amorim (Conselheira Fiscal – Titular), Fábio Ledo (Conselheiro Fiscal – Suplente), José Ulisses (Conselheiro Consultivo do Plano de Benefícios 1 – Titular), Rita Mota ( Conselheira Consultiva do Plano de Benefícios 1 – Suplente), Deborah Negrão (Conselheira Consultiva
do Plano de Benefícios Previ Futuro – Titular) e Tânia Leyva (Conselheira Consultiva
do Plano de Benefícios Previ Futuro – Suplente). No dia 16 de junho, o diretor de Planejamento da Previ, Décio Bottechia Júnior, comunicou ao Conselho Deliberativo da
entidade sua renúncia. A Previ convocou novas eleições para o cargo.

Posse da Previ

A AAFBB parabeniza os novos dirigentes e conselheiros e deseja sucesso na gestão.
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EM AÇÃO

Aniversariantes
do mês em
Brasília
No dia 29 de abril, a Representação de
Brasília promoveu um café da manhã
para homenagear os aniversariantes
do mês. Aposentados e funcionários
da ativa participaram do evento.

Treino para Cinfaabb em Goiânia
Associados da Representação de Goiânia participaram, em abril, de um treino para o
Cinfaabb entre colegas da AABB e de Silvânia. Após a partida de futebol, um almoço
foi servido para os atletas e seus familiares.
Na confraternização, estiveram presentes o diretor do Sindicato dos Bancários,
Ivanilson Luz, e o presidente do Cesabb Goiás e diretor estadual da Anabb – GO,
Eleser Lemes. Na oportunidade, Elisabeth Magdalena, representante da AAFBB, falou
sobre a eleição da Cassi e as propostas dos candidatos da Chapa 1 – Cassi Sempre.

Visita à Representação João Pessoa
No final de fevereiro, alguns associados visitaram a sala da Representação de João Pessoa,
na Paraíba. Eles foram
recepcionados pelo representante Carlos Serra com uma linda mesa
de café da manhã.

Oficina para mulheres em BH
Recentemente, a Representação de BH promoveu – com o
apoio da Cassi – a oficina ‘Tecer histórias, construir laços’,
conduzida pela terapeuta Ana Paula Montanari. O encontro teve a presença de 23 mulheres, que mostraram suas
habilidades artísticas e falaram sobre a percepção em relação a si mesmas e ao mundo por meio de tramas, linhas e
pontos da arte do bordado.
Os objetivos da atividade foram gerar integração e
aprendizado entre as participantes e resgatar a subjetividade feminina, o autocuidado e a adoção de uma
vida saudável.
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EM AÇÃO

Sede campestre completou 38 anos
Em abril deste ano, a sede campestre
completou 38 anos de criação. Há mais
de três décadas, o local proporciona
lazer e tranquilidade aos associados,
além de ser palco de diversos eventos
de integração.
A história da sede campestre começou
no dia 20 de abril de 1978, após a AAFBB
receber a concessão de um terreno, no
distrito de Xerém, em troca da construção de uma escola no município de
Duque de Caxias.
Na época, o objetivo era fazer um centro geriátrico para os aposentados do
Banco do Brasil repousarem em um es-

paço aconchegante e longe do estresse
dos centros urbanos.
Com o tempo, a sede campestre se tornou um importante ambiente de lazer
para os sócios da AAFBB e familiares.
Cercado por áreas verdes, o espaço conta
com piscina, quadra de esporte, restaurante, brinquedos para crianças, estacionamento e mais de 100 apartamentos
equipados com ar-condicionado, TV e
frigobar. A sede campestre tem, ainda, a
vantagem de ficar perto das cidades serranas de Petrópolis e Teresópolis.
Vale a pena fazer uma visita e curtir esse
espaço localizado em meio à natureza!
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AAFBB marca presença
nas plataformas digitais
Com o avanço das tecnologias móveis, o público da terceira idade está cada vez
mais presente nas redes sociais para ficar próximo de seus familiares e amigos. Atenta a essas tendências e para ampliar o atendimento aos associados,
a AAFBB dispõe de uma versão mobile de seu site (www.aafbb.org.br) e
uma página oficial no Facebook.
“Nossa estratégia é estar presente em diversas plataformas de comunicação
para alcançar o maior número de associados e dependentes. Com a versão
móvel do site, oferecemos conteúdo com mais facilidade e rapidez, a qualquer
hora e lugar”, explica Paulo Daltro, assessor de Comunicação e Marketing.
O site móvel traz todas as funcionalidades da versão para computador. É possível
ler as notícias mais recentes, acessar o Clube de Benefícios, a lista de especialistas
dos Convênios Médicos e as Ações Jurídicas. Os internautas também podem conferir as edições da revista Conexão AAFBB.

Criptograma

Recentemente, descobriu-se que o
mosquito Aedes Aegypti transmite
outras duas doenças além da dengue:
zika e chikungunya. No entanto,
é possível evitá-las com simples
cuidados. Leia a matéria da editoria
Viva Mais e resolva o criptograma
abaixo. Boa sorte!
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1. Uma das doenças transmitidas pelo Aedes Aegypti.
2. Doença mais prejudicial em idosos.
3. Doença relacionada ao aumento de casos de microcefalia.
4. Medicamento que deve ser evitado em casos
das doenças transmitidas pelo mosquito.
5. Uma das formas de prevenção das doenças.
6. Um dos sintomas da dengue.
7. Um dos sintomas do chikungunya.
8. Um dos sintomas do zika.
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1. Chikungunya; 2. Dengue ; 3. Zika;
4. Aspirina; 5. Usar repelente;
6. Fraqueza; 7. Febre alta; 8. Coceira

PASSATEMPO

CONECTADO
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)

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

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

Campina Grande (PB)

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, 3º 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

Ponto Avançado (PR)
Ponta Grossa

Dária GEC
Sala dos Aposentados
Av. Augusto Ribas, 555 – 3º – Centro – Ponta
Grossa – PR
CEP: 84010-300
Tels.: (42) 3219-2200 / (42) 8403-7777

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

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: 60035-110
Tel.: (85) 3255-3218 / 3255-3127
E-mail: fortaleza.ce@aafbb.org.br

Praça dos Correios

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

Juazeiro do Norte

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

Goiânia (GO)

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,
6º 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 de 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

Ponto Avançado (RN)
Tirol – Área Urbana

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

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

Maria do Ceo Dantas
Av. Hermes da Fonseca, 1.288 – Condomínio
Rodrigo Melo Franco – Bloco D – Apt. 101 –
Bairro Tirol – Área Urbana – RN
CEP: 59020-315
Tels.: (84) 98751-0401 / (42) 9999-0401
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