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Quero agradecer ao Departamento Jurídico da AAFBB pela rapidez e eficiência com que me atenderam em uma solicitação enviada por e-mail.
Paulo Roberto Bernardes
Santa Cruz do Rio Pardo (SP)

Orientação Jurídica para todos
O serviço de Orientação Jurídica atende os associados de todas as regiões
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compra e venda de imóveis e acompanhamento processual de ações.
Contatos
Telefones: 0800-7010805 – Ramais: 780/788
(21) 3861-0780
(21) 3861-0788
E-mail: orientacaojuridica@aafbb.org.br
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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

De portas abertas para nossos associados
A missão da
AAFBB sempre
foi e será a luta
pelos direitos
dos aposentados,
pensionistas
e funcionários
da ativa

Desde janeiro, quando assumi a nova gestão da AAFBB, me comprometi a oferecer o
melhor de mim para a instituição e para os associados. Neste primeiro editorial que
escrevo para a Revista Conexão AAFBB, quero reforçar minha palavra de trabalhar por
todos vocês, desenvolvendo novos projetos para a Associação, ampliando a participação de nossas representações e ficando ainda mais próxima dos associados.
Nesta edição, eu, presidente do Conselho Administrativo (Cadmi), Celia Larichia,
presidente do Conselho Deliberativo (Codel), e Gilberto Santiago, presidente do
Conselho Fiscal (Confi), demos uma entrevista especial à revista para falar, de forma clara e objetiva, sobre nossos planos, metas e projetos nos próximos quatro
anos em que estaremos à frente da Associação. Isso é transparência. E assim
será durante toda nossa gestão.
A missão da AAFBB sempre foi e será a luta pelos direitos dos aposentados, pensionistas e funcionários da ativa. E é para cumprir esse compromisso com os associados que atuamos todos os dias, participando de
debates, palestras e encontros.
Este ano, uma das nossas principais metas é contribuir para a sustentabilidade da Cassi. As eleições da Caixa de Assistência estão chegando e, enquanto instituição que defende os interesses dos associados, nos posicionamos a favor da Chapa 3 – Você na Cassi.
Isso porque entendemos que a nossa Cassi precisa ser revitalizada, mas sem perder sua essência. É exatamente isso
que a Chapa apoiada defende.
Finalizo dizendo que minhas portas estarão sempre abertas para todos os associados. Afinal, vocês são a razão de
ser da nossa instituição e é por vocês que trabalhamos duro
e buscamos oferecer o melhor a cada dia.
Boa leitura!
Loreni de Senger
Presidente da AAFBB
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CAPA

Novos dirigentes da AAFBB em evento de Posse

Posse dos novos dirigentes

O início de mais um capítulo
na história da AAFBB
Atuar em defesa dos direitos dos associados é a principal missão da AAFBB, independentemente de quais sejam seus dirigentes. Mas, para trazer renovação aos Conselhos e novas ideias para
a Associação, a cada quatro anos são realizadas eleições para a
escolha de seus administradores. No final do ano passado, os novos integrantes dos Conselhos foram eleitos por aclamação, em
Assembleia Geral Ordinária, para cumprir o mandato 2018-2021.
A cerimônia de Posse dos novos dirigentes da AAFBB aconteceu
em janeiro, no espaço Maison Leffié, no Centro do Rio de Janeiro.
Assumiram seus cargos membros dos Conselhos Administrativo
(Cadmi), Deliberativo (Codel) e Fiscal (Confi).
O evento contou com aproximadamente 150 convidados, entre
eles diretores da Associação e representantes da Diretoria Execu-
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tiva do Banco do Brasil, da Previ, da Brasilcap, da Cooperforte, do
Sindicato dos Bancários do Rio, das AABBs, Fenabb e ANABB, além
de representantes de empresas parceiras como Assurê, Delphos
e SulAmérica. A presença de todos esses parceiros demonstrou o
compromisso que essas empresas e instituições têm com a AAFBB.

Participação de todos
No início da cerimônia, os integrantes dos Conselhos Administrativo, Deliberativo e Fiscal, que estarão à frente da AAFBB nos
próximos quatro anos, foram convidados a subir no palco.
Pelo Cadmi, além da presidente Loreni de Senger, participaram Nelson Luiz, vice-presidente de Administração; Ernesto
Pamplona, vice-presidente de Seguridade e de Benefícios;
Ari Sarmento, vice-presidente de Finanças; e Carlos Fernando

de Oliveira, vice-presidente de Assistência aos Associados e de
Representações. Pelo Codel, estiveram presentes a presidente Celia
Larichia, o vice-presidente José Odilon e o primeiro secretário Waldyr
Argento. Pelo Confi, compareceram os membros titulares
Adolpho Nogueira e Noé Fernandes, e o suplente Egberto Moreira.
Durante a posse, Loreni de Senger destacou o bom momento
vivido pela Associação e reafirmou o compromisso de manter o
caminho percorrido nos últimos anos.
“Temos, hoje, mais de 25 mil associados no Brasil, que acreditam e confiam na AAFBB. Uma entidade ética, que vem sendo
reconhecida nacionalmente pela qualidade e seriedade da sua
atuação. Nessa nova gestão, pretendemos dar continuidade ao
excelente trabalho já realizado e, também, implantar novos projetos e benefícios nas diversas áreas em que atuamos”, afirmou.

Loreni de Senger com Celia Larichia

Loreni comentou, ainda, os principais desafios dos novos dirigentes. “Substituir os colegas que estão saindo é uma árdua missão. Mas nossa equipe está firme no objetivo de manter a AAFBB
como uma instituição que luta pelos direitos de todos os associados. Sabemos das dificuldades que iremos enfrentar. Mas,
nestes quatro anos que teremos pela frente, buscaremos fazer o
melhor, com transparência e o compromisso de agir sempre na
defesa dos funcionários da ativa, aposentados e pensionistas.”
Ao final do seu discurso, a presidente, em nome de toda
a Associação, homenageou Celia Larichia, que presidiu a
AAFBB no mandato anterior, com a entrega de uma placa
comemorativa.

Evento de Posse foi um sucesso

Celia e Loreni posam com representantes do Banco do Brasil e da Previ
CONEXÃO
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PINGUE-PONGUE

Um bate-papo com
os novos dirigentes
Cadmi: por uma gestão transparente
Revista Conexão AAFBB: Como está sendo a experiência de assumir a presidência
do Cadmi?
Loreni de Senger: Assumir o Conselho
Administrativo (Cadmi) é, antes de tudo,
uma experiência muito gratificante porque junto comigo estão colegas conceituadíssimos. Alguns trazem na bagagem
a gestão anterior, o que facilita muito a
tomada de decisões. Construir consensos
entre todos os integrantes é um desafio
diário para qualquer colegiado, principalmente diante da necessidade de dar
respostas rápidas sem perder a coerência
com a missão da AAFBB e seus padrões
internos de compliance.
Revista Conexão AAFBB: Quais são suas
principais responsabilidades com a AAFBB
e seus associados?
L.S.: À frente da AAFBB, quero levar adiante aquele projeto iniciado em 1951 por 79
jovens aposentados do BB. Eles deram início a esta Associação com o objetivo de
‘perpetuar a convivência dos tempos de
trabalho’, mas que, no decorrer do tempo,

se transformou nesta entidade combativa, honesta e transparente, que busca a
defesa dos direitos dos aposentados, funcionários e pensionistas do BB. Com isso,
nos tornamos referência, principalmente
nos assuntos ligados às nossas Caixas
Cassi e Previ, priorizando sempre os objetivos coletivos e sociais.
Revista Conexão AAFBB: Quais são os
objetivos traçados para sua gestão?
L.S.: Assegurar aos nossos associados a
manutenção de todos os benefícios conquistados até aqui, a preservação da solidez econômica e financeira da AAFBB e a
busca de novos serviços para nossa Sede
Campestre, em Xerém. Além disso, temos
a meta de manter um relacionamento
amistoso e saudável com nossos parceiros atuais e futuros, com o BB e demais
entidades ligadas ao Banco do Brasil.
Revista Conexão AAFBB: Você tem estratégias definidas para alcançar esses
objetivos? Quais?
L.S.: Queremos atrair novos sócios na certeza de que eles serão a garantia da perenidade da nossa Associação. Também tenho o
desejo de criar novos benefícios, incrementar projetos em andamento e dar maior visibilidade ao Grupo Mulheres AAFBB.
Revista Conexão AAFBB: Qual a importância do Cadmi dentro da Associação?
L.S.: O Conselho Administrativo é a instância corporativa que tem como função
coordenar e integrar os diversos campos
da gestão, cabendo-lhe o alinhamento
entre todas as áreas para atingir os objetivos estratégicos da Associação.
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Loreni de Senger

Todo início de gestão é assim: surgem novos planos e metas, pensam-se estratégias diferenciadas
e busca-se a implantação de projetos inovadores. Mas, na AAFBB,
a missão continua sendo uma só: a
luta pelos direitos dos associados,
sejam aposentados, pensionistas ou funcionários da ativa. Para
deixar você, leitor, por dentro dos
objetivos traçados pelos Conselhos Administrativo, Deliberativo
e Fiscal, a Revista Conexão AAFBB
traz uma entrevista especial com
os presidentes do Cadmi, Codel e
Confi. Confira:

Revista Conexão AAFBB: De que forma
você pretende atuar em parceria com o
Codel e o Confi para buscar uma gestão
excelente para os associados?
L.S.: Minha atuação em relação ao Codel
e ao Confi será da forma mais respeitosa
e profissional possível, exatamente como
proposto pelas boas práticas da Governança Corporativa, cada qual preservando suas Competências Estatutárias. Com
muita transparência, profissionalismo e
cordialidade, darei continuidade ao que
tem sido nossa realidade: uma gestão que
caminha muito alinhada e articulada.
Revista Conexão AAFBB: Há alguma mudança ou projeto que será implantado nos
próximos meses?
L.S.: Temos projetos ligados à Sede Campestre e à reorganização de nossos processos internos para serem implantados,
além da contínua e incessante tarefa de
nos reinventarmos na forma de nos relacionarmos com nossos associados.
Revista Conexão AAFBB: Você tem algum recado para os associados?
L.S.: Caríssimos associados, neste início
de mandato, gostaria de reafirmar que
palavras, escritas ou faladas, se perdem
com o tempo. Diferente disso, queremos
que nossas ações se perpetuem e sejam

cultivadas dentro do espírito de unidade
e fraternidade, focadas na busca de soluções para o atendimento das demandas
e reivindicações. Acredito que, juntos e
motivados, priorizando os interesses coletivos, faremos um belíssimo trabalho.

Revista Conexão AAFBB: Qual a importância do Confi para a AAFBB?
G.S.: Além do preceito estatutário de
‘acompanhar e fiscalizar a gestão dos administradores da AAFBB e certificar a exatidão dos registros contábeis’, o Confi é de
suma importância no constante acompanhamento do orçamento anual aprovado
pelo Conselho Deliberativo.

Codel: apoio efetivo
ao Cadmi
Revista Conexão AAFBB: Como presidente do Codel, quais os seus planos e
metas para os próximos anos?
Celia Larichia: Entendemos que o Codel
deve ter uma atuação mais ampla. Diante
do porte e da dimensão da nossa Associação, acreditamos que podemos participar
e colaborar mais para a gestão da AAFBB.
Podemos acompanhar e fazer um trabalho efetivo junto com o Cadmi para apoiar
suas iniciativas. Tudo isso para que a AAFBB
mantenha seu equilíbrio econômico e financeiro. Também queremos, ainda no primeiro semestre, criar comitês para fazer um
trabalho de assessoramento ao Codel no
que diz respeito à Cassi e à Previ. A proposta é que esses comitês gerem informações
importantes sobre as Caixas, nos dando insumos para acompanhar mais de perto os
acontecimentos sobre a Previ e a Cassi.
Revista Conexão AAFBB: Qual a importância do Codel para a AAFBB?
C.L.: Temos como principais funções a
fiscalização e o cumprimento do Estatuto e do Regimento Interno. Deliberamos
sobre as propostas apresentadas pelo
Cadmi nos diversos assuntos de sua alçada, verificamos as demonstrações contábeis e aprovamos o orçamento anual e o
planejamento estratégico da Associação.
Revista Conexão AAFBB: De que forma o
Codel pode contribuir para a gestão do Cadmi?
C.L.: Nossos conselheiros são preparados
e podem ajudar bastante na gestão do
Cadmi. Queremos apoiar as iniciativas e
os projetos desenvolvidos bem como reforçar para nossos associados, sejam eles

Celia Larichia

aposentados, pensionistas ou funcionários da ativa, que somos uma instituição
que luta pelos direitos de todos.
Revista Conexão AAFBB: O que espera
da nova gestão da AAFBB?
C.L.: Temos certeza de que a atual administração será muito bem-sucedida em suas
propostas e projetos. O Cadmi é composto
por pessoas experientes e comprometidas
com a AAFBB, que sabem das necessidades
de nossos associados e desejam manter a
Associação como referência na luta pelos
direitos e interesses dos sócios.

Revista Conexão AAFBB: De que forma
o Confi pode contribuir para a gestão do
Cadmi?
G.S.: Ao mesmo tempo em que os três
poderes (Administrativo, Deliberativo e
Fiscal) devem agir de forma independente
e autônoma, todos têm o dever de, harmonicamente, contribuir para o êxito da
gestão da AAFBB, cada qual dentro de
suas atribuições institucionais.
Revista Conexão AAFBB: O que espera
da nova gestão da AAFBB?
G.S.: Esperamos, assim como todo o
corpo social, a continuidade de uma
administração séria e competente, que
prima pela adequada utilização dos recursos da Associação na manutenção
e criação de benefícios, assim como na
defesa de nossos direitos em todos os
níveis de atuação.

Confi: auxílio na exatidão
dos registros contábeis
Revista Conexão AAFBB: Como presidente do Confi, quais são seus planos e
metas para os próximos anos?
Gilberto Santiago: Como presidente, vou
ter, no Confi, a companhia dos colegas
Adolpho Nogueira e Noé Fernandes Marques, que já vinham atuando como membros do Conselho Fiscal na gestão passada.
Uma equipe de alto nível técnico e de indiscutível conduta ética, que nos dará conforto e respaldo para o exercício da nossa
função, dentro das normas vigentes.
Gilberto Santiago
CONEXÃO
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GIRO PELAS REPRESENTAÇÕES

De olho em novos associados
vistas e livros num ambiente confortável
e assistem a uma diversificada agenda de
palestras com assuntos relacionados à
saúde, abordados por profissionais credenciados da Cassi.

Representação de Belém: de portas abertas para os associados

Fundada em 28 de julho de 1998, a Representação de Belém atua em prol dos associados paraenses oferecendo serviços de
orientação jurídica e financeira, apoio em
assuntos referentes a Cassi e Previ, além
de palestras educativas sobre saúde e outras atividades. Instalada numa sala que
pertence ao Banco do Brasil, no bairro de
Campina, na capital paraense, a sede da
Representação disponibiliza aos seus 500
associados uma infraestrutura com quatro ambientes: sala de reunião, administrativo, convivência e auditório.

aposentados. Segundo ela, o objetivo
para 2018 é manter os atuais associados
e atrair novos, como, por exemplo, os
profissionais da ativa.

Administrada pela aposentada Walda Bandeira, que está na função há sete
anos, a Representação atende a todas as
demandas dos associados. A representante conta com o apoio de uma secretária e de um comitê formado por dez

Walda ressalta ainda que a Representação é um espaço de convivência e de integração entre os aposentados do Banco
em Belém. No local, eles se encontram
com antigos colegas do BB e recordam
os tempos de agência. Leem jornais, re-

“Um dos nossos projetos é, a partir de
março, realizar visitas às agências do Banco. Eles conhecem o trabalho realizado
pela AAFBB e sabem que podem contar
conosco para atender às suas solicitações”, conta a representante, que também planeja buscar antigos associados.

Convivência e integração

“As portas da Representação estão sempre abertas para os associados. Em janeiro, tivemos uma missa seguida de café da
manhã em homenagem ao Dia do Aposentado. Entre as atividades que fazem
parte do nosso planejamento, estão também as comemorações do Dia das Mães,
dos Pais, do Idoso e a Festa de Fim de
Ano”, destaca.
A representante acrescenta que uma das
atividades mais procuradas pelos associados
são as tradicionais excursões realizadas no
mês de novembro. Walda ressalta o grande
sucesso das viagens nacionais e internacionais em grupo e a expectativa dos aposentados pela escolha do próximo destino.
“É a fase da vida em que os aposentados
mais querem entretenimento. Já fizemos
sete viagens nacionais e três internacionais para lugares como Gramado, Costa
do Sauípe, Rio de Janeiro, Portugal, Espanha e um cruzeiro para Buenos Aires.
Para 2018, ainda não definimos para onde
iremos, mas tenho certeza de que todos
estão aguardando o anúncio”, revela.

Associados aproveitam as atividades oferecidas pela Representação
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Conselho Fiscal

DE MALAS PRONTAS

Na terra do axé
Localizada na Zona da Mata da Região Nordeste, Salvador se
destaca, principalmente, pela influência africana em muitos aspectos de sua cultura, incluindo a arquitetura, a gastronomia e a
música. As ruas e vielas do colorido bairro do Pelourinho, na Cidade Alta, são conhecidas por seus belos monumentos construídos entre o século XVII e início do século XX. Por essa arquitetura, o centro histórico foi tombado pela Unesco como Patrimônio
da Humanidade. É nesse local que também está a igreja de São
Francisco, considerada a obra barroca mais rica do país.
Do Pelourinho, é possível seguir para a Cidade Baixa por outro
cartão-postal da cidade: o Elevador Lacerda, inaugurado em
1873. Com 72 metros de altura, o elevador é o local ideal para tirar uma foto com a Baía de Todos os Santos ao fundo. Para quem
gosta de fazer compras e levar lembrancinhas para toda a família, o Mercado Modelo é a melhor opção.
Os mais religiosos têm parada obrigatória na Igreja do Senhor
do Bonfim. Nas paredes ao redor da igreja ficam as tradicionais
fitinhas coloridas, famosas por serem utilizadas para dar sorte
nos pedidos feitos ao Senhor do Bonfim.
E estando em um belo litoral, explorar as praias é fundamental.
Uma das mais conhecidas é a do Porto da Barra, que abriga o famoso
Farol da Barra, primeiro da América e que marca a entrada da Baía de
Todos os Santos. Para quem gosta de explorar a região, as afastadas

Salvador, Bahia. Terra de todos os santos e
onde vai aportar o próximo Cinfaabb, que será
realizado entre os dias 16 e 23 de março.
Você vai participar do evento, mas também
quer aproveitar uns dias para conhecer a
capital do Carnaval? Então, acompanhe as
dicas que preparamos com os principais
pontos turísticos da cidade.

praias de Itapuã, Stella Maris e Flamengo têm águas limpas e quentes. No caminho, ainda é possível visitar o bairro do Rio Vermelho,
que reúne os boêmios e onde fica a Casa de Jorge Amado.
No quesito gastronomia, as opções vão muito além do famoso acarajé.
As receitas baianas mesclam ingredientes indígenas, africanos e portugueses, que se transformam em pratos típicos, como o vatapá, o caruru,
o bobó e a moqueca, sempre perfumados pelo azeite de dendê.
Palco da maior festa de rua do mundo, de acordo com o Guiness
Book, Salvador tem no axé (saudação religiosa que significa energia positiva) sua maior manifestação musical. A capoeira é outro
traço cultural muito presente na cidade e reúne arte, luta e música. E as pessoas? Ah, essas exalam energia, alegria e simpatia.
Então, depois de tudo isso, está esperando o que para visitar Salvador? Faça as malas e boa viagem!
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GENTE QUE INSPIRA

Mulheres da AAFBB defendem
igualdade e ressaltam qualidades
femininas no ambiente de trabalho
Comemorado em 8 de março,
o Dia Internacional da Mulher é marcado
por conscientização e homenagens ao
público feminino. Muito mais do que
presentear com flores, a data visa promover
as conquistas alcançadas e valorizar os
direitos da mulher, independentemente da
idade, classe social ou nacionalidade.

A comemoração foi oficialmente criada no ano de 1911 para relembrar as centenas de operárias que morreram queimadas em
uma fábrica têxtil de Nova York, nos Estados Unidos, enquanto
lutavam por condições mais dignas de trabalho. Na época, elas
enfrentavam uma jornada de trabalho desgastante, sem direito
à licença maternidade, a salários decentes e outros benefícios.
Atualmente, podemos dizer que as mulheres têm conquistado
cada vez mais espaço no mercado de trabalho, ocupam cargos de
destaque e muitas até conseguem sustentar a família sozinhas.
No entanto, ainda há casos de mulheres que são vítimas de violência ou que sofrem discriminação de gênero. Por isso, a luta por
mais direitos não para de crescer.
Nesse contexto, diversas entidades e grupos
se unem para defender a igualdade e elevar o
empoderamento feminino. A ONU Mulheres
e o Pacto Global das Nações Unidas criaram
os sete Princípios de Empoderamento das Mulheres. O conjunto de diretrizes orienta as empresas a tratarem as mulheres de forma justa
no trabalho, valorizar a igualdade de gênero,
garantir a saúde, segurança e bem-estar de
todos, promover a capacitação e apoiar o empreendedorismo, entre outras ações.
Na AAFBB, as mulheres estão em ascensão e
algumas já ocupam cargos importantes na Associação. Em 2005, Celia Larichia foi a primeira mulher a assumir um cargo de alta gestão.
Hoje, a instituição está em sua segunda presidente do sexo feminino, tem uma mulher na
presidência do Codel e cinco diretoras. Há ainda representantes, conselheiras e associadas
espalhadas por diferentes regiões do país.
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Regina Marçal

Na AAFBB há nove anos, Regina foi uma das fundadoras do Conselho de Usuário da Cassi-RJ. “Para mim, o diferencial da mulher
está na organização e no planejamento. Ainda temos que lidar com
muitas dificuldades, principalmente para conciliar a família e a rotina de trabalho, mas temos ganhado cada vez mais força”, finaliza.

Nossas mulheres inspiram as outras
A história de empoderamento feminino de Regina Marçal, de 62
anos, diretora de Atendimento ao Associado e de Representações, começou ainda na juventude, quando ela decidiu não fazer
o curso normal para seguir o sonho de cursar faculdade de engenharia. Mesmo sem o apoio da mãe, Regina permaneceu firme na
decisão e estudou em uma turma liderada por homens.
“Isso tudo aconteceu no início da década de 1970. Cheguei a estudar em uma sala com 44 homens e apenas três mulheres. Logo
depois, eu deixei o curso de Engenharia e acabei me formando
em Economia. Em 1975, fiz concurso para o Banco do Brasil e iniciei minha trajetória profissional”, relembra.
Regina se aposentou em 2003 após trabalhar por um longo período na Gerência de Operações Financeiras. Ela recorda que, durante
muito tempo, o Banco era composto por homens e muitos achavam que as mulheres não aguentariam a rotina por muito tempo.
“Uma coisa engraçada era que havia apenas um banheiro feminino em um prédio de seis andares. Demorou algum tempo para a
gente ganhar espaço e notoriedade”, comenta.

Hilda Valle

Hilda Valle, de 65 anos, é
diretora de RH na AAFBB, e
também tem uma história
inspiradora. Aposentada
há 15 anos, ela entrou para
o BB em 1975 e precisou
ter sabedoria para lidar
com a desigualdade de gênero. “Eu nunca me senti
preterida por ser mulher,
nunca sofri preconceito
direcionado a mim, mas
sempre foi claro que éramos minoria no ambiente
de trabalho”, diz.

Casada e mãe de um filho
de 38 anos, Hilda conta
que sempre valorizou o papel da mulher na sociedade e quis passar isso para a família. “Criei meu filho para ser uma pessoa de
valor, sempre mostrando que é importante respeitar as mulheres
e tratá-las com igualdade”, destaca.
“Hoje as pessoas já sabem que temos capacidade para sermos o
que quisermos e enfrentar inúmeros desafios. Ocupamos cargos
importantes e conseguimos gerenciar nossas vidas com excelência. Esse é o diferencial da mulher: ela tem a delicadeza e a superação em uma mesma personalidade”, destaca.

Em toda mulher,
uma história. Em toda história,
uma guerreira.
8 de março
Dia Internacional da Mulher.
Uma homenagem da AAFBB a todas as mulheres.
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VIVA MAIS

O Brasil registrou entre julho de 2017 e fevereiro deste ano, segundo o Ministério da Saúde, 409 casos confirmados e 118 mortes ocasionadas pela febre amarela. Os dados foram divulgados
dias antes do Carnaval e ligaram o sinal de alerta em todo o país.
Doença infecciosa transmitida por mosquitos, a febre amarela é
causada por vírus e pode ser classificada em dois tipos: urbana
(quando transmitida pelo Aedes aegypti) ou silvestre (transmitida por mosquitos dos gêneros Haemagogus e Sabethes).
Porém, é a silvestre que está tirando o sono de pesquisadores e
autoridades no Brasil. O último caso de febre amarela urbana foi
registrado no Brasil em 1942, e todos os casos confirmados desde então decorrem do ciclo silvestre. Na opinião da infectologista
Rosária Vommaro, médica-perita da Cassi, o reaparecimento da
doença ocorre num período de relaxamento do Governo Federal
em vacinar pessoas localizadas em áreas de médio e alto riscos.
“Em nosso país, é comum frequentarmos áreas de floresta, tanto para trabalhar quanto para praticar atividades de lazer, como
ecoturismo. Por isso, é essencial que toda a população se vacine
contra a febre amarela. Afinal, ela é o principal meio de proteção
contra a doença”, alerta.

Fracionamento das vacinas
Uma das maiores preocupações hoje é evitar que o vírus comece
a ser transmitido nos centros urbanos. Para isso, foi lançada recentemente a adoção emergencial do fracionamento das vacinas,
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Vacinação
é a principal
defesa contra
a febre amarela

que nada mais é do que a aplicação de uma dose menor do que a
prescrita tradicionalmente. Com esse método, um frasco com cinco doses da vacina padrão pode imunizar até 25 brasileiros.
A dose padrão da vacina contra a febre amarela protege uma
pessoa por toda a vida, enquanto que a fracionada dura por, pelo
menos, oito anos. Serão priorizadas para as doses completas as
crianças de nove meses a dois anos de idade; pessoas com condições clínicas especiais como Aids e doenças hematológicas ou
após término de quimioterapia; gestantes que morem em áreas
de risco (com anuência do médico); e viajantes internacionais,
mediante apresentação do comprovante de viagem.

Quanto menos macacos
mais pessoas atingidas
“É de suma importância que a população tenha conhecimento das ações da
Secretaria de Vigilância em Saúde, cuja
responsabilidade é atuar no âmbito da vigilância, prevenção e controle de doenças
transmissíveis, como a febre amarela”,
ressalta Márcia Pinheiro, chefe da Divisão
de Atenção à Saúde da Cassi. Márcia informou que a secretaria também trabalha
com atenção aos fatores de risco para o
desenvolvimento de doenças crônicas
não transmissíveis, na saúde ambiental,
na saúde do trabalhador e, também, na
análise de situação de saúde da população brasileira.
Com o atual surto de febre amarela no
Brasil, ela explicou que é importante esclarecer o papel dos macacos no ciclo da
doença: “assim como os humanos, eles
são apenas vítimas do vírus. Em geral,
epizootias (morte de macacos) causadas
por febre amarela são importantes sinais
de alerta, pois a morte desses animais
antecede a ocorrência de casos em humanos. É pela observação desses eventos
que profissionais de saúde podem evitar
surtos e epidemias”, conclui Márcia.

De olho na
febre amarela
Sintomas:
Febre, dor de cabeça, calafrios, náuseas, vômito e dores no corpo. Todos os
casos precisam ser diagnosticados e
notificados por profissionais de saúde
para a devida orientação.

Tratamento:
O paciente deve ser hospitalizado e
permanecer em repouso para reposição
de líquidos, quando indicado. Em casos graves, o paciente deve ser atendido numa Unidade de Terapia Intensiva
(UTI) para reduzir as complicações.

Prevenção:
A equipe de saúde da Cassi está disponível para orientar os participantes sobre a vacinação. A vacina está
disponível gratuitamente no Sistema
Único de Saúde (SUS) e deve ser administrada pelo menos dez dias antes
do deslocamento para áreas de risco.

Fonte: Ministério da Saúde
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MUNDO SUSTENTÁVEL

Dia Mundial da Água reforça
a luta pelo mais valioso recurso
natural do planeta
No dia 22 de março é comemorado o Dia
Mundial da Água. A data foi estabelecida
em 1992, pela Organização das Nações
Unidas (ONU), para alertar a população
e conscientizar as futuras gerações sobre a possibilidade de extinção do mais
valioso recurso não renovável natural
da Terra em alguns anos, caso o homem
continue a utilizá-lo de forma errada.
A criação de um dia dedicado exclusivamente à água aumentou a reflexão e a
discussão da sociedade sobre a relação
homem/água. Além disso, reforçou temas
como conservação, proteção, poluição
e desenvolvimento correto dos recursos
hídricos, que ganharam mais visibilidade
mundial. Nessa mesma data, a ONU também divulgou a Declaração Universal dos
Direitos da Água, constituída de dez artigos.

Atitudes simples fazem
a diferença na preservação
Considerado um recurso natural essencial para a sobrevivência dos seres vivos, a água está cada vez mais escassa
em todo o mundo. Embora se saiba que,
hoje, dois terços do planeta são compostos de água, é importante ressaltar
que apenas 0,008% desse total são próprios para o consumo. Ou seja, não haverá água para todos se algo não começar a ser feito urgentemente. As causas
vão desde o desperdício e o uso indevido

até a poluição de rios, mares e represas
em algumas regiões do planeta.
Segundo a presidente da ONG Onda Azul,
Renata Moraes, a falta de acesso à água
potável já é uma realidade em diversos
lugares. Segundo estudos da UNICEF e
da OMS, aproximadamente 2,1 bilhões de
pessoas no mundo não têm acesso à água
limpa, sendo que mais da metade dessa
população encontra-se na região da África.
“Pesquisa com as 500 maiores cidades do
mundo, publicada em 2014, detectou que
uma em cada quatro metrópoles estão
em uma situação de 'estresse hídrico', definição da ONU quando o abastecimento
anual cai abaixo de 1,7 mil m³ por pessoa.
A demanda por água doce vai superar o
abastecimento em 40% em 2030, graças
a uma combinação entre as mudanças climáticas, a ação humana e o crescimento
populacional”, alerta Renata.
Portanto, refletir sobre o futuro da água vem
ganhando força tanto na agenda de países,
empresas, indústrias e organizações quanto
na vida de todos os habitantes do planeta
que usufruem desse recurso. Ajudar na preservação da água é fácil e medidas simples
podem ser adotadas por todos. Se cada um
fizer a sua parte, é possível contribuir para
um mundo melhor, com mais água para todos e para as futuras gerações.

Faça sua parte!
Ao adotar boas práticas para utilização
da água em casa e no trabalho, você
contribui para a preservação desse
recurso não renovável. Confira as dicas:
• Evite banhos demorados. Só abra o
chuveiro após ter tirado toda a roupa
e desligue a água enquanto estiver
ensaboando o corpo e o cabelo.
• Ao escovar os dentes e fazer a barba,
abra a torneira apenas quando
necessário.
• A mesma dica vale ao lavar louças
e roupas. Deixar a torneira aberta
durante todo o processo desperdiça
mais de 100 litros de água.
• Utilize sabão e detergente
biodegradáveis, que não poluem os rios.
• Jamais jogue óleo nas pias. Coloque-o
em garrafa plástica bem tampada e
descarte-a no lixo. Um litro de óleo
contamina aproximadamente 1 milhão
de litros de água, suficiente para uma
pessoa usar durante 14 anos.
• Ao lavar o carro, utilize balde em vez da
mangueira. Para limpar a calçada, opte
sempre pela vassoura.
• Não jogue lixo em rios e lagos.
• Reutilize a água despejada pela máquina
de lavar para limpar o quintal e a calçada
ou, até mesmo, para dar descarga.
• Acumule roupas sujas e use a
capacidade máxima da máquina de
lavar roupas.
• Elimine vazamentos e conserte
torneiras mal ajustadas.
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Fake News: evite
ser enganado no
mundo virtual
Compartilhar por impulso algum conteúdo de texto, imagem
ou áudio numa rede social ou grupo de aplicativo de mensagens instantâneas vem se tornando uma rotina não somente
no Brasil, mas em todos os lugares do mundo. Em questão de
segundos, uma notícia falsa ou incorreta invade as telas de
smartphones e computadores com as chamadas fake news (notícia falsa, em inglês).
O Brasil, país com população muito ativa nas redes sociais,
aparece como um perfeito campo de batalha, no qual notícias
falsas contaminam desde o debate político até os noticiários
esportivos, de celebridades e outros. A preocupação é tão grande que, recentemente, um dos maiores jornais do país, a Folha
de S. Paulo, decidiu deixar de publicar conteúdos em seu perfil
no Facebook. O motivo alegado pelo jornal é que a mudança
no algoritmo da rede social passou a privilegiar as interações
pessoais, "favorecendo a criação de bolhas de opiniões e convicções e a propagação das fake news".

Era da pós-verdade
Uma das características das fake news, de propagar inverdades
e satisfazer a crença de cada um, foi batizado por especialistas
em mídias sociais como a ‘era da pós-verdade’, caracterizada
por informações falsas disfarçadas de reportagens verdadeiras,
com conteúdo carregado de emoção ou opinião em detrimento
de informações corretas.

Confira abaixo dicas para não
ser vítima de uma notícia falsa.
• Busque sempre os veículos jornalísticos de credibilidade.
• Cheque a fonte da informação.
• Nunca leia apenas o título de uma reportagem.

Outro fato diagnosticado por esses profissionais em pesquisas
no Brasil e no mundo é que, em geral, quem produz e divulga
notícias falsas são militantes empenhados em atacar a reputação de empresas e indivíduos, além de adversários políticos com
o objetivo de ganhar dinheiro por meio de anúncios, sobretudo
vindos do Google AdSense, braço de publicidade do Google.

• Fique atento à data da publicação.
• Se a notícia for sobre uma pessoa ou empresa,
procure a versão oficial do envolvido.
• Observe o link da notícia.

Por isso, é importante ficar alerta e não se deixar enganar pelo
que se lê, assiste e ouve no ambiente virtual. Ainda que as fake
news estejam cada vez mais em evidência, há muito conteúdo
confiável e responsável nas redes sociais. Mas é preciso ter
alguns cuidados e desconfiar sempre da origem e do tipo de
informação, mesmo que ela tenha sido compartilhada por um
amigo ou parente.

• Preste atenção à aparência do conteúdo e da página visitada.
• Verifique se a reportagem possui referências.
• Na dúvida, não compartilhe nada.
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EM AÇÃO

AAFBB em ritmo de Carnaval
Dia do Aposentado
é celebrado com
programação especial
No final de janeiro, a AAFBB promoveu, em sua Sede Social, um evento em comemoração ao Dia dos Aposentados.
A data foi criada em 24 de janeiro de 1923, em homenagem à
primeira lei brasileira destinada à Previdência Social.
A presidente, Loreni de Senger, falou brevemente sobre o
comprometimento da instituição com esses associados.
“Aqui, na AAFBB, tudo o que fazemos é em prol dos aposentados. Podemos dizer que
temos um trabalho muito
especial com diversas atividades e que buscamos
constantemente os direitos de nossos associados
aposentados, pensionistas
e funcionários da ativa”,
destacou.
Em seguida, a psicóloga
Marcia Fayad conduziu um
interessante bate-papo
sobre o tema ‘Ansiedade, meu bem, meu mal’.
E como diversão nunca é demais, a Velha Guarda da Escola
de Samba Acadêmicos do Grande Rio fez uma apresentação
muito animada, seguida de coquetel.
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Longe da agitação dos centros urbanos, muitos foliões optaram
por curtir um Carnaval mais familiar e descontraído na Sede
Campestre da AAFBB, em Xerém. Durante os dias de folia, foram
promovidas diversas atividades para os participantes, como futebol das bonecas, recreação com DJ na piscina, festival de pipas,
bingo, uma sessão especial
de cinema com pipoca grátis e uma roda de samba
regada a caipirinha.
Além disso, adultos e crianças se divertiram nos bailes
de Carnaval, realizados no
domingo e na terça-feira.
Momento mais aguardado
do evento de terça, o concurso de fantasias foi um
sucesso, com prêmios para
todas as crianças e para as melhores fantasias de adultos. E para
fechar o Carnaval com chave de ouro, os hóspedes curtiram um
show de passistas.
Quer saber informações sobre a programação dos eventos na
Sede Campestre? Ligue para (21) 2679-1921.

AGENDA CULTURAL

Para todos os gostos
Nesta edição, a Revista Conexão AAFBB reuniu sugestões
de filmes, show e livro para você aproveitar momentos de
folga da melhor maneira. Veja as opções.

CINEMA

‘A melhor Escolha’
Com estreia prevista para
março, o filme ‘A Melhor
Escolha’ conta a história
de dois marinheiros que
recebem a ligação de um
velho amigo. Eles ajudam
o companheiro a resgatar
o corpo do filho morto
na Guerra do Iraque. O
longa-metragem tem direção de Richard Linklater.
Bryan Cranston, Laurence Fishburne e Steve Carell são
alguns nomes que fazem parte do elenco.

'A Grande Jogada'

MÚSICA

Lulu Santos no Rio de Janeiro
Nos dias 6 e 7 de abril, o cantor Lulu Santos subirá ao palco do Vivo Rio, na Zona Sul do Rio de Janeiro, para cantar
sucessos da turnê 'Canta Lulu'. O repertório conta com
canções recentes e clássicos da carreira do artista, como
‘Toda forma de amor’, ‘Tempos modernos’, ‘Apenas mais
uma de amor’ e ‘Como uma onda’. Os ingressos custam
a partir de R$ 150. Mais informações pelo telefone (21)
2272-2901 ou pelo site vivorio.com.br.
Endereço: Av. Infante Dom Henrique, 85
Flamengo, Rio de Janeiro.

O filme, que teve duas
indicações ao Globo de
Ouro, conta a história da
esquiadora Molly Bloom,
interpretada por Jessica
Chastain. Após perder a
chance de participar dos
Jogos Olímpicos, a personagem tira um ano de
folga e decide ir para Los
Angeles trabalhar como
garçonete. Nesse período,
ela enriquece de forma
curiosa e fica famosa por
organizar os mais exclusivos jogos de pôquer da região.
A direção é de Aaron Sorkin.

LIVRO

Ainda Sou eu
O livro 'Ainda sou eu', de Lou Clark, é a continuação de 'Como eu era antes de você' e 'Depois de
você', que atraíram a atenção de leitores de todo o mundo. Na história, a personagem Lou Clark
viaja para Nova York pronta para recomeçar a vida e confiante de que pode ter sucesso em um
relacionamento a distância. A obra mostra os conflitos para conciliar dois mundos, segredos e
um coração dividido. O livro está à venda desde o dia 8 de fevereiro.
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PASSATEMPO

Palavras quebradas
1. Transmissor da febre amarela.

2. A febre é uma doença infecciosa causada
por qual agente?

3. Tipo de febre amarela que tem tirado o
sono de pesquisadores e autoridades brasileiras.

Muito tem se falado sobre a febre amarela ultimamente. O número de casos vem aumentando consideravelmente e a vacinação tem sido a forma mais eficaz de
se evitar a doença. Com base na matéria 'Vacinação
é a principal defesa contra a febre amarela', encontre
as respostas certas para o palavras quebradas abaixo.
Divirta-se!

4. Lugar mais comum de se ter febre amarela.

5. Principal forma de prevenção contra
a febre amarela.

IM

VIR

RE

RI

VE

OU

RE

AS

MO

VIT

6. Qual a relação dos macacos com
a febre amarela?

7. Um dos sintomas da febre amarela.

UI

AF

REP

CAL

STA

ST

INA

US

SIL

SQ

OS

FLO

VAC

TO

SO

Respostas: 1 - Mosquito – 2 - Vírus – 3 - Silvestre – 4 - Floresta – 5 - Vacina – 6 - Vítimas – 7 - Calafrios – 8 - Repouso
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8. Uma das indicações para reabilitação
de um paciente com febre amarela.

AAFBB apoia a Chapa 3 – Você na Cassi
Representantes da AAFBB e de outras entidades demonstram seu apoio à Chapa 3,
que defende o direito à saúde e à qualidade de vida. Confira a lista:

Lideranças que apoiam

Loreni de Senger
Presidente da AAFBB

Gerardo Camilo
Representante da AAFBB

Gilberto Santiago
Pres. Fiscal da AAFBB

Humberto Almeida
Dir. de Plano de Saúde – Cassi

Bahia

Jussara Barbosa – Diretora do Sindicato
Antonio Guanabara – Coord. do Cons. Usuários
Antonio Silva – Diretor do Sindicato
Ulisses Santos – Pres. AABB
Ivan Montenegro – AIBB/AAFBB
José Horácio
Maruse Dantas Xavier – AABB (Itabuna)
Tales Lavigne – Presidente da AABB – Ilhéus

Rio de Janeiro

Ari Sarmento – Vice-Presidente
de Finanças da AAFBB
Nelson Luiz – Vice-Presidente de
Administração da AAFBB
Carlos Fernando Oliveira – Vice-Presidente de
Assistência ao Associado e de Representações
da AAFBB
Regina Marçal – Coordenadora do Consu – RJ

Brasília

Nadia Novaes – CF CASSI – DF
Gilberto Vieira – ANABB

Celia Larichia
Pres. Codel da AAFBB

Fernando Branquinho
AAFBB/AEABB

Mário Tatsuo
Representante da AAFBB

Olivan Faustino
Bahia

Minas Gerais

Rose Durães – ANABB
Irmar C. Fonseca – ANABB

Espírito Santo

Maria da Penha – Conselho de Usuários

Goiás

Evanira Barbosa de Macedo – Conselho Usuários

Santa Catarina

Antonio José de Carvalho – PREVI
João Leite – Conselho de Usuários
Ivo Ritzamann – Conselho de Usuários

Pernambuco

Sergio Dias César Loureiro – Conselho Usuários
Rosemary da M. Nascimento – Aposentada

Paraná

Daniel Liberato – Representante da
AAFBB Curitiba – PR
Kalinka Trzaskos – Conselhos Usuários - PR

Gilberto Monteiro
Presidente do Sindicato dos
Bancários – RN

Vote Chapa 3 - Você na CASSI.
Experiência e renovação.

A AAFBB apoia a entrada de uma gestão comprometida com ações efetivas de atenção
à saúde e à qualidade de vida de seus associados.
De 16 a 28 de março, vote na Chapa 3 e contribua na luta por uma Cassi melhor para todos nós.
Conheça mais em www.chapa3vocenacassi.com.br

