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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

Tudo de melhor
para os associados

A Associação
seguiu com seu
papel na defesa
dos associados ”

Em 2016, a AAFBB manteve sua principal
missão: lutar pelos direitos de seus associados. A Associação seguiu com seu papel na defesa dos sócios ao participar de
reuniões sobre a sustentabilidade da Caixa de Assistência e ao debater o projeto
PLP 268/2016. Além disso, a instituição
intensificou a oferta de produtos e serviços que beneficiam seus associados.
Embarcamos para o sul do país para apresentar a Representação de Porto Alegre.
Aproveitando que o Cinfaabb deste ano
será em Gramado e Canela, preparamos
um De malas prontas especial sobre as belas cidades da Serra Gaúcha e os principais
pontos turísticos locais para você visitar.
Na seção Viva Mais, trazemos importantes dicas para evitar acidentes domésticos
com idosos e, em Pra Você, abordamos as
parcerias do Clube de Benefícios. Em Conectado, falamos sobre o curso de Inclusão
Digital oferecido pela instituição e que
tem feito muito sucesso entre os associados, principalmente da terceira idade.

A sede campestre também chega para rechear esta edição, com uma novidade especial para sócios da AAFBB. Registramos
ainda como foi o evento de comemoração
pelo Dia do Aposentado na sede social e
em algumas de nossas representações.
Em Papo Jurídico, você vai saber mais informações sobre o serviço de Orientação
Jurídica, oferecido gratuitamente pela
AAFBB aos seus associados.
Para fechar esta edição da Revista
Conexão AAFBB, abordamos as novidades
sobre a sustentabilidade da Cassi e trazemos explicações sobre as novas regras das
margens de consignação da Previ. Além
disso, explicamos quais procedimentos
o associado deve fazer para atualizar seu
cadastro e não ficar sem pagar suas contribuições a associações e mensalidades
de seguros.
Boa leitura!
Celia Larichia
Presidente da AAFBB
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Um balanço da AAFBB em 2016
O ano de 2016 foi muito
importante para a AAFBB.
A Associação completou
65 anos com um quadro de
quase 30 mil associados e
mais de 30 representações
distribuídas pelo país.
Além disso, manteve-se
atuante na sua finalidade
maior: lutar pelos direitos
de seus associados e da
comunidade BB.
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Uma das causas em que a AAFBB se fez muito
presente foi nas discussões da Mesa de Negociação da Cassi, que tem o objetivo de buscar
alternativas para retomar a sustentabilidade
da Caixa de Assistência. Participante ativa de
inúmeras reuniões e sempre propondo soluções, a Associação se destacou nas rodadas
de debates. Após longas negociações, as instituições e o Banco do Brasil conseguiram
chegar a um acordo, que resultou em uma
consulta aprovada por ampla maioria dos
associados, o que proporciona o ingresso de
R$ 40 milhões/mês na Cassi.

representativas, inclusive com audiência
pública promovida pela OAB-DF.

Outro destaque foi o posicionamento da
AAFBB com relação à retirada do regime
de urgência do projeto PLP 268/2016, que
altera a Lei Complementar 108. O projeto
incluiu mudanças nos dispositivos de governança das Entidades Fechadas de Previdência Complementar vinculadas à União,
aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios; além das autarquias, fundações,
sociedades de economia mistas e outras
entidades públicas. O projeto tem sido objeto de grande debate entre as instituições

Internamente, um grande desafio da
AAFBB foi manter o nível associativo em
um cenário adverso. As dificuldades que
afetaram a economia brasileira, o contexto político de instabilidades e o envelhecimento do quadro de associados poderiam
refletir na arrecadação da Associação no
período. Por isso, pensando no equilíbrio
financeiro da instituição, a Diretoria da
AAFBB aplicou uma série de medidas para
a renovação do quadro de associados, fortalecimento e manutenção dos existentes.

Em 2016, nosso quadro de colaboradores
também passou por mudanças para se readequar à atual realidade do mercado profissional e econômico. Como consequência,
houve a ampliação do horário de trabalho
– de 6h para 8h – para as próximas contratações. Foi elaborado ainda um manual de
Recursos Humanos para aperfeiçoar e deixar as atividades do funcionalismo em linha
com a legislação trabalhista.

Foco no relacionamento
Para se aproximar ainda mais dos funcionários da ativa, aposentados e pensionistas, a AAFBB implantou diversas iniciativas. Uma delas, desenvolvida pela área de
Comunicação, foi aumentar a interação
dos veículos da instituição com os sócios
e participar de mais eventos.
E, por falar em eventos, mais uma vez eles
fizeram parte do calendário da instituição.
Em 2016, vários encontros foram realizados
na sede social, campestre e em representações para oferecer lazer e qualidade de vida
aos associados e mantê-los atualizados sobre assuntos de interesse. Além disso, a sede
social apresentou uma exposição em comemoração aos 65 anos da AAFBB.
Com o intuito de traçar novos objetivos
para as representações, em setembro, foi
promovido o ‘Encontro de Representantes’, na sede campestre, em Xerém, no
Rio de Janeiro. O evento reuniu os representantes estaduais, os presidentes dos
Conselhos da AAFBB, vice-presidentes,
diretores, assessores, parceiros e diretores eleitos da Cassi e da Previ. O Encontro
também foi importante para discutir estratégias para o fortalecimento da instituição e traçar metas para 2017.

atendimento em todo o Brasil. A área de
Convênios Médicos, Clínicas e Laboratórios concluiu o ano com a marca de 802
especialidades médicas e 16.060 especialidades clínicas e laboratoriais.
Com 2.190 atendimentos realizados no
ano, a Orientação Jurídica consolidou-se,
mais uma vez, como grande aliada no estreitamento das relações com os associados na medida em que responde, com rapidez e eficiência, a questões em diversas
áreas do Direito.

Trabalho que gera resultados
Todas as ações implantadas pela AAFBB
e o permanente trabalho de redução de
custos e revisão de processos levaram a
Associação a obter um resultado superavitário de R$ 940 mil ao longo do ano.

Benefícios
paraentre
todos
Além
disso, a harmonia
os Conselhos da AAFBB (CADMI, CODEL e CONFI)
e o empenho de todos os colaboradores,
gestores e representantes foram fatores
relevantes para que os objetivos da instituição fossem alcançados em 2016.

Benefícios para todos
Os benefícios oferecidos aos associados
também foram foco da instituição em
2016. Na área de Seguros foram criados
novos produtos, que reduziram os riscos
financeiros e conquistaram resultados
positivos. Ainda na área de Seguridade,
dos sinistros apresentados no decorrer de
2016, 1.049 foram liquidados, totalizando
R$ 16.034.747,90. O valor foi disponibilizado aos nossos associados e seus dependentes/beneficiários.
Já o programa AAFBB + distribuiu aos associados 628.283 pontos em 2016, enquanto
que o Clube de Benefícios conquistou 339
convênios, representando 8 mil pontos de
CONEXÃO
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GIRO PELAS REPRESENTAÇÕES

Atenção total ao associado

Território gaúcho
ganha destaque
com realização
do Cinfaabb
Em 2017, o Rio Grande do Sul será
palco do Cinfaabb (Campeonato de
Integração dos Funcionários Aposentados do Banco do Brasil). O evento,
que será realizado de 31 de março a
7 de abril nas cidades de Gramado e
Canela, na Serra Gaúcha, deve reunir
mais de 1.400 atletas de diferentes
modalidades esportivas.

Da esq. para a dir.: Ivo Balestrin, Gueitiro Genso, Sebastião Melo, Celia Larichia e José Odilon Gama

A Representação de Porto Alegre trabalha desde 2008 em prol dos associados
do Rio Grande do Sul, oferecendo serviços como orientação jurídica, apoio aos
sócios em assuntos referentes à Previ e
à Cassi e eventos de integração, entre
outras atividades.
Segundo Jayme Mayer, atual representante da unidade, o objetivo é continuar
crescendo e conquistando mais associados. “Nossos planos para o futuro incluem fazer visitas às AABBs do interior e
campanhas para elevar o número de sócios e visitas às agências”, explica.
Jayme assumiu a representação da
AAFBB de Porto Alegre em novembro
de 2015, substituindo o antigo representante, Ivo Fogazzi
Balestrin, que se
afastou por problemas de saúde. Para
ele, o crescimento
da representação

nos últimos anos só foi possível graças
ao empenho e à seriedade do colega.
“Balestrin atuou não somente na capital,
mas participou de diversas reuniões no interior e em eventos realizados pelas AABBs.
Teve uma participação marcante na AAFBB,
na promoção de cursos organizados pela
sede, no Rio de Janeiro, com representantes e funcionários de todo
o país. Ivo foi um exímio professor de relações humanas ainda na
época em que trabalhava no Banco do Brasil”, lembra.
Antes de assumir o cargo de representante, Jayme atuava como
Conselheiro Deliberativo da AAFBB.
Além disso, ele tem um histórico
de participar ativamente de debates sobre a Cassi, inclusive integrando a caravana do Conselho
de Usuários no interior do estado
do Rio Grande do Sul, em 2016.

Jayme Mayer
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A expectativa é de que o Cinfaabb movimente o turismo da região.
O encontro será na sede da AABB
Gramado/Canela, onde acontecerão os jogos de carteado, futevôlei,
xadrez e tênis de mesa. Haverá ainda competições de futebol, voleibol,
atletismo, sinuca, tênis e natação em
outros locais das duas cidades.

Catedral de Gramado

DE MALAS PRONTAS

Os encantos da Serra Gaúcha
Parque dos Caracóis, em Canela

Destino ideal para se divertir com a família, amigos ou a dois, a Serra Gaúcha
possui inúmeros pontos turísticos, belezas naturais, além de uma gastronomia
diferenciada, clima de montanha e arquitetura charmosa.
Localizada a 130km de Porto Alegre, Gramado é uma das cidades que mais recebe
turistas durante o ano. O Mini Mundo, a
Aldeia do Papai Noel, o Lago Negro e as fábricas de chocolates são alguns dos pontos
mais visitados. No Snowland, os turistas
podem praticar esqui, snowboarding, patinação no gelo e motoneve. O local é o primeiro parque de neve indoor das Américas.
A rede hoteleira de Gramado é bem diversificada, com hotéis e pousadas para
todos os gostos. No fim do ano, a cidade
ganha mais um destaque com o tradicional Natal Luz. O evento costuma receber
mais de dois milhões de turistas e reúne
shows, desfiles e muita decoração natalina pelas ruas da região.
Canela, que fica praticamente ao lado de
Gramado, é outra cidade muito famosa na
Serra Gaúcha. Conhecida por seus restaurantes, casas de fondue e arquitetura de influência europeia, Canela também encanta
com seus atrativos e paisagens naturais. A
Catedral de Pedra, localizada no Centro de
Canela, é o cartão postal da cidade.

O Parque dos Caracóis é um dos passeios
obrigatórios para quem visita a cidade. O
local possui uma cascata com mais de 130
metros de altura. Trilhas, restaurantes e
mirantes também fazem parte do parque.
O Mundo a Vapor é outro ponto de visitação da região e faz a reconstituição de um
famoso acidente ferroviário
ocorrido em Paris, em 1895.
Nova Petrópolis, a apenas
20km de Gramado, é mais
uma opção de cidade a visitar. Além de conhecer a
culinária regional, os turistas podem visitar pontos
turísticos famosos, como
a Praça das Flores, o Ninho
das Águias e a Praça da República. O Labirinto Verde,
formado por ciprestes com dois metros
de atura e plantados em círculos, é bastante conhecido na cidade e parada certa
para fotos.
Município conhecido como a capital brasileira da uva e do vinho, Bento Gonçalves
é o destino ideal para casais ou famílias. O
Vale dos Vinhedos, os Caminhos de Pedra
e o passeio de Maria Fumaça são as atrações mais procuradas. A região, que ainda
guarda particularidades da imigração italiana, possui muitas vinícolas e restaurantes especializados em comida colonial.

Serra Gaúcha se destaca pelos deliciosos chocolates

Mini Mundo, em Gramado

Mundo a Vapor, em Canela

Que tal aproveitar o evento do Cinfaabb,
em Gramado, e esticar sua visita a essas
outras cidades?
CONEXÃO
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Medidas de prevenção evitam
acidentes domésticos com idosos
Muitas pessoas da terceira idade lidam com
problemas de audição, dificuldade visual, redução da massa muscular, osteoporose e perda de
equilíbrio, entre outras doenças comuns nessa
fase da vida.
Por isso, é preciso redobrar a atenção com os
acidentes, que acontecem, na maior parte das
vezes, dentro de casa. O Ministério da Saúde
alerta que cerca de 70% das quedas ocorrem no
ambiente doméstico e que um terço dos atendimentos por lesões traumáticas nos hospitais do
país acontece em pessoas com mais de 60 anos.
A principal recomendação é cuidar da segurança
dentro de casa. Com atitudes simples, algumas
adaptações e mudanças na disposição de móveis, é possível garantir mais qualidade de vida
para o idoso.

Mantenha os objetos mais
usados entre a altura dos
ombros e da cintura.

Evite subir em bancos,
cadeira ou escadas para pegar
utensílios fora do alcance.

Cadeiras e sofás devem ter
braços laterais para apoio.

Segundo especialistas da área médica, pessoas da terceira idade que moram sozinhas estão
mais vulneráveis aos acidentes. Isso acontece
porque geralmente eles se sentem autossuficientes e não têm noção dos riscos existentes.
Vale lembrar que os acidentes, por mais simples
que sejam, podem ser prejudiciais, uma vez que
o organismo do idoso se recupera de forma mais
lenta. Uma fratura no fêmur ou no joelho, por
exemplo, pode exigir que a pessoa passe um longo período imobilizado e enfrente tratamentos
mais dolorosos.
Caso a família não possa acompanhar a rotina
do idoso, o ideal é contratar um acompanhante
para essa tarefa. Existem empresas especializadas nesse serviço. É importante que o profissional
tenha boas recomendações, noção de primeiros
socorros ou um curso técnico na área de saúde. O
Clube de Benefícios da AAFBB mantém uma série
de convênios que atuam na área de assistência ao
idoso. Confira as empresas parceiras no site www.
aafbb.org.br ou ligue para 0800 7010805.
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Verifique sempre
se as saídas de gás
estão desligadas.

Não ande descalço,
com salto alto ou
chinelos escorregadios.
Os sapatos devem ser
fechados e com solados
aderentes ao piso.

Utilize maçanetas do tipo
alavanca para facilitar o
manuseio das portas.

Mantenha os
cômodos com
poucos móveis
para facilitar a
circulação.

Identifique as caixas de
remédios com a data e o
horário que eles devem
ser tomados.

Ao subir ou descer
escadas, segure firme
no corrimão. Os degraus
devem ter fita adesiva
antiderrapante.

As medidas de prevenção
devem fazer parte do dia a dia
do idoso e de toda a família.
Saiba como evitar acidentes
em todos os cômodos da casa:

Durante a noite, deixe sempre
uma luz acesa para facilitar o
deslocamento dentro de casa.
Use um abajur ao lado da cama.

A cama do
idoso deve ser larga
e com uma altura
que permita colocar
os pés no chão.
Tenha atenção ao manipular
facas, objetos cortantes e
produtos inflamáveis.

Não deixe fios ou
objetos espalhados
pelo chão da casa.

Evite usar tapetes dentro de casa,
pois eles aumentam os riscos de
queda. Utilize apenas modelos
antiderrapantes.

Instale barras de apoio no
banheiro para facilitar o banho e a
utilização do vaso sanitário.
Use tapete antiderrapante e
cadeiras para banho dentro do box.

Não use produtos de
limpeza que deixem o piso
escorregadio e não ande
sobre o chão molhado.

O piso da casa deve ser
antiderrapante para evitar quedas.

CONEXÃO
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Descontos e
benefícios para todos
os associados
Além de convênios médicos,
assistência jurídica e seguro
de vida e automóvel, os
associados da AAFBB e seus
dependentes contam com uma
série de serviços oferecidos
por parceiros conveniados
no Clube de Benefícios.
São cerca de 5.000 pontos
de atendimentos, entre
faculdades, restaurantes,
óticas, clínicas médicas,
agências de viagens e
academias em todos os
estados do Brasil.
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Segundo Roberto Escóssia, diretor de
Benefícios, a Associação está buscando
novas parcerias com escolas técnicas, do
Ensino Médio, Universidades e cursos preparatórios para vestibular. Os descontos
podem chegar a até 50%.
“Esse é um segmento muito interessante,
pois, quanto mais alunos as instituições
tiverem, melhor para eles. E o custo administrativo permanece o mesmo”, avalia.
Durante esse período de crise pelo qual o
país está passando, Escóssia afirma que
cresceu o número de empresas que procuraram a AAFBB para formalizar parcerias.
Os convênios com escolas de ensino a
distância, como o Instituto Monitor, também são ótimos incentivos para os associados voltarem a estudar. Morar em cidades sem uma faculdade por perto não é
mais uma barreira para se profissionalizar.
O aluno pode programar seus horários,
assistir às aulas mais de uma vez e enviar
dúvidas para os professores.

“Nossas parcerias foram pensadas também para os associados da ativa. O Banco
do Brasil, por exemplo, cobra de seus funcionários o autodesenvolvimento e esse é
mais uma oportunidade para eles aproveitarem esses serviços”, destaca Escóssia.
Em nível nacional, os associados têm à
disposição grandes lojas virtuais, como
Polishop e Supersaudável Shopping, com
expressivos descontos exclusivos. Esses
parceiros oferecem preços muito mais
em conta do que aqueles encontrados
nas lojas físicas.

Viajando o ano inteiro
Com os descontos, os associados não
precisam mais esperar as férias de verão
para fazer as malas e aproveitar a vida.
Recentemente, a Associação formalizou
parceria com o Hotel Urbano, facilitando
o acesso a milhares de hotéis e pacotes
turísticos no Brasil e no exterior.
Para facilitar o uso de idiomas nas viagens
para outros países, o associado tem à
disposição diversos cursos de aperfeiçoamento de língua estrangeira. Entre as escolas estão Artemus e Wizard, com vasta
rede de unidades no país.

Apoio dos representantes locais
A carteira de parceiros do Clube de Benefícios está em constante evolução. A cada ano, novas empresas de diferentes áreas passam a oferecer
seus serviços aos associados da AAFBB. Para que a lista continue crescendo em todas as cidades, a Diretoria de Benefícios conta com o apoio dos
representantes locais.
“Eles têm importante papel, pois estão próximos de possíveis parceiros.
Muitas empresas são conhecidas apenas localmente. Quanto mais parceiros tivermos, melhor para nossos associados”, explica Escóssia.
Os representantes podem indicar empresas e instituições enviando nomes, contatos e áreas de atuação para o e-mail ascom@aafbb.org.br.

Todos os serviços na palma da mão
Para conferir a relação completa dos parceiros do Clube de
Benefícios é muito simples. Acesse o site www.aafbb.org.br
e clique em Vantagens no menu horizontal, no topo da
home. Em seguida, clique em Clube de Benefícios. Você pode
fazer a pesquisa por estado, especialidade ou palavra-chave.
Não perca tempo! Aproveite esse mundo de vantagens que só a
AAFBB oferece para você e sua família.

Confira algumas parcerias
citadas:
Hotel Urbano - Os associados têm 5% de
desconto em todos os pacotes, exceto nos
casos de Cruzeiros Marítimos.
Supersaudável Shopping - Loja virtual
especializada em aparelhos médicos para
uso em casa e produtos geriátricos. Sócios da AAFBB têm 15% de desconto.
Instituto Monitor - A instituição tem
mais de 70 anos de trajetória em ensino
a distância. Associados têm 20% de desconto nos cursos oficiais, livres e de aperfeiçoamento.
Site: www.institutomonitor.com.br
Artemus - A instituição oferece 10% de
desconto em cursos de inglês, francês, artes e música, além de serviços de consultoria, marketing, qualidade e pesquisas.

AAFBB
e Assurê
premiam
associado

PRA VOCÊ

Em fevereiro, a corretora Assurê promoveu,
em sua sede, no Rio de Janeiro, um café da
manhã para entregar um cartão-prêmio
no valor de R$ 1.300 da promoção ‘Seguro
Auto’. O prêmio foi entregue por Henrique
Brandão, presidente do Grupo Assurê; Ricardo
Garrido, vice-presidente da corretora; e pelos
executivos da SulAmérica. O vice-presidente
de Seguridade e de Benefícios da AAFBB,
Ernesto Pamplona, e a diretora Sônia Oliveira
também prestigiaram o evento .
Representantes da Assurê entregam prêmio a assegurado
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Alunos de uma das turmas do curso com a presidente Celia Larichia

Iniciou em fevereiro a primeira
turma do curso gratuito de
Inclusão Digital para sócios e
dependentes da AAFBB.
Com carga horária de 16 horas,
as aulas acontecem na sede
social, duas vezes por semana,
na parte da tarde. Segundo
Nelson Luiz, diretor da área
Social, oferecer um curso de
informática para o público da
terceira idade é um
desejo antigo.

AAFBB oferece curso gratuito
de Inclusão Digital
“Nosso objetivo é apresentar as facilidades do computador aos associados e fazer
com que eles percam o medo das novas
tecnologias. O aprendizado acontece de
forma natural e simples”, afirma. Ao todo,
são 16 alunos – a maior parte com mais
de 60 anos – divididos em quatro turmas.
Clélio Laerte de Barros, aposentado do
Banco do Brasil desde 1989, aprovou a
iniciativa da AAFBB. Ele procurou o curso
para ter uma ocupação e está entusiasmado com as aulas.
“Antes, os computadores eram máquinas
complexas, mas agora eles estão cada vez
mais simples. Existem modelos pequenos
que podemos colocar na mesa. Meu
filho mais velho tem uma empresa
de computação e minha filha,
quando soube que eu iria
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fazer o curso, disse que vai me presentear
com um computador. Estou confiante de
que, com a internet, eu vou longe”, conta.
A aposentada Maria José de Oliveira, de 72
anos, também está satisfeita com a oportunidade de aprendizado. “Gostei bastante
porque a turma é pequena e a professora é
atenciosa. Eu fiz um curso há muitos anos,
mas acabei perdendo a prática. Agora, estou tendo a oportunidade de relembrar.
Vai ser útil para eu usar o computador no
dia a dia. Quero aprender a salvar fotos,
criar pastas e outras coisas”, destaca.
As aulas acontecem às segundas e quartas-feiras, das 13h às 15h e das 15h às 17h; e, às
terças e quintas-feiras, das 13h às 15h e das
15h às 17h. Para obter informações sobre
as próximas turmas, ligue para os telefones
(21) 3861-0749 ou 3861-0726.

CULTURA EM PAUTA

Sede campestre:
conforto, tranquilidade e
preço justo para seu lazer

Um local cercado de verde, com piscina, área de lazer e acomodações
para seu descanso. Assim é a sede campestre da AAFBB, localizada em
Xerém, Duque de Caxias, a apenas uma hora do Rio de Janeiro. Sócios
e convidados podem usufruir do espaço para reencontrar amigos e se
divertir com familiares.
A sede campestre possui atrativos para todas as idades, incluindo campo de futebol, piscina, quadra, salão de festa, área de lazer para crianças, auditório e restaurante. Ao longo do ano, a unidade oferece uma
agenda de eventos diversificada em feriados e datas comemorativas. A
programação inclui festas temáticas, bingo, atividades infantis, bailes e
outras confraternizações.
O espaço, que tinha o objetivo inicial de ser um centro de geriatria para aposentados do Banco do Brasil, tornou-se um importante local de integração.
Com estrutura para acomodar 250 pessoas com conforto, tranquilidade
e segurança, a sede campestre fica próxima a Petrópolis e Teresópolis, na
Região Serrana do Rio de Janeiro. Dessa forma, o hóspede pode aproveitar
as instalações da unidade e ainda fazer um passeio por essas cidades.

Quer se hospedar na sede campestre?
Em 2017, os valores tarifários da sede campestre para sócios não
serão reajustados para que todos possam utilizar o local com mais
facilidade. A diária para uma pessoa custa R$ 80 em apartamento,
suíte ou chalé. Para o quarto com dois ocupantes, é cobrado o valor
de R$ 70 por pessoa. Ambas as tarifas já incluem café da manhã.
Crianças menores de 12 anos não pagam.
No site da AAFBB é possível verificar os valores das diárias para
convidados. Há ainda a possibilidade de utilizar o transporte
de ida e volta que sai da sede social, no Rio de Janeiro. Acesse o site
www.aafbb.org.br/index.php/sede-campestre e veja mais detalhes.
Vale lembrar que a procura pode aumentar em período de grandes eventos ou feriados prolongados. Por isso, agende sua estadia com antecedência. Os telefones para contato são (21) 2679-9900 ou 2679-1921.
O endereço da sede campestre é Alameda Santa Alice, 310 –
Xerém – Duque de Caxias – Rio de Janeiro – CEP: 25.250-140.
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POR DENTRO DA CASSI

No final de 2016, o Banco do Brasil fechou acordo
para o ressarcimento extraordinário de valores
referentes a despesas de programas vigentes,
coberturas especiais e estrutura própria das
CliniCassi. Ao todo, serão R$ 23 milhões mensais
ressarcidos à Cassi pelo BB até dezembro de
2019. Para garantir a sustentabilidade do Plano,
uma contribuição mensal extraordinária de 1%
também será cobrada dos participantes do Plano
de Associados, gerando R$ 17 milhões mensais até
dezembro de 2019.

Novos horizontes
para a Cassi

Desse modo, a Cassi dá um importante passo em direção ao seu
equilíbrio financeiro, garantindo sua capacidade de pagar todos os
compromissos, além de ser capaz de criar e manter reservas para situações imprevistas ou não planejadas ao longo do tempo. Por isso, é
tão importante a contribuição do BB e de cada um de nós na busca da
sustentabilidade do nosso Plano de Saúde.

Nenhuma mudança, no entanto, deve alterar o regime de solidariedade que hoje vigora na Cassi. “É esse regime que permite que se mantenha a lógica que norteou a fundação do Plano. Acreditamos que esse
modelo permite que funcionários do BB, aposentados e pensionistas
possam garantir atenção integral à saúde para toda a família, independentemente de idade ou salário. Nos demais regimes, só se garante a inclusão no plano até onde a renda permite, o que certamente
excluiria muitos colegas e seus dependentes do Plano”, explica Celia
Larichia, presidente da AAFBB.

A luta da AAFBB

Reunião para prestação de contas

Reequilibrar as contas da Cassi vem sendo uma importante bandeira
para a AAFBB nos últimos anos. A Associação defende, inclusive, uma
série de outras medidas, igualmente importantes, com o objetivo de
manter as atuais coberturas do Plano de Associados para todos os
funcionários da ativa, aposentados, pensionistas e dependentes. O
primeiro passo será mudar o foco do modelo de atendimento para a
prevenção, medida que tem mais eficiência e menor custo na preservação da saúde e no combate a doenças.

A primeira reunião para prestação de contas do acordo Cassi, aprovado em novembro do ano passado, foi realizada no dia 8 de março com
a presença de representantes do Banco do Brasil e da Cassi na Mesa de
Negociação. Na ocasião, os participantes ressaltaram a importância
da transparência junto aos associados e a necessidade de conhecer a
fundo o convênio assinado entre o BB e a Cassi.

A Associação acredita que o Modelo de Atenção Integral à Saúde
(MAIS) deve ser estendido a 100% dos participantes da Cassi e aos
pacientes com doenças crônicas do Plano Cassi Família.

Os dirigentes da Cassi mencionaram a criação de um hotsite exclusivo
sobre o Memorando de Entendimentos para consulta e esclarecimento de dúvidas dos associados. No próximo mês, será realizada uma
nova reunião para apresentação do extrato do Convênio Cassi/BB e
outros detalhes do documento.
CONEXÃO

15

PAPO JURÍDICO

Orientação jurídica
gratuita e eficiente
Conhecer nossos direitos e deveres pode não
ser muito fácil. Afinal, as leis podem ser de difícil
compreensão e os procedimentos para acesso à
Justiça, burocráticos. E nada pior do que precisar de uma orientação e não saber a quem recorrer.
Para facilitar a vida de seus associados oferecendo um serviço gratuito de Orientação Jurídica, a
AAFBB firmou, em 2008, uma parceria com o Escritório Hugo Jerke. De lá pra cá, foram
realizados mais de 15 mil atendimentos presenciais, por telefone e por e-mail.
A equipe de advogados é formada por profissionais especializados que realizam um
atendimento humanizado, rápido e eficiente em diversas áreas como: Direito do Consumidor,
de Família, Responsabilidade Civil, Direito de Sucessão, Cassi e Previ, entre outros.

Comodidade e segurança
Além de comodidade, privacidade e segurança, o serviço de Orientação Jurídica da
AAFBB oferece economia para quem o utiliza. Vale lembrar também que a principal
função da equipe de advogados é a satisfação de auxiliar o associado, intervindo
positivamente em sua vida de forma a lhe proporcionar amparo legal imediato.

Você sabe como usar
a Orientação Jurídica?
O atendimento com os advogados
pode ser realizado por telefone, e-mail
ou pessoalmente, desde que agendado com antecedência. O horário de
funcionamento da Orientação Jurídica é de segunda a sexta-feira, das 14h
às 18h, na sede social da AAFBB. O
e-mail é orientacaojuridica@aafbb.org.
br e os telefones para contato são
0800-7010805, ramais 780 e 788;
(21) 3861-0780 e (21) 3861-0788.

EM AÇÃO

Dia do Aposentado: uma data especial para a AAFBB
Associados muito importantes para a AAFBB, os
aposentados participaram de eventos especiais
em comemoração ao seu dia, celebrado em 24
de janeiro. Na sede social, a Associação promoveu uma programação completa, com serviço de
triagem auditiva, palestra sobre ‘Qualidade de
vida na aposentadoria’ e coquetel de confraternização. A abertura do evento ficou por conta da
presidente Celia Larichia, que falou sobre o comprometimento da AAFBB com os aposentados.
Algumas representações também celebraram
a data em grande estilo. Em Belo Horizonte,
cerca de 60 aposentados assistiram a palestras sobre ‘Saúde Financeira e ‘Educação Financeira’. Na Representação de Curitiba, os
participantes prestigiaram uma palestra sobre
‘Aposentadoria’. Já em Goiânia, os associados
ganharam um café da manhã especial e tiveram a oportunidade de esclarecer dúvidas sobre a Febre Amarela com uma especialista.
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Aposentados se reuniram na Representação de Belo Horizonte

Sede social promove evento em comemoração ao Dia do Aposentado

POR DENTRO DA PREVI

De olho na
margem consignável
Entenda o que mudou nas regras
da Previ para descontos em folha
Quem tem descontos de consignações
pela Previ, precisa ficar atento. Os novos
critérios para calcular a margem consignável, que limita o valor total que pode
ser descontado, entraram em vigor em
janeiro. Por isso, observe o contracheque
daquele mês, comparando-o com o de
dezembro/2016, para verificar se algum
valor deixou de ser descontado. Caso isso
tenha ocorrido, entre em contato com a
AAFBB pelo telefone 0800-701-0805 e
fale com nossos atendentes.
Mas como funciona a margem? Basicamente, há dois limites: um de 30% para
as consignações relativas a empréstimos
e financiamentos, e outro de 40% para os
descontos totais. Essas porcentagens, não
cumulativas, são calculadas sobre a renda
bruta, que inclui proventos/benefícios pagos pelo BB, pela Previ e pelo INSS, depois
dos descontos legais e obrigatórios, como
INSS, Imposto de Renda, pensão alimentícia e contribuição ao Plano de Previdência.

As contribuições e descontos para a
Previ, a Cassi e a CAPEC têm prioridade para
débitos em folha de pagamento da Previ.
Desse modo, qualquer contrato externo
(empréstimo, seguros, aplicações e financiamento em outras entidades) só será descontado se couber dentro da margem consignável. Desde janeiro, quando entraram
em vigor as novas regras e em cumprimento
à legislação, a Previ não aceita mais novas
consignações em folha feitas externamente,
com exceção dos débitos relativos a mensalidades associativas.
Assim, é preciso ter especial cuidado quanto
aos prêmios de seguro de vida contratados
junto a terceiros. Se o pagamento mensal
não couber na margem, ele será excluído integralmente da folha de pagamentos e o seguro ficará em atraso. Se esse atraso superar
três meses, implicará na perda da cobertura
contratada. Mais um motivo para ficar de
olhos bem abertos e não perder as vantagens do seguro contratado com a AAFBB.

Fique atento ao
pagamento do seu
seguro e mensalidades!
Em substituição ao débito na FOPAG Previ,
a AAFBB e demais entidades estão enviando comunicados aos associados para que a
migração das consignações seja transferida
para débito em conta corrente. É preciso lembrar que a inclusão dos descontos para débito
em conta (DCO) exige autorização junto ao
banco, seja no terminal de autoatendimento,
teleatendimento, celular ou internet.

CONECTADO

Atualização cadastral: mantenha
seus pagamentos em dia
Com as novas regras de consignação da Previ, o associado da AAFBB precisa
ficar atento para que nenhum pagamento, como contribuições a associações
e mensalidades de seguros, deixe de ser feito. Para facilitar a vida de seus sócios, a AAFBB disponibilizou a opção desses pagamentos serem efetuados por
débito automático. Para isso, é preciso que todos façam sua atualização cadastral pelo site ou pelo formulário (veja no verso), incluindo o número da
agência e da conta corrente. Mas lembre-se: a solicitação de autorização para
liberação desses pagamentos no banco continua sendo obrigatória.
CONEXÃO
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ALTERAÇÃO / ATUALIZAÇÃO CADASTRAL
Nome Completo:

Matrícula:

Agência BB:

Conta corrente:

CPF:

Endereço:

Nº:

Complemento:

Bairro:

Telefone:

Cidade:

UF:

CEP:

Celular:

E-Mail:

Autorizo a mudança da forma de pagamento da FOPAG/Previ para Débito em minha conta corrente, referente à mensalidade social e seguro de vida contratado junto à SulAmérica Seguros, com interveniência desta Associação.
_________________________________________
Assinatura

Aracaju (SE)
Representante: Wallas Alves de Morais
Praça General Valadão, 377, 1º andar
Centro - CEP: 49008-900
Tel.: (79) 3246-2137 - (79) 9982-0396
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
Bauru (SP)
Representante: Vera Lúcia Gonçalves
Edifício Administrativo do BB
Rua 1° de Agosto, quadra 7, n° 51
11° andar - Centro - CEP: 17010-010
Tel: (14) 99652-2357
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
Correspondente: Clemiton Alcântara
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
Representante Adjunta: Rosane de Arazão
Av. Francisco Glicério, 964, sala 405
Centro - CEP: 13012-100
Tel.: (19) 3231-5050 / 3722-4150
E-mail: campinas.sp@aafbb.org.br
Caruaru (PE)
Representante: João Borges Lima
Praça José Martins, 56, 3º andar
Centro - CEP: 55002-970
Tel.: (81) 3722-1888 / 3723-1666
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
Representante Adjunto: Francisco Linhares
Vasconcelos
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 Linhares
Vasconcelos
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
Avenida Barão de Studart, 2917
Joaquim Távora - CEP: 60120-375
Tel: (85) 98877-0483
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 MagdalenaVictoria de Oliveira
Rua 70, nº 523 – Centro - CEP: 74023-020
Tel.: (62) 3225-9210
E-mail: goiania.go@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: Renato de Farias Oliveira
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
Correspondente: Maria do Ceo Dantas
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, 3° andar
Centro - CEP: 24030-072
Tel.: (21) 2729-9828
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: Edson Ferreira Pereira
Agência da Cidade Baixa – Av. Estados Unidos,
561, 6° andar - CEP: 40016-900
Tel.: (71) 3320-5363
São Luís (MA)
Representante: Emídio Costa Ribeiro
Av. dos Holandeses, s/n, Clube AABB
Calhau - CEP: 65071-380
Tel.: (98) 3235-2652
E-mail: saoluis.ma@aafbb.org.br
São Paulo (SP)
Representante: Waldenor Moreira Borges Filho
Representante Adjunto: Arnaldo Jordão
Rua Líbero Badaró, 377, 27º andar, sala 2701
Centro – CEP: 01009-906
Tel.: (11) 3115-3209
E-mail: saopaulo.sp@aafbb.org.br
Teresina (PI)
Representante: Francisco Vasconcelos Teixeira
Rua Álvaro Mendes, 1313, 6º andar
Centro - CEP: 64000-060
Tel.: (86) 3215-2187
E-mail: teresina.pi@aafbb.org.br
Vitória (ES)
Representante: Humberto Del Maestro
Praça Pio XII, 30, 10º andar
Centro - CEP: 29010-340
Tel.: (27) 3331-2581
E-mail: vitoria.es@aafbb.org.br
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