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“Desejamos que esta data, significativo marco na história dessa Associação, seja festejada com a certeza de
que cumpriu, está cumprindo e continuará a cumprir o papel para o qual
foi criada. E mais: que ultrapasse cada
vez mais seus próprios objetivos. Parabéns pelo passado. Felicidades pelo
presente. Sucesso no futuro.”
Onildo Miguel Borba
Presidente - AFABB SC

“Parabenizamos a Diretoria e seus Associados pela passagem dessa importante data e desejamos votos de pleno
sucesso nessa comemoração.”
Valdir Luis Mendes Vieira
Presidente - AABB SP
“Desejo a todos que fazem nossa Associação acontecer muito sucesso e
grandes realizações.”
Zaki Chagouri Ocke
Presidente - AABB Salvador
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e veja sua mensagem
publicada nas
próximas ediÇões.

EDITORIAL

Fechando um ciclo

Tudo isso só
foi possível
porque temos
um time
que trabalha
com união,
perseverança,
foco, força
e fé

Há 14 anos, ingressei na AAFBB como diretora. Aos poucos fui conhecendo a Associação e entendendo nossa missão e a responsabilidade que temos junto aos associados.
Nós falamos em nome de todos os funcionários da ativa, aposentados e pensionistas.

sociados, sejam eles funcionários da ativa,
aposentados ou pensionistas. Sobrevivemos
a crises políticas e econômicas e superamos
situações delicadas com muita dedicação ao
trabalho. Também implantamos melhorias
e criamos novos benefícios para os sócios.

Agora, após quatro anos à frente do Conselho Administrativo, me despeço da presidência da AAFBB com a sensação de dever
cumprido. Durante esse tempo, contei com
o apoio de excelentes profissionais, que me
acompanharam nessa jornada. Aos meus
colegas Ari Sarmento, Carlos Fernando,
Ernesto Pamplona e José Odilon deixo o
meu agradecimento especial. Muitas vezes
pensamos de formas diferentes, mas nossa
união foi maior. E se, hoje, nossa Associação
assumiu posição de destaque, foi fruto de
muita luta e trabalho.

As lutas em prol da Cassi e da Previ, e a defesa de todos os associados sempre esteve
presente durante nossa gestão. Participamos de todas as frentes que pudemos, impedindo as ameaças às nossas Caixas de
Assistência e de Previdência. Mas tudo isso
só foi possível porque temos um time que
trabalha com competência, união, perseverança, foco, força e fé. Aos presidentes, aos
vices, aos diretores – que realmente cuidam
do dia a dia da nossa Associação –, aos nossos representantes espalhados por todo o
país, o meu muito obrigada. Quero agradecer ainda aos funcionários que, com dedicação, oferecem o melhor atendimento aos
sócios de todo o país.

Deixo o meu reconhecimento ao Gilberto
Santiago que, junto com os demais integrantes do Conselho Deliberativo, sempre
me ajudou e incentivou. Fica o meu muito
obrigada também aos colegas do Conselho Fiscal, presididos pela Maria Tereza. Foi
muito importante contar com o apoio de
todos. Isso é governança! Atuamos em
harmonia e com cada Conselho cumprindo muito bem seu papel.
O respeito às leis, ao nosso Estatuto
e ao nosso Regulamento também
nos ajudou a ir além, assim como
a parceria com outras entidades
representativas. Hoje, a AAFBB
participa de todos os debates
relevantes para nossos as-

Por fim, desejo de coração que a nova
equipe do Cadmi, presidido pela Loreni de
Senger, seja muito abençoada e consiga
levar a AAFBB ainda mais adiante do que
chegou até agora. Podem contar com todo
o apoio do novo Codel, que tenho a honra
de presidir, e do Confi. Parabéns a vocês e
uma ótima gestão!
Mais uma vez, obrigada por tudo! E vamos
em frente porque ainda temos muitos desafios a serem superados.
Celia Larichia
Presidente da AAFBB
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CAPA

Alegria, orgulho e união
marcam os 66 anos da AAFBB

Associados, dirigentes e representantes das entidades coirmãs compareceram ao evento em comemoração aos 66 anos da instituição

O aniversário de 66 anos da AAFBB foi celebrado em clima de muita
alegria e união entre os associados de diversas partes do Brasil. No dia
24 de outubro de 2017, um coquetel de comemoração foi realizado no
Centro Cultural Banco do Brasil, no Centro do Rio de Janeiro, com a
presença de sócios, dirigentes e representantes de entidades coirmãs.
A presidente Celia Larichia reforçou, em seu discurso, o papel
fundamental da AAFBB na luta pelos direitos dos funcionários da
ativa, aposentados e pensionistas do Banco do Brasil. Na ocasião,
ela também destacou o crescimento da Associação, a forte atuação em diferentes partes do país e o trabalho de todos os dirigentes para oferecer um serviço de qualidade aos sócios.
“A história da AAFBB é marcada pela busca constante dos direitos dos
nossos associados. Em 1951, quando foi fundada, nossa Associação se
empenhou para oferecer um ambiente de confraternização e união
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para os aposentados. Ao longo do tempo, ganhamos mais notoriedade, tivemos que nos ajustar às novas necessidades e ficamos cada vez
mais próximos do pessoal da ativa. Hoje, temos cerca de 30 mil associados e 100 mil pessoas atendidas pelo país. Nossa luta não para.
Estamos cada vez mais unidos e prontos para novos desafios, especialmente em defesa da Cassi e da Previ e seus associados”, afirmou.
Celia destacou ainda a inovação na oferta de benefícios, a importância no serviço de orientação jurídica, as melhorias na sede
campestre, a criação do Clube de Vantagens e o trabalho de acolhimento realizado pelas representações. “Evoluímos bastante
nesses 66 anos, sempre focados em um trabalho baseado na ética e na transparência. A AAFBB é uma grande casa e precisamos
da energia, perseverança e disposição de todos os envolvidos
para continuar crescendo e nos adaptando às constantes mudanças do mundo”, finalizou.

Representações
em festa
Veja como foi a comemoração dos
66 anos da AAFBB nas Representações.

A Representação de Belém contou com a participação da presidente da AAFBB,
Celia Larichia, em sua festa de comemoração

Associados aprovam atuação da AAFBB
No coquetel, os associados do Rio de Janeiro tiveram a oportunidade de reencontrar amigos e celebrar com antigos e novos sócios. Era
nítida a satisfação dos convidados em fazer parte da festa. Alguns
deles conversaram com a Revista Conexão AAFBB durante o evento e mostraram o orgulho que sentem de fazer parte da Associação.
Fernanda Carisio é associada há mais de 20 anos e só tem elogios para o trabalho da instituição. “Conheci a AAFBB assim que
entrei no Banco e estou muito feliz de ver seu crescimento ao
longo dos anos. É muito bom participar de uma instituição que
zela pelos aposentados e funcionários do Banco do Brasil, sempre
cumprindo muito bem seu papel”.
Carlos Copello estava no coquetel com sua esposa, Elza Narciso Copello. Eles participam ativamente de diversas atividades de
lazer promovidas pela instituição. “A AAFBB é nosso segundo lar.
Sou associado há mais de 20 anos, já fiz parte do Conselho Deliberativo e vejo de perto o importante trabalho da Associação de
acolher os aposentados. Recebemos suporte em diferentes questões importantes, temos atividades de lazer e muitos outros benefícios. Estou muito feliz em participar dessa festa tão bonita.”
O vice-presidente administrativo, Carlos Fernando dos Santos,
que já foi diretor da sede campestre, compartilha da mesma opinião dos demais convidados. “É um orgulho ser dirigente de uma
Associação que está há 66 anos atuando em defesa dos participantes, da Previ e da Cassi. Poucas instituições no Brasil conseguem essa longevidade. Isso só é possível graças ao comprometimento de todos com um interesse único.”

Em Brasília, um almoço foi oferecido para festejar o aniversário da instituição

A Representação de Goiânia promoveu um churrasco especial

Associados e funcionários da Representação de Belo Horizonte também
celebraram os 66 anos da AAFBB

A Representação de Curitiba preparou uma festa para confraternizar com associados
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ELEIÇÕES

Chapa ‘Todos
pela AAFBB’
é eleita por
aclamação
6 CONEXÃO

Na manhã do dia 7 de novembro de 2017, a chapa ‘Todos pela AAFBB’
foi eleita em Assembleia Geral Ordinária para cumprir mandato de
2018 a 2021. Todo o processo aconteceu dentro do previsto no Estatuto e no Regulamento Eleitoral da Associação dos Aposentados e
Funcionários do Banco do Brasil (AAFBB).
A Assembleia foi presidida pelo associado José Mauro Cordeiro e
a mesa foi composta pelo presidente do Conselho Deliberativo da
AAFBB, Gilberto Matos Santiago, pelo representante da Comissão
Eleitoral, Eliomar Oliveira, e pelo associado Waldyr Argento.
Conforme o regulamento eleitoral, a ‘Todos pela AAFBB’ foi a única chapa inscrita e cumpriu todos os requisitos, sendo homologada
pela Comissão Eleitoral.

AAFBB – Eleições 2017 – Chapa ‘Todos pela AAFBB
CODEL Majoritários – Efetivos

Conheça os integrantes
da chapa
‘Todos pela AAFBB’

Loreni Senger Correa

Ivomar Nunes Barbosa

Ari Sarmento do Valle Barbosa

João Canuto Filho

Nelson Luiz de Oliveira

João Francisco da Silva

Ernesto Martins Pamplona Côrte Real Neto

José Hamilton Nobrega Magalhães

Carlos Fernando dos Santos Oliveira

Lea Berta Spaier Fass

Celia Maria Xavier Larichia

Leonardo Cavalcanti de Sá

José Odilon Gama da Silva

Lygia Nunes Gaido Bastos

Mário de Oliveira Bastos

Orlando de Castro Alves

Waldyr Argento

Maria de Jesus Campelo de Oliveira

Antonio Maurício

Mario Fernando Engelke

Antonio Paulo Ruzzi Pedroso

David de Aquino Filho

Carlos Américo Fernandes de Oliveira

Nelson Pereira de Almeida

Carlos Copello

Luis Eduardo Sampaio Maciel

Casimiro Agostinho Pereira Lopes

Raimundo Pereira de Souza Filho

Celia Maria Silveira do Amaral

Raymundo Gonçalves da Motta

Newton Paulo Freire

Ricardo Pessoa da Silva

Clarissa dos Santos Oliveira

Salvador Ceciliano Filho

Douglas Leonardo Gomes

Sebastião Teixeira da Silva

Geraldo Procaci Gonçalves

Sérgio Spínola Muniz

Humberto Blanc

Adaí Rosembak

CODEL Majoritários – Suplentes
Silvio Cerqueira Batista

Francisco Antonio de Oliveira

Iolanda Giglio de Oliveira

Bento Luiz Guimarães Santos

Oseas Ferreira de Almeida

Marcelo de Lemos Neiva

Talma Dias Maciel

Yolanda Cardinale

Solange Rocha Custódio

Wilson Rodrigues de Oliveira

Agenor da Rocha e Silva Neto

Luiza Eugênia Cordeiro Ramos

Maria Teresa Camargo Fernandez

Luiz Carlos Alves da Silva

Jorge Henrique de Oliveira Teixeira

Joel Gomes Carneiro

Fernando José de Matos

Ezio de Moraes

Guilherme Souza Magalhães

José Ribamar Guimarães de Oliveira

Conselheiros Regionais
Antonio Alves dos Santos (BA)

João Antonio Ferreira Leite (SC)

Carlos Alberto Bogea Serra (PB)

Leobino dos Santos Ribeiro (RJ)

Daniel Liberato (PR)

Maria Gleide Lira Lima (AL)

Emidio Costa Ribeiro (MA)

Mário Tatsuo Miyashiro (MG)

Felinto Amorim Pereira Filho (DF)

Raimundo Nonato da Cruz Quintão (MG)

Francisco Jurandir de Melo (SE)

Rinaldo de Oliveira Tenório (PE)

Jaber Alfredo Rosa (SP)

Ronaldo Antunes de Oliveira (RN)

Gerardo Camilo de Souza (CE)

Waldenira Bandeira Ferreira Macedo (PA)

Elisabeth Magdalena Victoria de Oliveira (GO)

Waldenor Moreira Borges Filho (SP)

Jayme Hilário Mayer (RS)

Luiz Carlos Viana Pacheco (RJ)

Conselho Fiscal – Efetivos

Conselho Fiscal – Suplentes

Gilberto Matos Santiago

Irapuan Gurgel do Amaral

Adolpho Gonçalves Nogueira

Roberto da Costa Alves

Noé Fernandes Marques Neto

Egberto Melo Moreira
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Conselho Administrativo

Nova gestão da AAFBB toma posse
No início de dezembro, foi realizada, na sede social da AAFBB, no
Rio de Janeiro, a posse dos membros eleitos para os Conselhos
Deliberativo, Fiscal e Administrativo.

AAFBB. Ela fez ainda um agradecimento especial aos funcionários da sede social, da sede campestre e das representações pelo
empenho, dedicação e comprometimento com a Associação.

O Conselho Administrativo cumprirá o mandato 2018-2021 e
será composto por: Loreni de Senger, presidente; Ari Sarmento,
vice-presidente de Finanças; Nelson Luiz, vice-presidente de Administração; Ernesto Pamplona, vice-presidente de Seguridade e
de Benefícios; e Carlos Fernando, vice-presidente de Assistência
aos Associados e de Representações.

O Conselho Fiscal será formado pelo presidente Gilberto Matos
Santiago e os integrantes Adolpho Nogueira e Noé Fernandes.

No ato da posse, Loreni de Senger reafirmou seu compromisso com
a Associação e ressaltou sua gratidão de poder fazer parte da instituição. “A AAFBB está presente em quase todos os estados do país e
cada uma das representações funciona inteiramente em prol dos associados, dando suporte e lutando por melhorias para aposentados,
pensionistas e funcionários da ativa. E eu pretendo dar continuidade
a todo esse trabalho com o apoio dos representantes”.

Conselho Deliberativo

Já os novos conselheiros deliberativos tiveram como primeira
missão escolher, por votação, a nova presidente do Codel. Eleita por unanimidade, Celia Larichia contará, durante sua gestão,
com o apoio do vice-presidente José Odilon Gama e dos secretários Waldyr Argento e Mario Bastos.
Em seu primeiro pronunciamento como presidente do Codel, Celia desejou boa sorte para a nova gestão administrativa, e agradeceu a confiança e o apoio de toda a Diretoria durante os quatro anos em que esteve à frente do Conselho Administrativo da
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Conselho Fiscal

GENTE QUE INSPIRA

O aposentado Taketoshi
Miyamura, de 80 anos,
tem uma trajetória
marcada por pioneirismo
e reconhecimento.
Nascido em Londrina, no
Paraná, ele trabalhou no Banco do Brasil de 1957
até 1985, foi sócio-fundador da Associação Atlética
Banco do Brasil na região e o primeiro descendente
de japoneses a entrar para o BB da cidade. Casado
e pai de cinco filhos, Taketoshi leva uma vida
tranquila e com boas recordações.

Seus pais vieram ainda jovens para o Brasil, onde trabalharam durante muito tempo na lavoura e construíram a vida. Ele lembra que,
quando era funcionário do Banco, optou por não mudar de cidade
para proporcionar estabilidade e uma boa base para a família.
“Graças ao Banco do Brasil, criei meus filhos e tenho uma aposentadoria confortável. Hoje, eles estão encaminhados em suas
profissões e moram em diferentes estados. Eu preferi não ser
transferido para que eles tivessem qualidade de vida, boas escolas e hospitais por perto. Hoje, sei que fiz a escolha certa”, diz o
aposentado, que tem seu nome gravado no Memorial dos Pioneiros da Concha Acústica de Londrina.

Paixão pelo golfe
move a vida
de aposentado
de Londrina
Um campeão nato
Em 1998, Taketoshi começou a jogar golfe e, desde então, desenvolveu uma verdadeira paixão pelo esporte. Em quase 20 anos,
ele conquistou 102 troféus, participou de 420 campeonatos, conheceu 25 campos de golfe no Brasil e outros três no exterior.
Em 2009, o aposentado passou por uma cirurgia para tratar um
câncer de próstata e precisou diminuir o ritmo.
Atualmente, ele pratica o golfe por diversão nos fins de semana
junto com outros companheiros. “Tenho amigos mais velhos que
sempre jogam comigo. O golfe é um esporte para pessoas de 9
a 90 anos e traz muita alegria. Outra coisa que gosto muito de
fazer é viajar para resorts com campos de golfe acompanhado da
minha esposa, Sawako. Enquanto jogo, ela aproveita a estrutura
do hotel para relaxar”, conta.
Taketoshi afirma que o esporte traz muitos benefícios para o corpo
e para a mente. Ele pretende praticar a atividade por muitos anos
e, para isso, investe em uma vida baseada em hábitos saudáveis.
“Frequento a academia três vezes por semana e faço caminhadas.
Cheguei aos 80 anos sem nunca ter fumado ou ingerido bebida
alcoólica. Evito excesso de sal e açúcar. No café da manhã, priorizo uma alimentação nutritiva e balanceada. Costumo comer até
19 bananas por dia para não ter câimbras. Meu maior desejo é
chegar aos 90 anos jogando golfe. É a minha paixão!”, finaliza.
CONEXÃO
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Ernesto e Escóssia com grupo de amigos em viagem pela Rota 66

Motociclistas do Banco do
Brasil relembram momentos
marcantes sobre duas rodas

Uma paixão que começou na infância e seguiu pela
vida adulta resultou em momentos inesquecíveis para
a vida de dois aposentados do BB. Nessa entrevista, o
vice-presidente de Seguridade e de Benefícios da AAFBB,
Ernesto Pamplona, e o diretor de Benefícios, Roberto
Escóssia, contam histórias vividas em cima de uma moto.
Os dois, que entraram no Banco do Brasil no início da
década de 1970, percorreram juntos a lendária estrada
americana Rota 66. O local é sonho de motociclistas de
diversas partes do mundo. Confira a entrevista.
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Conexão AAFBB: Como começou o interesse de vocês por motos?
Ernesto Pamplona: Meu primeiro veículo foi uma moto, adquirida logo depois que entrei para o Banco e comecei a ganhar meu
dinheiro. Lembro de que, quando eu era bem jovem ainda, assisti
ao filme Easy Rider, um ícone da época, que mostrava dois caras
atravessando a Rota 66. Fiquei muito impressionado e pensei: ainda vou andar na Rota 66 com uma Harley Davidson. Essa paixão
é algo que me acompanha desde os meus 14 ou 15 anos de idade. Foi algo que me marcou muito, principalmente pelo espírito
de aventura do filme. Até hoje, eu assisto e me transporto para
aquele universo. Também tenho uma foto de quando era criança,
na qual eu estava na casa da minha avó ao lado da minha família e
com os olhos fixados em uma moto. Foi assim que tudo começou.
Roberto Escóssia: Meu interesse pelas duas rodas também começou quando eu ainda era muito novo e pegava carona na lambreta de um amigo da família. Mais velho, comprei minha primeira moto escondido do meu pai, que era muito rígido. Ele chamou
minha atenção achando que eu não tinha documento para andar
de moto, mas, na verdade, eu já tinha tirado a habilitação sem
falar com ninguém. Ele entendeu e, com o tempo, percebeu que
era uma verdadeira paixão.

Conexão AAFBB: O que o motociclismo trouxe de benefícios
para a vida de vocês?
E. P.: Eu me transformo quando estou em uma moto. Parece que
existem apenas eu, Deus e o vento no rosto naquele momento.
É uma sensação única. Às vezes, saio domingo de manhã sozinho
para andar de moto pelo simples prazer de ter essa sensação.
R. E.: O motociclismo está ligado a um estilo de vida. Valorizamos o respeito às normas de trânsito e o espírito de coletividade.
Andar sobre uma moto na estrada traz uma sensação de liberdade indescritível. A interação com a natureza é algo maravilhoso
também. Só quem anda de moto entende. Isso sem falar que o
motociclista tem a percepção e a acuidade visual mais apurada
porque precisa estar sempre atento.
Conexão AAFBB: Como a família de vocês lida com essa
paixão pelas motos?
E. P.: Minha mulher tem um pouco de medo, mas me apoia porque
sabe que o motociclismo me faz bem, me deixa leve e feliz. Mesmo
não gostando muito de motos, ela me ajudou a comprar minha
primeira Harley Davidson e começou a me acompanhar em alguns
passeios. Ela fez questão de comprar os melhores equipamentos
de segurança e, aos poucos, foi perdendo o preconceito.
R. E.: Eu já cheguei a ter 10 motos. Uso a moto todos os dias
para trabalhar e viajar. Isso acabou se refletindo na minha família. Meu filho mais velho, por exemplo, tem cinco motos. O mais
novo tem apenas duas. Minha mulher também me apoia bastante e não sente ciúmes dessa minha paixão.
Conexão AAFBB: Uma curiosidade que muita gente tem é sobre
as roupas pretas usadas pelos motociclistas e pelo desenho de
caveira nas peças. O que significam esses símbolos?
R. E.: O preto é uma cor prática para quem passa horas na estrada, enfrentando poeira, vento e chuva. Além disso, os trajes pretos são uma forma de deixar todo mundo igual. Nos grupos de
motociclistas valorizamos a irmandade, independentemente de
sermos pessoas de diferentes idades e classes sociais. Os ossos
e as caveiras significam que todos nós viemos do mesmo lugar
e vamos para o mesmo lugar depois da morte. Não tem nada
relacionado com questões demoníacas ou radicalismo. Nosso
objetivo é destacar a igualdade entre o grupo.
Conexão AAFBB: Qual foi o momento mais marcante da vida
de vocês em uma moto?
E. P.: Com certeza foi em 2014, quando realizei meu sonho de garoto de andar pela Rota 66, nos Estados Unidos. Foi uma viagem
contemplativa, minha mulher me acompanhou. Foram dois anos
planejando e estudando o trajeto de São Francisco até Las Vegas.
Chorei de emoção, lembro de que eu abria os braços agradecendo
a Deus por aquele momento. Foram, ao todo, 17 dias e um grupo
com 12 motos. Enfrentamos tempestade de areia, chuva, calor, ge-

Encontro de motociclistas na AAFBB

ada, frio... Tudo isso pelo sonho de estar naquela estrada lendária.
Fizemos a viagem por nossa conta e deu muito certo! Este ano fiz
uma viagem do Brasil para o Atacama, no Chile, que também foi
muito marcante. Passei alguns problemas na estrada e cheguei a
ficar sozinho por algumas horas aguardando socorro. Mas, no fim,
essas aventuras viram histórias que contamos com satisfação.
R. E.: Em 2011, começamos a trabalhar juntos e conversávamos
muito sobre nosso interesse por moto. A partir disso, a gente começou a pensar na viagem para a Rota 66, a ver filmes e pesquisar. Fizemos o roteiro, escolhemos os hotéis, pensamos em todo o
planejamento, dispensamos guia, foi tudo por nossa conta. Uma
viagem que era para ser de três ou quatro amigos, virou um grupo
com 12 motos. Meu filho mais velho também participou da viagem. Alugamos uma van para acomodar as malas e as mulheres.
Dirigíamos 600 quilômetros por dia e passamos por cenários magníficos. Foi inesquecível. Gostamos tanto de fazer a Rota 66 que
estamos programando para o próximo ano a Rota do Blues, que vai
de Chicago até Nova Orleans.
Conexão AAFBB: E como surgiu a ideia de promover um
encontro de motociclistas na AAFBB?
E. P.: Em 2015, idealizamos o primeiro encontro na sede campestre
para a turma de motociclistas do BB. A ideia era fazer uma reunião
em um local tranquilo onde pudéssemos conversar sobre esse universo, ouvir rock, se divertir... Na época, consegui um patrocínio e
fizemos uma festa alegre voltada para os fãs de rock. Ano passado, o encontro aconteceu no dia 21 de outubro e teve o patrocínio
da corretora Assurê. Foi novamente um sucesso de participação.
Os chalés da sede campestre ficaram lotados e a banda tocou a
noite toda. As pessoas gostaram tanto que já estão me perguntando quando será o próximo. Foi tudo espetacular!

Quer saber mais sobre motociclismo?
Acesse a página Brazillian Riders no Facebook.
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PAPO JURÍDICO

ICMS é cobrado
indevidamente
nas contas de
energia elétrica
Assim como acontece em outros estados brasileiros, as
concessionárias de energia elétrica do Rio de Janeiro incluem, em suas faturas, além da energia consumida, outros tipos de cobranças. São tarifas de transmissão (TUST)
e distribuição (TUSD), taxa de iluminação pública e encargos setoriais, entre outros itens.
Sobre estas tarifas são acrescidos alguns tributos, como o
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS),
no percentual de 32%. No entanto, o ICMS deveria incidir
apenas na cobrança da energia efetivamente consumida,
sem ser incluído nas demais tarifas, encargos e adicionais.
Com isso, o setor Jurídico da AAFBB identificou que o contribuinte vem pagando o imposto indevidamente, já que
o tributo vem sendo incluído também sobre as tarifas de
distribuição e transmissão mensais. Essa cobrança gera um
aumento de 20% a 25% nas contas de luz.
A AAFBB, agindo sempre em defesa dos direitos e interesses coletivos de seus associados, vai ingressar com Ação
Coletiva contra as concessionárias de energia do estado do
Rio de Janeiro. Na ação, a Associação solicita a suspensão
imediata da cobrança do ICMS sobre TUSD, TUST, encargos setoriais e adicionais, incluídos nas faturas de conta de
luz, exceto a Taxa de Iluminação Pública. No processo, há
ainda um pedido de restituição dos valores recolhidos indevidamente nos últimos cinco anos.
Para imprimir o Termo de Adesão e obter outras informações sobre como aderir à ‘Ação Coletiva – ICMS sobre TUST
e TUSD’, acesse o site da AAFBB.
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POR DENTRO DA CASSI

AAFBB em favor da autogestão
Sempre lutando pelos direitos dos associados da Caixa de Assistência do Banco do Brasil (Cassi), a AAFBB participou de dois
eventos para discutir as Minutas de Resolução da Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de
Participações Societárias da União (CGPAR).
O primeiro encontro foi um seminário promovido pela ANABB,
em Brasília (DF), que teve o objetivo de desenvolver estratégias
técnicas, políticas e judiciais de mobilização para a não aprovação dessas resoluções.

de saúde dos beneficiários. Segundo o secretário, esses gastos
cresceram 58% impulsionados, em grande parte, pelo aumento
da expectativa de vida e a assistência a ex-funcionários.
No entanto, os representantes das instituições presentes não
concordaram com os argumentos do representante do Governo.
Fernando Amaral, conselheiro deliberativo da ANABB, fez uma
apresentação sobre os impactos e os riscos que as Minutas das
Resoluções CGPAR causariam nas instituições de autogestão
caso sejam aprovadas com o conteúdo atual.

AAFBB em favorda
autogestão

Ao final do encontro, a AAFBB, representada pela então presidente Celia Larichia, aprovou um Manifesto em que dirigentes de
entidades representativas do funcionalismo registraram os riscos
que podem existir, caso as Minutas de Resolução da CGPAR sejam aprovadas.

Entre os principais pontos do Manifesto, os representantes citaram as dificuldades de acesso aos serviços de assistência à saúde
para os participantes de autogestão minoritários e a manutenção dos direitos conquistados.

AAFBB participa de Audiência Pública
Celia Larichia, presidente da AAFBB, e Loreni de Senger, vice-presidente do Conselho Deliberativo da AAFBB e vice-presidente do
Conselho Deliberativo da Cassi, participaram de audiência pública, requerida pela deputada Erika Kokay (PT/DF). O Governo foi
representado por Fernando Antônio Ribeiro Soares, secretário de
Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST), do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.
Realizada pela Comissão de Trabalho da Câmara dos Deputados, a audiência teve como mote a discussão das Minutas de
Resolução CGPAR a fim de esclarecer as propostas de mudanças na legislação dos planos de saúde na modalidade de autogestão. Segundo Erika Kokay, a ideia é buscar uma legislação
diferenciada para os planos de autogestão que não podem ser
submetidos à mesma estipulada para os tradicionais planos de
saúde do mercado.
Para Fernando Soares, a regulamentação do setor seria uma alternativa para evitar maior endividamento das empresas estatais
federais que custeiam, em média, 77% da mensalidade do plano
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Erika Kokay reforçou ainda que todos vão continuar na luta em
defesa das autogestões e informou sobre os encaminhamentos
após a reunião: a realização de uma nova audiência pública sobre
legislação específica para os planos de saúde de autogestão, a
criação de uma frente parlamentar em defesa desses planos e de
uma subcomissão para discutir os planos de autogestão, além da
realização de um seminário com esse mesmo fim.

POR DENTRO DA PREVI

Entidades representativas do BB
reúnem-se com relator do PLP n° 268
Recentemente, a AAFBB, a ANABB, a FAABB e a AFABB-DF se reuniram, na Comissão
de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, com o deputado federal Jorginho
Mello (PR/SC), novo relator do Projeto de Lei Complementar PLP n° 268/2017,
nomeado em outubro de 2017.

A audiência teve o objetivo de apresentar ao parlamentar o
trabalho desenvolvido em conjunto pelas entidades representativas dos funcionários da ativa, aposentados e pensionistas do Banco do Brasil. As instituições visam formular
um novo texto para o projeto sem trazer prejuízos à gestão
da Previ, e outras entidades fechadas de Previdência Complementar ameaçadas pela aprovação do PLP 268/2016.
Muito receptivo à participação das associações, o deputado
ouviu os representantes das entidades antes de construir seu
relatório e afirmou ser possível uma conversa futura com sua
assessoria técnica a fim de que possam ser feitos ajustes ao
texto do projeto original.

Entenda o Projeto de Lei Complementar
PLP n° 268/2017
O projeto, que altera a Lei Complementar n° 108, de 29 de
maio de 2001, visa a criação de novas regras para a escolha e a

atuação de diretores-executivos e conselheiros em fundos
fechados de previdência complementar, vinculados a entes
públicos e suas empresas, fundações ou autarquias.
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.

CONEXÃO
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EM AÇÃO

Equipes das representações são treinadas
para atender melhor

Funcionários de diferentes representações da AAFBB participaram
de um curso de reciclagem sobre a Associação. O treinamento, ministrado pela vice-presidência de Seguridade e de Benefícios, aconteceu na sede social do Rio de Janeiro com a presença de 11 participantes. A presidente Celia Larichia fez a abertura do encontro.
Estiveram presentes integrantes das representações de Goiânia,
Campinas, São Paulo, Brasília, Recife, João Pessoa, Belém, Fortaleza, Salvador, Macaé e São Luiz. O objetivo do curso foi atualizar os funcionários sobre a AAFBB para que eles possam atender
os associados de forma eficiente. A utilização de ferramentas de
pesquisa, cadastro e orientações de como preencher formulários
foram alguns dos assuntos abordados no treinamento.
Na opinião de Crislene Joaquin de Souza, funcionária da Representação de Goiânia há quase três anos, o treinamento foi bastante relevante para o aprimoramento do seu trabalho.
“Tive uma excelente oportunidade de aprofundar meu conhecimento sobre a atuação da AAFBB no território nacional e conhecer pessoas de outras unidades. Não tinha ideia da dimensão do
trabalho realizado em diferentes partes do país. Com o curso, ganhei mais confiança para lidar com os sócios e conquistar novas
pessoas para a Associação”, destaca.

AAFBB celebra Dia do Idoso
com programação especial
Em comemoração ao Dia Nacional do Idoso, a AAFBB promoveu, em outubro de 2017, na sede social, uma tarde especial para
os idosos. O Coral da AAFBB, formado por associados e comandado pelo maestro José Cândido, abriu o roteiro de atividades
do evento, que contou ainda com palestras da médica Claudia
Teixeira, da enfermeira Aline Riege e da técnica de enfermagem
Anriete Sousa, ambas profissionais da CliniCassi.
Casa Segura foi o tema abordado pelas palestrantes, que esclareceram dúvidas e deram dicas de como reduzir acidentes domésticos com idosos, evitando deixar ambientes sem iluminação, objetos espalhados pela casa e subir escadas sem o apoio do
corrimão. O evento foi encerrado com um show da cantora Ana
Thê, que apresentou clássicos da bossa nova e da Jovem Guarda,
acompanhada do violonista Halisson Max.
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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

Centro - CEP: 88010-450
Tel.: (48) 3222-7838
E-mail: florianopolis.sc@aafbb.org.br

sala 616 – Centro - CEP: 59025-500
Tel.: (84) 3201-1909
E-mail: natal.rn@aafbb.org.br

Fortaleza (CE)
Representante: Gerardo Camilo de Souza
Rep. Adjunto: Francisco Linhares Vasconcelos
Av. Desembargador Moreira, 1.199 - Térreo
Meireles - CEP: 60170-001
Tel.: (85) 3266-7937
E-mail: fortaleza.ce@aafbb.org.br

Niterói (RJ)
Representante: Casimiro Agostinho Pereira Lopes
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, 1.038, 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
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, 2.917
Bairro Dionísio Torres
Tel.: (85) 6051-1755 / 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

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

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

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

Ilhéus (BA)
Rua Marquês de Paranaguá, 112 - 4º andar
CEP: 45653-000 - Tel. (73) 3231-7918
e-mail: ilheus.ba@aafbb.org.br

Campos dos Goytacazes (RJ)
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 / 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

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 1.817, 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
Tel.: (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,

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) 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 2.701
Centro – CEP: 01009-906
Tel.: (11) 3115-3209
E-mail: saopaulo.sp@aafbb.org.br
Teresina (PI)
Representante: Francisco Vasconcelos Teixeira
Rua Álvaro Mendes, 1.313, 6º andar
Centro - CEP: 64000-060
Tel.: (86) 3215-2181
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

