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EDITORIAL

Mais fortes e unidos
pelos associados
Prestes a completar 66 anos de história, a AAFBB sempre esteve focada na sua principal missão: lutar
pelos seus associados. Esse compromisso ganhou ainda mais força nos últimos anos com o crescimento da Associação em números de representações e a participação em diversos debates sobre os
direitos dos funcionários da ativa e aposentados e pensionistas do Banco do Brasil, reforçando seu
papel no cenário nacional.
Na matéria de Capa, falamos das nossas lutas recentes para oferecer serviços melhores a cada dia.
Na seção Por dentro da Cassi, os assuntos em destaque são a participação da AAFBB no debate nacional
sobre as minutas da Resolução da CGPAR - que propõe mudanças nos planos de autogestão -, o balanço
das conquistas e o empenho da Associação em buscar a sustentabilidade financeira do plano de saúde. Já a
luta pela não aprovação do PLP 268, que altera a governança dos Fundos de Pensão, continua na pauta da
AAFBB e é destaque na seção Por dentro da Previ.

A AAFBB
sempre
na luta
pelos seus
associados,
em 66 anos
de história”

Na seção Giro pelas Representações, o destaque é o crescimento da representatividade por todo o
país, com a criação de novos escritórios em mais três cidades e um ponto de apoio. Hoje, estamos representados em 19 cidades brasileiras com 33 unidades, promovendo um bom relacionamento entre
instituição e associados, além de serviços de orientação jurídica e atividades sociais.
A edição traz também as melhorias que estão sendo implementadas na sede campestre para atrair mais sócios que buscam momentos de lazer e descanso ao pé
da serra. Na seção Responsabilidade Social, o destaque é o apoio que a AAFBB
tem prestado a duas importantes instituições voltadas aos pequenos: a Casa da
Criança Dr. Bezerra de Menezes e a APABB (Associação de Pais, Amigos e Pessoas
com Deficiência, de Funcionários do Banco do Brasil e da Comunidade).
Por fim, não deixe de fazer sua atualização cadastral. Com ela, você não
precisará se preocupar com a contribuição mensal à AAFBB, que passará
a ser feita por débito automático, assegurando que você possa desfrutar
de todos os benefícios oferecidos pela Associação. Saiba mais na página
17 e preencha a ficha que está no verso.
Boa leitura!
Celia Larichia
Presidente da AAFBB
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ELEIÇÕES
Reproduzimos, abaixo, o Edital de Convocação para as Eleições 2017,
divulgado no dia 14/08/2017, no site da AAFBB e no jornal O Globo.
ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - AAFBB
EDITAL

D E CO NVOCAÇÃO

Assembleia Geral Ordinária – AGO
Eleições dos novos membros do “CODEL”, “CADMI” e “CONFI”
(a realizar-se no mês de novembro de 2017 para o quadriênio 2018/2021)
Na forma dos Artigos 12 e 13 do Estatuto, ficam convocados os senhores associados com direito
a voto EFETIVOS (aposentados) e PENSIONISTAS com, pelo menos, seis meses de filiação, para a
Assembleia Geral Ordinária a realizar-se nos dias 07 e 08 de novembro de 2017, na Sede Nacional
(Rua Araújo Porto Alegre, 64 - 10º andar – Rio de Janeiro – RJ), em primeira convocação às 9 (nove)
horas e 30 (trinta) minutos, com a presença de metade mais um dos sócios eleitores e em segunda
e última convocação às 10 (dez) horas, com qualquer número, para o seguinte: ORDEM DO DIA
- apuração da eleição, dentre os sócios com direito a voto, para o quadriênio 2018/2021 dos 40
(quarenta) membros efetivos e 20 (vinte) suplentes, residentes no Grande Rio e 20 (vinte) efetivos não
residentes no Rio de Janeiro (Grande Rio), todos para integrarem o Conselho Deliberativo (CODEL);
3 (três) membros efetivos e 3 (três) suplentes para o Conselho Fiscal (CONFI), assim como, dentre
os inscritos para efetivos do CODEL, na forma acima, incluindo os membros NATOS existentes, se
for o caso. Os 5 (cinco) primeiros comporão o Conselho de Administração (CADMI), sendo: 1 (um)
Presidente e 4 (quatro) Vice-Presidentes Observação – Se houver apenas uma chapa registrada, a
eleição será realizada por aclamação no decorrer dos trabalhos da AGO, na Sede Nacional (§ 1º, in
fine, do Artigo 13 do Estatuto); COMISSÃO ELEITORAL - Na forma do Artigo 10 do Regulamento
Eleitoral, foi constituída e empossada em 07 de agosto de 2017, a Comissão Eleitoral, composta
pelos seguintes associados: José Mauro Cordeiro (Presidente), Eliomar Pereira Oliveira e José Carlos
de Andrade Junqueira. MEMBROS NATOS DO CODEL – São os seguintes: Gilberto Matos Santiago,
Jorge Pereira de Almeida, José Mauro Cordeiro, Luiz Viégas da Motta Lima e Odali Dias Cardoso.
DAS CHAPAS CONCORRENTES – Até as 17 (dezessete) horas do dia 20 (vinte) de setembro de
2017, poderão inscrever-se chapas completas, para concorrer ao pleito, através de requerimento
dirigido ao Presidente do CODEL, observado o disposto nos Artigos 3º a 8º do Regulamento Eleitoral
e mais o que couber do Estatuto. Informamos ser de 884 (oitocentos e oitenta e quatro) o número
mínimo de Associados Efetivos e Pensionistas, não candidatos à eleição, a que se refere o § 1º do
Artigo 4º do Regulamento Eleitoral, para apoiamento de chapa. DO PROCESSO DE VOTAÇÃO A votação se dará, em todo o território Nacional, unicamente por correspondência mediante
sistema de resposta paga e desde o momento de recebimento do envelope de votação remetido
pela AAFBB. O recebimento dos envelopes de resposta contendo voto em sobrecarta fechada será
acolhido até as 17 (dezessete) horas do dia 03 (três) de novembro de 2017, na Agência Postal da
ECT. REGULAMENTO ELEITORAL – Exemplares do Regulamento Eleitoral e do Estatuto encontramse à disposição na Secretaria do CODEL – 3º andar – de 2ª a 6ª feira, das 10 (dez) às 17 (dezessete)
horas, ou pela internet no site www.aafbb.org.br. Rio de Janeiro - RJ, 08 de agosto de 2017.

GILBERTO MATOS SANTIAGO
Conselho Deliberativo
Presidente
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POR DENTRO DA CASSI

Nova regulamentação de planos
de saúde pode afetar a Cassi

Celia Larichia, da AAFBB, e representantes de entidades dos funcionários do Banco do Brasil debateram as propostas da CGPAR

A AAFBB e as Entidades Representativas
dos Funcionários do Banco do Brasil foram
surpreendidas recentemente com minutas das novas resoluções propostas pela
Comissão Interministerial de Governança
Corporativa e de Administração de Participações Societárias da União (CGPAR), que
propõem mudanças nos planos de saúde
de autogestão, como a Cassi.
As minutas das resoluções apresentam
pontos polêmicos que oferecem riscos à
Cassi. Veja abaixo:

• A adesão de novos empregados em planos de saúde, na modalidade autogestão, seria permitida desde que o plano
de saúde atenda às seguintes condições:
mensalidade por beneficiário, de acordo
com faixa etária e salarial; estabelecimento de prazos de carência para os
empregados cuja adesão ocorra após
seis meses do início do contrato de trabalho; delimitação de dependentes, e

paridade de custeio entre o patrocinador e os associados.
• No caso da Cassi, o Banco do Brasil contribui
atualmente com 4,5%, os funcionários da
ativa, aposentados e pensionistas com 3%
(sem considerar as contribuições extraordinárias até dezembro de 2019).
• O limite de gastos com assistência à
saúde equivale a um percentual da folha de pagamento de 2016, mais 10% ou
8% da folha de pagamento de ativos e
aposentados, o que for menor.
• Outro ponto é a inviabilização do Plano Associados, uma vez que o Banco do
Brasil poderá oferecer outro plano. As
condições impostas quebram a solidariedade na Cassi tanto nas diferenças de
contribuição por idade e beneficiários
quanto por igualar a contribuição dos
associados à do BB.
A AAFBB e as demais Entidades que compõem a Mesa de Negociação da Cassi
(Anabb, Faabb, Contraf e Contec) têm se

reunido em busca de discutir e desenvolver estratégias técnicas, políticas e judiciais de mobilização para a não aprovação das resoluções da CGPAR, visto que
alguns artigos e parágrafos constantes
das minutas das Resoluções são considerados inconstitucionais e ilegais, pois,
muitas vezes, elas entram em conflito
com as Resoluções da ANS e os Acordos
Trabalhistas.
Para garantir a defesa dos direitos dos
funcionários da ativa, aposentados e
pensionistas do BB, a AAFBB está acompanhando e participando ativamente das
reuniões sobre as resoluções da CGPAR.
As entidades já desenvolveram um plano
de ação a curto prazo que inclui: marcação de audiências com representantes da
CGPAR; articulação no Congresso Nacional e junto a prefeitos e vereadores; organização de um seminário; e mobilização
dos associados por meio das Entidades
Representativas.
CONEXÃO

5

CAPA

AAFBB:
uma Associação
mais ativa
Entidade luta por direitos dos
participantes e se esforça para oferecer
serviços melhores a cada dia

A AAFBB vem lutando cada vez mais nos últimos anos para reforçar seu papel histórico como uma importante representação
para a comunidade de funcionários da ativa, aposentados e pensionistas do Banco do Brasil. Um esforço contínuo que vai desde
iniciativas de aproximação com funcionários da ativa do Banco,
visando renovar o quadro social, até a implementação e melhoria
dos serviços oferecidos aos associados.
O fortalecimento na prestação de serviços e na oferta de vantagens
é importante para atrair novos sócios para a AAFBB. Isso inclui as
reformas na sede campestre da Associação em 2015. Também foi
importante nesse sentido a implementação do AAFBB+, programa
que permite o acúmulo de pontos para trocar por prêmios, ingressos
de cinema, passagens aéreas, abastecer o carro com combustível
em postos Shell ou pagar contas, além de oferecer descontos em
diversos estabelecimentos físicos e virtuais de todo o país.
Para melhor atender seu quadro social, a AAFBB também vem
aprimorando seus canais de comunicação. Em 2015, a revista
foi reformulada, dando origem à Conexão AAFBB. Em 2016, a
Associação comemorou os 65 anos de uma maneira diferente.
Uma exposição fotográfica, realizada na sede social, revelou
mais de seis décadas de história. No mês do aniversário também foi promovido um ciclo de palestras abrangendo diversos
assuntos da atualidade e lançado o novo site institucional, que
ficou mais leve e com a navegação mais amigável.

Cassi: ponto marcante
Por meio desses canais, os associados puderam acompanhar
um dos pontos marcantes na trajetória da Associação, quando
a AAFBB participou, pela primeira vez, da mesa de negociações
da Cassi. Foi uma longa luta, que culminou com o acordo fechado no final do ano passado, que recolocou o Plano de Saúde no
caminho do equilíbrio sem retirar direitos dos participantes ou
sacrificar demais os associados.
Debate sobre a PLP 268/2016 e a exposição 65 anos
foram dois importantes marcos da atual gestão
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Até o final de 2019, o Banco do Brasil pagará R$ 23 milhões mensais ao plano de saúde, como ressarcimento de valores devidos à
Cassi. A contrapartida dos associados é uma contribuição extra

de 1% mensal, que vai gerar mais R$ 17 milhões todos os meses
até o final de 2019 para o caixa do Plano de Saúde. Trata-se de
recursos fundamentais ao reequilíbrio financeiro do Plano, garantindo sua capacidade de pagar todos os seus compromissos.
Vencida essa batalha, insistimos na defesa do regime de solidariedade que sempre pautou a atuação da Cassi. E defendemos
um modelo que dê mais atenção à medicina preventiva, medida
que acreditamos dar mais eficiência e diminuir o custo do Plano
no atendimento à saúde dos participantes.
Nossa preocupação, no entanto, não se limita aos associados que
possuem direito à Cassi, mas também aos que, por um ou outro motivo, não podem ser atendidos pelo Plano. Por isso, desde 2015, a
AAFBB vem ampliando sua rede de convênios médicos em todo o país.

Saúde acessível
Por meio dessa rede, os associados podem ter acesso a consultas
e exames médicos a preços bem mais baixos, sem burocracia e
sem necessidade de adesão. Basta apresentar a carteira da Associação no consultório ou na clínica da rede credenciada, disponível no site da AAFBB. Inicialmente restritos ao Rio de Janeiro
e São Paulo, hoje os convênios médicos da Associação incluem
Fortaleza, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul e Sergipe.

perto a evolução do PLP 268/2016, projeto de lei que cria novos
mecanismos de controle e governança para os fundos de pensão.

Também é importante destacar, nessa trajetória, o seguro da
AAFBB que permite que os associados tenham acesso a um seguro de vida com condições de preço bem melhores do que as
encontradas no mercado. O acordo se deu em condições muito
favoráveis para a AAFBB, pois permitiu que não houvesse reajuste por faixa de idade para as apólices fechadas por meio
desse contrato. Além disso, o limite etário para a contratação
do produto é mais alto, assim como o valor das coberturas. O
convênio aceita a contratação de novas apólices até o limite
de 70 anos e, nessa faixa, a cobertura máxima é de R$ 115 mil.

A AAFBB vê o projeto de forma positiva, mas se opõe com firmeza a um de seus pontos fundamentais. Estamos falando da
alteração na composição dos Conselhos Deliberativos, Fiscais e
das Diretorias Executivas das entidades. Se aprovada, a nova lei
prevê que conselheiros independentes contratados no mercado
sejam incorporados aos fundos de pensão. Além disso, as diretorias executivas também seriam formadas integralmente por profissionais selecionados por empresas terceirizadas. Ou seja, sem
vínculos com o patrocinador ou os participantes.

De olho na Previ

Contra o retrocesso

Mas a pauta institucional da AAFBB não estaria completa sem
falarmos da Previ. Desde 2014, a Associação vem se aproximando do fundo de pensão, recebendo seus dirigentes em encontros e palestras com os associados, para debater o futuro
da Entidade. Nesses encontros, temos a oportunidade de tirar
dúvidas e receber explicações sobre a situação da Previ, criando uma relação mais transparente da AAFBB com a Entidade
e seus associados.

Para nós, tais medidas são um retrocesso. Em especial no caso da
Previ, cujo sistema de representação paritária entre representantes dos associados e do patrocinador sempre foi um dos pilares
de sua Governança, reconhecida como uma referência no setor
de Previdência Complementar. Por conta disso, defendemos que
o projeto seja aperfeiçoado em pontos relativos à composição da
diretoria executiva e Conselhos Deliberativo e Fiscal dos fundos
de pensão, à paridade nos níveis de Governança e à eleição direta
de representantes dos associados da ativa e aposentados.

Além disso, a Associação vem se mantendo alerta para lutar contra as medidas que possam diminuir a transparência ou a eficiência
do setor de Previdência Complementar. Assim, temos seguido de

Assim, a AAFBB segue atenta para defender os interesses dos associados. Seja qual for a frente de atuação.
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GIRO PELAS REPRESENTAÇÕES

Encontro de Representantes de 2017

Há 66 anos, a AFFBB trabalha para defender
os direitos de funcionários da ativa,
aposentados e pensionistas do
Banco do Brasil. Criada em outubro de 1951,
a instituição tem cerca de 30 mil sócios em
todo o país e conta com 33 representações
espalhadas por diferentes estados, incluindo
escritórios e pontos avançados.
Das tradições do Sul do Brasil, passando pelas
capitais do Sudeste, Centro Oeste, Norte e
Nordeste, a AAFBB atua em múltiplas culturas
e cenários socioeconômicos
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Espalhadas pelo Brasil,
representações zelam
pelos direitos dos
associados
Com base nos objetivos traçados pela AAFBB, as representações
e escritórios auxiliam os associados em diferentes questões,
tendo sempre os valores ética, respeito e transparência como
pilares. As atividades de cada representação incluem divulgar as
ações e serviços oferecidos pela AAFBB, além de promover o bom
relacionamento entre a instituição e seus associados.
Os responsáveis e colaboradores de cada unidade
organizam eventos de integração, atividades de lazer e
artísticas para os sócios locais. A AAFBB também oferece
orientação jurídica e informações relevantes sobre Cassi,
Previ, seguros e apoio ao idoso.

Foco no crescimento e na integração
A busca por melhorias, novas atividades e mais sócios faz parte
das metas de cada representação. O ‘Encontro de Representantes’
é outro exemplo de iniciativa promovida pela AAFBB em prol do
bom funcionamento das representações. O evento, iniciativa
da atual gestão, acontece anualmente na sede campestre, em
Xerém. O objetivo é discutir estratégias para o fortalecimento
da Associação.

Macaé e Bauru foram outras duas cidades que receberam representações na atual gestão

Durante o encontro, representantes estaduais, presidentes dos
Conselhos da AAFBB, vice-presidentes, diretores, assessores,
parceiros e diretores eleitos da Cassi e da Previ se reúnem para
debater oportunidades de melhorias e novas metas. O foco é
sempre o crescimento da instituição e o melhor atendimento aos
associados.
“A AAFBB tem sido o braço de apoio dos associados na defesa de
seus interesses. É bom pertencer a essa família, sempre atenta
e preocupada com o bem-estar do seu corpo social e de toda
a comunidade ligada ao Banco do Brasil”, declarou Waldenor
Moreira Borges Filho, Representante de São Paulo (SP), em
entrevista à revista Conexão AAFBB.

Sede nacional: referência para todo o Brasil
Além das representações presentes em diversos estados do Brasil,
a sede nacional, localizada no Rio de Janeiro, é outro importante
espaço da AAFBB. No prédio, estão todos os departamentos da
AAFBB e a sala de Orientação Jurídica.

A sede nacional possui um restaurante, salão de jogos e a sala
dos associados, um ambiente confortável e seguro onde os
sócios podem encontrar amigos, ver televisão, descansar, acessar
computador e se informarem sobre os assuntos relacionados à
Cassi e à Previ.
Para se manter informado sobre os principais acontecimentos
das representações, acesse o site da AAFBB, no endereço: http://
www.aafbb.org.br/index.php/representacoes. Basta clicar no
mapa do Brasil e escolher a região e a cidade de sua preferência.

Total de representações:

33 unidades, divididas entre
representações e pontos avançados.
Total de associados:

mais de 30 mil.

Representações com maior
número de sócios:

Rio de Janeiro, São Paulo, Fortaleza e
Minas Gerais.
Número de cidades onde
a AAFBB está presente:

19 cidades do Brasil.
Representações/Correspondentes criadas na atual gestão:

Ponta Grossa (PR), Macaé (RJ) e Bauru
(SP). Houve, ainda, a criação de um
ponto de apoio em Natal (RN).
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PRA VOCÊ

Obras de melhorias
e programação
especial valorizam
a sede campestre

Palco de eventos de integração
entre os sócios, a sede
campestre da AAFBB é o local
ideal para quem busca lazer
e descanso. Localizado em
Xerém, o espaço fica a menos
de uma hora do Rio de Janeiro
e conta com 106 acomodações
(43 chalés, 58 apartamentos
e 5 suítes). Além disso, possui
piscina, quadra de esportes,
bar, parque para crianças,
campo de futebol, restaurante,
churrasqueira e auditório, entre
outros atrativos.

10 CONEXÃO

Maurício Gomes de Souza, atual diretor da sede campestre,
explica que a associação está investindo na reforma das unidades
com o objetivo de proporcionar mais conforto aos associados.
“Começamos pelos chalés e já temos 15 unidades prontas. Temos
uma área total de 26 mil metros quadrados (m²) que precisa
de manutenção constante. As pessoas que já se hospedaram
nos novos chalés perceberam a diferença e fizeram elogios.
Queremos seguir com esse trabalho ao longo do ano”, completa.
A sede campestre consegue acomodar 350 pessoas. Ela funciona
durante todo o ano com uma programação diferenciada, que
inclui, entre outros, baile de Carnaval, festa junina, noite de
queijos e vinhos, Dia das Crianças, festas temática, Réveillon,
almoços especiais e bingos.
Outra vantagem da sede campestre é sua localização próxima a
cidades turísticas, como Petrópolis e Teresópolis. Para fazer uma
reserva, entre em contato com os telefones (21) 2679-9900 ou
2679-1921. Vale lembrar que a procura costuma ser maior em
períodos de feriados prolongados ou grandes eventos. Faça sua
reserva com antecedência e desfrute desse paraíso.
Sede campestre tem capacidade de acomodação para 350 pessoas e
extensa área verde para lazer

CONEXÃO

11

RESPONSABILIDADE SOCIAL

Em 1993, um grupo de funcionários
do Banco do Brasil que trabalhava
na Agência Cinelândia, no Centro do
Rio, e estava envolvido com causas
sociais, se mobilizou para criar
uma instituição de atendimento a
crianças desamparadas.
Por meio de rifas, bingos e eventos,
esses funcionários conseguiram
arrecadar fundos e compraram
um pequeno imóvel no Andaraí,
tradicional bairro da Zona Norte do
Rio. Nascia ali, a Casa da Criança
Dr. Bezerra de Menezes, importante
instituição que tem apoio da AAFBB
e por onde já passaram mais de
300 crianças.

AAFBB:
responsabilidade
social em alta
Entre os anos de 1993 a 2004, as crianças receberam alimentação
balanceada, apoio psicológico, tratamentos médico e
odontológico, educação e lazer. Depois que deixou de ser apenas
um orfanato para se tornar uma creche, o espaço passou a atuar
em regime de Casa Dia, funcionando em dois turnos. Atualmente,
cerca de 30 crianças - moradoras de comunidades próximas e em
situação de risco social - são atendidas no espaço, sob a supervisão
de voluntários e presidido por um funcionário aposentado do
BB. Após o horário escolar, as crianças permanecem na casa,
onde podem brincar e assistir aula de informática até que um
responsável possa buscá-las no final do dia.
Caso você, associado, tenha interesse em se engajar na causa
social junto à AAFBB, pode ajudar se tornando voluntário ou
realizando doações ou contribuições em dinheiro. A Casa da
Criança Dr. Bezerra de Menezes está localizada à Rua
Almirante João Cândido Brasil, 231, Andaraí.
O telefone é (21) 2575-4326.

Associação de portas abertas
A AAFBB também abre espaço em sua
sede no Centro do Rio, mensalmente,
para que os funcionários do Banco do
Brasil promovam um almoço no qual são
discutidos projetos e novas propostas
para o crescimento da Casa da Criança
Dr. Bezerra de Menezes. Além de ceder
espaço para o debate, a associação colabora
divulgando as ações da creche nos veículos
de comunicação internos para dar mais
visibilidade ao projeto.
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Crianças atendidas na Casa da Criança

Muita animação na festa junina da Casa da Criança e no acampamento da APABB, na sede campestre (foto abaixo)

Outra importante iniciativa da associação voltada à
responsabilidade social ocorreu em maio deste ano, quando
cedeu as instalações da sede campestre para o tradicional
acampamento de inverno da APABB (Associação de Pais,
Amigos e Pessoas com Deficiência, de Funcionários do Banco
do Brasil e da Comunidade). Criada em 1987, a APABB é fruto
da iniciativa de um grupo de funcionários da Agência Centro
do Banco do Brasil, em São Paulo, com filhos que precisavam
de tratamento e cuidados especiais.
O evento teve como tema a própria história da cidade de Xerém,
onde está localizada a sede campestre da AAFBB, que foi passada
para os participantes de forma lúdica, por meio de personagens
interpretados por profissionais da equipe caracterizados durante
as ações de lazer.
As atividades de lazer, desenvolvidas no local, tiveram o objetivo
de estimular a vivência dos participantes com jogos e batepapos, além de diversas atividades esportivas. Na última noite do
acampamento, aconteceu o tradicional ‘fogo do conselho’, onde
todos se encontraram ao redor de uma fogueira para expor suas
ideias em relação à vivência realizada.
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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 vai até Xerém pelo valor de R$ 20. Para mais
informações, ligue: (21) 2679-9900 ou 2679-1921.

POR DENTRO DA CASSI

Equilíbrio e inclusão
Nesse sentido, uma das grandes vitórias obtidas pela AAFBB nos últimos anos foi o fechamento de um acordo para que o Banco do Brasil
fizesse o ressarcimento extraordinário de valores ao plano de saúde,
em virtude de programas vigentes, coberturas especiais e manutenção da estrutura das CliniCassis. O acordo, fechado no final do ano
passado, já começou a ser cumprido e trimestralmente os integrantes da Mesa de Negociação (AAFBB, Anabb, Faabb, Contraf e Contec)
reúnem-se com os dirigentes do BB e da Cassi para a prestação de
contas sobre os resultados alcançados e as perspectivas até 2019.
A AAFBB se orgulha de ter participado das mesas de negociação
que ajudaram a garantir medidas que visam à sustentabilidade
do plano. Até dezembro de 2019, serão R$ 23 milhões mensais
para o caixa do plano de saúde. A contrapartida dos associados é uma contribuição extra de 1% mensal, que vai gerar mais
R$ 17 milhões todos os meses até o final de 2019 para a Cassi.
Esses recursos, que serão reajustados, são importantes para o reequilíbrio financeiro do plano de saúde e garante sua capacidade
para pagar todos seus compromissos.
A sustentabilidade financeira da Cassi é importante para que a
instituição tenha reservas para situações imprevistas ao longo
do tempo. Mas sabemos que, no longo prazo, é preciso adotar
outras medidas importantes para manter as atuais coberturas do
Plano de Associados para todos os funcionários da ativa, aposentados, pensionistas e dependentes.

O plano de saúde dos funcionários e
aposentados do Banco do Brasil é uma
ferramenta-chave para a manutenção do
bem-estar e da qualidade de vida dos associados
da AAFBB. Defender, portanto, medidas que
assegurem o equilíbrio da Cassi sem sacrificar o
bom atendimento aos participantes é uma das
bandeiras permanentes de nossa associação.

Mais prevenção
Por esse motivo, insistimos na necessidade de dar cada vez mais
atenção a programas de prevenção no modelo de atendimento integral à saúde. Acreditamos que essa medida pode trazer mais eficiência e menor custo para a Cassi na preservação da saúde e no
combate a doenças.
A AAFBB também defende o regime de solidariedade na Cassi.
Para a associação, o plano de saúde deve incluir os funcionários
do BB, aposentados e pensionistas. Essa é uma pedra fundamental
que norteou a própria fundação do plano e que deve ser mantida.
Por isso, defendemos que o Modelo de Atenção Integral à Saúde
(MAIS) deve ser estendido a 100% dos participantes da Cassi.
Estamos seguros de que a AAFBB continuará a defender essas
bandeiras em nome de seus associados, como uma política institucional. E continuaremos de olhos abertos, acompanhando as
prestações de contas do acordo e as medidas que digam respeito
à Cassi. Afinal, defender a qualidade e a sustentabilidade do nosso plano de saúde é lutar pelo bem-estar de nossos associados.
E das gerações futuras da Família Banco do Brasil.
CONEXÃO
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POR DENTRO DA PREVI

AAFBB na defesa
do associado
Seja lutando em favor de melhores condições para concessão de empréstimos e
financiamentos, seja acompanhando decisões de investimento, esse compromisso
sempre fez parte do DNA de nossa Associação.
Essa conduta pode ser vista claramente na defesa da criação de um teto para o pagamento de benefícios de aposentadoria, aprovada pelo Conselho Deliberativo da
Previ no final do ano passado. Sabemos que, para a implementação efetiva do Teto,
o regulamento precisa ser alterado e aprovado de acordo com os trâmites legais,
que envolvem o patrocinador Banco do Brasil, os órgãos do governo e a Previc, mas
trata-se de uma importante vitória.
Afinal, foi um longo caminho até a aprovação da medida, que consideramos imprescindível para que o Plano 1 não seja onerado com o pagamento de superaposentadorias a executivos de alto escalão do Banco e empresas ligadas. Vale esclarecer que a
Associação não é contrária à remuneração justa concedida aos altos executivos pelo
Banco do Brasil, mas se o BB deseja pagar a eles de forma diferenciada, acreditamos
que deve fazê-lo sem onerar a Previ. Afinal, não se pode desprezar a igualdade entre
os participantes sem correr o risco de provocar desequilíbrios futuros.

Defender o patrimônio da
Previ e os interesses de
seus participantes é um dos
compromissos fundamentais
da AAFBB. Trata-se de um
princípio assumido de forma
institucional por nossa
associação e que prevalece
em nossas posições sobre
qualquer tema que diga
respeito aos planos de
previdência dos funcionários
e aposentados do
Banco do Brasil.

Modelo de gestão - PLP 268/2016
Também temos nos colocado atentos a qualquer movimento que possa representar um retrocesso na transparência de gestão dos fundos de pensão. Por isso, a
AAFBB tem seguido de perto a tramitação do projeto de lei que determina a criação
de novos mecanismos de governança para os fundos de previdência complementar.
Apesar de o PLP 268/2016 trazer avanços que consideramos positivos, discordamos de um de seus pontos-chave: a alteração da composição dos Conselhos Deliberativos, Fiscais, e das Diretorias Executivas das entidades.
O projeto prevê a incorporação de conselheiros independentes, contratados junto ao
mercado; e que as diretorias sejam formadas apenas por executivos selecionados por
empresas terceirizadas, sem vinculação com o patrocinador ou com os participantes.
Consideramos essas medidas um retrocesso para os trabalhadores. Por isso, defendemos que o PL seja aperfeiçoado em relação às regras de composição da Diretoria-Executiva, Conselhos Deliberativo e Fiscal, à paridade nos níveis de Governança e à
eleição direta de representantes dos associados da ativa e aposentados.
Mais uma vez, nossa posição tem como base a realidade da Previ e o interesse
de seus associados. A AAFBB considera que a gestão paritária nos Conselhos Deliberativo e Fiscal, assim como na Diretoria-Executiva, são trunfos que levaram
a Previ a tornar-se o maior fundo de pensão do país e um dos maiores da América Latina. E esse modelo de gestão – reconhecido pela CPI dos fundos de pensão
como referência para o mercado – deve ser mantido, no interesse da entidade e de
seus participantes.
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ATUALIZAÇÃO CADASTRAL:
faça a sua e mantenha
as vantagens de
ser associado.

A atualização cadastral permite
que suas contribuições mensais à AAFBB sejam feitas
por débito automático, garantindo o pagamento e,
consequentemente, os benefícios de ser um associado.
Aproveite e relembre alguns deles:
É fácil. É rápido. É só seguir o passo a passo.
1 • Acesse o site da AAFBB para preencher a atualização ou
utilize o formulário no verso desta página.
2 • Caso tenha optado pelo preenchimento do formulário
físico, entregue-o na sede da AAFBB ou em uma de
nossas representações no país.
3 • Vá a um terminal de autoatendimento do Banco do Brasil
ou na internet para autorizar a liberação do pagamento.

• Orientação Jurídica
• Clube de Benefícios
• Seguro de automóveis com desconto de frota
• Seguro de vida em grupo,
com excelente custo/benefício
• Sede campestre da AAFBB em Xerém

Por que é importante?
Com as novas regras de consignação da Previ, o associado da AAFBB precisa ficar atento para que nenhum
pagamento deixe de ser feito. Ao fazer a atualização cadastral, você não precisará se preocupar com a
contribuição mensal à AAFBB, que passará a ser feita por débito automático.

Associação dos Aposentados
e Funcionários do Banco do Brasil

Tel.: (21) 3861-0700 (Geral) | 0800-7010805
http://www.aafbb.org.br/
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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
Ponto Avançado (PR)
Ponta Grossa
Representante: Haroldo Silveira de Castro
Av. Augusto Ribas, 555 - 3° andar - Centro
CEP: 84010-300
Tel: (42) 3219-2200 / 3219-2234
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
Rep. Adjunto: Francisco Linhares Vasconcelos
Av. Desembargador Moreira, 1199 - Térreo
Meireles - CEP: 60170-001
Tel.: (85) 3266-7937
E-mail: fortaleza.ce@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

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

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

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

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

Barão de Studart
Avenida Barão de Studart, 2917
Joaquim Távora - CEP: 60120-375
Tel: (85) 98877-0483

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

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
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
Macaé (RJ)
Representante: Leobino dos Santos Ribeiro
Av. Atlântica, 854 - Cavaleiros
CEP: 27920-390
Tels: (22) 2772-7002 / (22) 99916-3345
E-mail: fmacae.rj@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

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) 3199-4074
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

