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MUNDO SUSTENTÁVEL

Esqueci minha senha cadastrada no site da AAFBB. Mesmo seguindo os passos do "esqueci ou não possuo senha", não consigo fazer uma nova senha,
podem me ajudar?
Hailton de Araújo
Natal (RN)

HOMENAGEM

Prezado associado,
Primeiro explicamos que em nosso site não há necessidade de acesso por
meio de senha, a navegabilidade é livre. Para a atualização de cadastro, existe uma área restrita, na parte superior a direita, com o título "Atualização
Cadastral". Para fazer uma nova senha, basta clicar em "esqueci/não possuo
senha" e em seguida colocar o número da matrícula com dígito e sem hífen;
data de nascimento e CPF. No próximo passo aparecerá um campo com seu
nome e um local para colocar uma senha de 6 dígitos. Após a confirmação de
senha, seu acesso aos dados cadastrais estará liberado.

PAPO JURÍDICO

Importante: Caso a matrícula não esteja com o número de dígitos solicitados pelo site (nove), acrescente um zero na frente.
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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

AAFBB e a missão constante
pelo bem-estar e direitos dos sócios
A instituição
oferece serviços
voltados para
o bem-estar,
qualidade de
vida, orientação
jurídica e outros
benefícios aos
sócios"

Desde 1951, a AAFBB tem conquistado mais espaço e continua firme na missão de
lutar pelos interesses de funcionários da ativa, aposentados e pensionistas do Banco do Brasil. Com representações em diversas cidades do país, a instituição oferece
serviços voltados para o bem-estar, qualidade de vida, orientação jurídica e outros
benefícios aos sócios.
Na matéria de capa desta edição, contamos um pouco sobre a nossa sede campestre,
em Xerém, que completou 40 anos em 2018. Sinônimo de lazer e descanso, o local
dispõe de áreas verdes, piscina, quadra, restaurante e acomodações para toda a família.
Vale a pena ler e conferir algumas curiosidades sobre o espaço.
Outro destaque da revista são as entrevistas com os novos vice-presidentes, que assumiram nesta gestão (2018-2021). Eles conversaram sobre os principais desafios
e oportunidades para a evolução da Associação.
Para reforçar nossa preocupação com o planeta, elaboramos reportagem sobre os riscos do uso em excesso de plástico e embalagens
descartáveis. Selecionamos algumas dicas para o descarte correto
do lixo e sugestões de como podemos colaborar para a preservação
do meio ambiente.
Também compartilhamos com você, uma matéria sobre os
sintomas da conjuntivite, doença que afeta os olhos e, para
a qual entrevistamos um oftalmologista para orientar sobre a melhor forma de prevenção.
Boa leitura!
Loreni de Senger
Presidente da AAFBB
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CAPA
Sede campestre em seu formato atual

Pedra fundamental da sede
campestre, em Xerém

Sede campestre:

40 anos de muitas
histórias e emoções
"Hoje o dia amanheceu mais bonito, ensolarado e com um lindo
céu azul. É meu aniversário. Completo 40 anos. Me sinto mais
madura e confiante do bem que faço aos meus visitantes. Acho
que o tempo faz isso com a gente...
Acordei meio nostálgica, com um pouco de saudade de como
tudo começou. Lembro-me bem daquele 20 de abril de 1978,
quando lançaram, nesse terreno de Xerém, no município de Duque de Caxias, minha pedra fundamental.
Na ocasião, tinha muita gente por aqui. Afinal, era um importante marco para a AAFBB: meu nascimento para os associados.
Na verdade, a ideia inicial era que eu me tornasse um centro geriátrico, sabe? Um local para os aposentados do Banco do Brasil
repousarem longe da agitação dos centros urbanos.
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Mas o tempo passou e todos perceberam que essa não seria a
melhor funcionalidade para mim. Afinal, o pessoal da terceira
idade começou a querer aproveitar a vida. Então, por que não
me tornar um espaço de lazer e entretenimento? Ah, bem mais
divertido. Assim, me tornei a sede campestre.
Há quatro décadas, sou palco de diversas histórias, grandes reencontros e muitas alegrias. Tento abrigar todos que chegam com
carinho, amor, segurança e tranquilidade. E talvez seja por isso
que tenho visitantes tão fiéis e felizes.
Quanta gente já recebi e ainda recebo! Crianças que amam mergulhar na piscina, aproveitar os brinquedos e curtir a quadra de esportes, famílias que confraternizam na churrasqueira e amigos que
se reúnem para tomar um drink no bar. Modéstia à parte, tudo isso

Você sabia?
cercado pela minha bela área verde. No fim do dia, quando a noite
cai, todos se recolhem a um dos apartamentos equipados com TV,
ar-condicionado e frigobar que tenho aqui.
E os eventos que promovo ao longo do ano? Ah, são imperdíveis!
As festas temáticas, como Carnaval, Festa Junina e Festa Portuguesa são as mais procuradas... Mas sei que nosso público também adora um baile, o tradicional bingo e as atividades infantis.
Sim, aqui temos programas para todos os gostos e idades.
Isso me faz chegar à conclusão de que faço parte da vida das pessoas. Como é bom saber que reúno histórias e famílias. Muitos viram seus filhos crescerem aqui e, hoje, continuam frequentando
e construindo suas memórias com a minha participação.
Por um instante deixo as lembranças de lado. Oba! Visitantes
chegando. Nossa! É o Pedro, neto do Benito. Cresceu aqui e, agora, retorna com a família. É... o tempo passa mesmo. Mas quero
seguir sempre assim, por mais 40, 80, 120 anos, ajudando a criar
histórias e a formar memórias... "

Tempo de celebrar
Para festejar os 40 anos da sede campestre, a AAFBB preparou
um evento especial em Xerém para comemorar junto com seus
associados. No dia 21 de abril, a Associação ofereceu um coquetel dançante com a apresentação da banda Phenix. No dia seguinte, foi a vez dos participantes curtirem uma música ao vivo
no Bar Sombra do Sol.

• Em 1977, a AAFBB recebeu, do Governo do Estado do Rio de
Janeiro, o título de Associação de Utilidade Pública por trabalhar em favor dos associados e da comunidade em geral. E
a sede campestre contribui muito para a manutenção desse
título, já que emprega pessoas que moram no entorno do
espaço e faz compras no comércio local. Isso, sem dúvida,
contribui para o desenvolvimento da região.
• O terreno que abriga a sede campestre foi concedido pela
União em troca de a AAFBB construir um colégio no município de Duque de Caxias. Além de entregar a Escola Municipal Professora Aila Saldanha do Couto, a Associação firmou
uma parceria com a instituição de ensino para que os alunos
utilizem o local para praticarem atividades esportivas e de
lazer. A sede campestre oferece ainda seu espaço para a realização de formaturas e encontros entre as famílias dos estudantes. A iniciativa reforça o compromisso da AAFBB com
a cidadania e a inclusão social.
• Em 1992, a sede campestre recebeu os jogos amistosos entre
funcionários aposentados das AABBs. O evento foi um dos
primeiros a dar origem ao atual Cinfaabb.

“A sede campestre é uma ótima oportunidade de reencontrar
velhos amigos e fazer novas amizades. É um lugar muito importante para a AAFBB e é gratificante ver que nossos associados
têm um carinho especial pelo local”, ressalta Nelson Luiz, vice-presidente de Administração.
E para quem ainda não conhece a sede campestre, Nelson deixa
uma mensagem: “Não perca a chance de visitar esse excelente
espaço de convivência que tanto tem a oferecer. Além de todas
as atividades, tem a vantagem do preço acessível a todos. Quem
for, não vai se arrepender”.

Associados se reuniram em clima de confraternização para comemorar
o aniversário da sede campestre

A presidente Loreni de Senger e o marido Betto Dias posam ao lado do bolo
CONEXÃO
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PINGUE-PONGUE

Bate-papo com os
vice-presidentes
Revista Conexão AAFBB: Quais as
principais responsabilidades da sua
vice-presidência?
Ari Sarmento: Toda gestão dos recursos
financeiros da Associação está sob nossa
responsabilidade. Nenhuma transação
financeira e de compra e venda de produtos pode ser efetuada sem nossa participação no processo.

A Revista Conexão AAFBB
traz um bate-papo com
os novos vice-presidentes,
que assumiram nesta
gestão (2018-2021). Nelson
Luiz (Administração),
Ari Sarmento (Finanças),
Carlos Fernando Oliveira
(Assistência aos Associados e
de Representações) e Ernesto
Pamplona (Seguridade e
Benefícios) falaram sobre
os desafios, os objetivos
e as propostas de suas
respectivas pastas na luta
pelos direitos dos associados
e dos projetos para a AAFBB.
Confira:
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Nelson Luiz: A Administração é uma área
abrangente, que inclui a gestão da sede
social, no Rio, e da sede campestre, em
Xerém. Ao mesmo tempo, é eclética, pois
precisamos cuidar de obras, departamento social e motivar funcionários. É um
grande desafio, mas estou feliz. Com a
parceria de todos, quero fazer uma grande administração.
Carlos Fernando Oliveira: Atendemos
os associados em demandas relacionadas a Previ, Cassi, Capec e BB, inclusive,

Ari Sarmento

com informações sobre o andamento das
ações judiciais. Também fazemos trabalho
assistencial; iniciativas culturais e sociais,
eventos, cursos e outros. Acompanhamos
as representações; e a interação nacional
com planos e programas aprovados pelos
órgãos da AAFBB.
Ernesto Pamplona: gerenciamos os seguros da Associação, fazendo contratação,
renovação e administração. Além disso,
nos relacionamos com seguradoras, corretoras e segurados. Também temos contato com prestadores de convênios e/ou
benefícios, coordenamos as ações de captação de novos associados e cuidamos do
controle e da atualização cadastral.
Revista Conexão AAFBB: Quais os objetivos já traçados para sua gestão?
A. S.: Um deles é desenvolver uma área
de Controladoria e aprimorar o acompanhamento orçamentário, uma vez que
o conhecimento dos números de uma
organização é fator preponderante nas
suas estratégias. Outro objetivo é propor
melhorias para os processos internos da
AAFBB para reduzir custos e facilitar as

Carlos Fernando de Oliveira

tomadas de decisão. Necessitamos ainda
aumentar o grau de integração de nossa
plataforma tecnológica e qualificar cada
vez mais o corpo funcional para acompanhar as mudanças de mercado.
N. L.: Na área de Pessoal, nossa meta é
ampliar a atuação em recursos humanos.
A AAFBB vem se profissionalizando cada
vez mais, porém há muito a ser feito ainda. Outro desafio será equilibrar as contas
da nossa sede campestre sem deixar cair
o nível de qualidade que temos e conquistar ainda mais associados com o local.
C. F. O.: Tornar mais rápido e eficaz o
atendimento aos associados e representações, ampliar o universo de assuntos
pertinentes à vida associativa e reforçar o
congraçamento de aposentados e ativos
de todo o país.
E. P.: Alcançar 11 mil pontos de atendimento de convênios, dar maior visibilidade ao
Programa BBDental, incrementar os seguros auto, e buscar novos benefícios para os
associados. Também queremos recuperar
sócios que deixaram nosso convívio; incrementar o Clube de Vantagens AAFBB+, e
continuar, em parceria com a Assurê, com
o programa de captação de novos sócios.

Revista Conexão AAFBB: De que forma
pretende atuar em parceria com as demais
vice-presidências e áreas da entidade?
A. S.: Entendo que não existe forma de
gestão mais adequada do que a atuação
em colegiado, princípio que aprimoramos
a cada dia. Tem que haver uma participação muito forte do corpo de dirigente,
pois não se consegue qualidade de gestão
sem que o grupo tenha conhecimento das
informações e dos grandes processos que
envolvem o negócio. A parceria de trabalho será, com certeza, utilizada no contato com as demais vice-presidências para
atingirmos a excelência esperada.
N. L.: Minha expectativa é unir todas as
vice-presidências para atuarmos juntos.
Aqui somos sempre nós. Embora cada
um tenha sua área, somos nós que, juntos, vamos levar a AAFBB a ter equidade.
Conto muito com meus colegas, diretores, vices-presidentes e nossa presidente.
O trabalho alinhado é que nos fará caminhar positivamente rumo ao futuro.
C. F. O.: A interação das vice-presidências
resultará na melhoria do atendimento aos associados. De Finanças, temos
apoio financeiro e informações sobre o
desempenho das Representações e da Vipar. Da Administração, recebemos apoio
nas áreas de Recursos Humanos, Tecnologia, Compras, Contratos e suporte
aos eventos realizados nas sedes social e
campestre. E de Seguridade e Benefícios,
garantimos apoio nas áreas de seguros,
cadastros, convênios e conquista de novos associados.
E. P.: Nosso colegiado é muito coeso, todas as ações são comunicadas e acompanhadas pelo Cadmi. Também buscamos
auxiliar na implantação das ações e objetivos das demais vice-presidências, tudo
com o acompanhamento e o apoio da
nossa presidente, Loreni de Senger, bem
como do Codel.

Nelson Luiz

Revista Conexão AAFBB: Qual recado você
pode passar para os associados sobre a
nova gestão da AAFBB?
A. S.: Motivação é vital. Sem ela, não alcançamos sucesso e satisfação. Estou na
AAFBB desde 2010 e continuo aprendendo nesse mundo associativista. A cada
dia, nos deparamos com novidades que
nos levam a produzir mais, visando o bem
do associado. Por isso, esperem muito
envolvimento, disposição e vontade de
atingir as metas traçadas e atender aos
anseios dos sócios.
N. L.: Participem cada vez mais da gestão. Apresentem ideias e sugestões pelos
nossos canais. Vocês nunca ficarão sem
resposta porque, em, no máximo, 48 horas, daremos retorno.
C. F. O.: A AAFBB prima pela ética e
transparência. Lutar pelos direitos dos
associados é nosso foco principal. A participação em Associações compromete
o sócio com a coletividade, lutando por
objetivos comuns.
E. P.: Estamos sempre atentos aos seus
anseios, buscando novos convênios e benefícios para que vocês, bem como seus
dependentes, saibam que poderão sempre contar com a AAFBB.

Ernesto Pamplona
CONEXÃO
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VIVA MAIS

Se você acordar com as pálpebras inchadas e grudadas, estiver com os olhos vermelhos e com secreção, sentindo coceira
e aquela incômoda sensação de areia nos
olhos, vale a pena procurar um oftalmologista. Estes são os sintomas mais comuns da conjuntivite.
A doença, que causa uma inflamação da
membrana que cobre a parte branca dos
nossos olhos, pode ser bacteriana, viral ou
alérgica. Enquanto as duas primeiras não
têm época específica para contágio, as
alérgicas são mais frequentes em períodos
de clima quente, no verão e na primavera.
Segundo o oftalmologista Elimar Damasceno Junior, devemos estar atentos ao
conjunto de sintomas da doença. Apenas
as conjuntivites causadas por vírus e bactérias são contagiosas. A contaminação
ocorre pelas vias respiratórias ou por contato com secreções oculares.
“Ao identificar os sintomas, a pessoa deve
procurar auxílio médico o mais breve
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Conjuntivite:
fique de olho
nessa doença

possível. É importante que haja o acompanhamento do oftalmologista para um
diagnóstico preciso e a realização de tratamento adequado”, explica.
O tratamento da conjuntivite varia de
acordo com o agente da doença. No caso
da bacteriana, como há indicação de colírio antibiótico, é indispensável se consultar com um profissional de saúde e não se
automedicar. De acordo com o Ministério
da Saúde, não há um medicamento específico para a conjuntivite viral nem a alérgica. Entretanto, podem ser recomendados colírios e pomadas para acabar com a
infecção, aliviar os sintomas e diminuir o
desconforto. Nos três casos, é fundamental lavar os olhos e fazer compressas com
água gelada filtrada ou fervida ou com
soro fisiológico.
“Para evitar o contágio, o doente deve
lavar as mãos com frequência, não compartilhar fronhas, toalhas, objetos de uso
pessoal ou produtos de beleza, como rímel e delineador”, lembra Elimar.
Conselho Fiscal

O especialista lista também uma série de boas práticas de higiene que
podemos adotar em nosso dia a dia
para evitar a contaminação e nos
protegermos.
• Lave as mãos com
frequência.
• Evite coçar ou colocar as
mãos nos olhos.
• Lave as mãos antes e depois
de usar colírios e pomadas.
• Nunca encoste o frasco
desses medicamentos
nos olhos.
• Não coloque lentes de
contato enquanto estiver
com conjuntivite.
• Não use medicamentos sem
prescrição ou que tenham sido
indicados para outras pessoas.

CONECTADO

Otimize o espaço
de armazenamento
do seu smartphone
No passado, os primeiros
smartphones ofereciam poucos
recursos aos seus usuários.
Com o passar do tempo,
nossas necessidades mudaram
e a tecnologia evoluiu.
Atualmente, os aparelhos
podem ser verdadeiras
máquinas para uso pessoal
e profissional.
Quando for comprar um celular, avalie suas principais finalidades, levando em consideração especificações, memória e espaço
de armazenamento. Modelos top de linha da Apple têm 64 GB ou
256 GB. Já aparelhos da Samsung têm uma variedade maior, começando por 8MB e a possibilidade de expansão com um cartão
micro SD. Esta é uma boa saída, pois você pode comprar o cartão
de acordo com seu uso.
Se 1 GB comporta 1024 Megabytes, um aparelho de 32GB tem
espaço confortável para vários aplicativos, como Facebook,
WhatsApp, Uber, Instagram, Skype, YouTube, além de músicas,
fotos e vídeos. Caso seu aparelho tenha menos de 32GB, adote
algumas dicas para otimizá-lo.
Seja no grupo da família ou mesmo entre amigos, todo mundo
adora enviar e receber fotos, áudios e vídeos pelo WhatsApp.
Mas, com o passar do tempo, esse conteúdo ocupará muita
memória e deixará seu aparelho mais lento. Para evitar isso,
periodicamente, apague as conversas antigas, incluindo os arquivos enviados e recebidos. Com isso, você ganha mais espaço
de armazenamento.
Arquivos mais importantes que merecem ser guardados por mais
tempo podem ser armazenados gratuitamente em algum serviço

de nuvem on-line. Google Drive, da Google, Onedrive, da Microsoft, e iCloud, da Apple, são algumas das opções gratuitas disponíveis. Basta configurar o backup automático no próprio aparelho.
Uma música de MP3 com cerca de 3 a 4 minutos e boa qualidade
de gravação tem cerca de 5 MB. Para quem gosta de ouvir música, vale a pena instalar aplicativos como Spotify, Deezer, Apple
Music, Google Play Music ou SoundCloud. Com eles, não é preciso ter suas canções “fisicamente” no seu telefone. Elas serão tocadas via streaming. Nesse caso, você precisará estar conectado
na rede da sua operadora ou em uma rede Wi-Fi.
A mesma coisa vale para os aplicativos de séries e filmes. Por
estar há mais tempo no Brasil, a Netflix é o serviço de streaming
mais famoso entre os brasileiros. Entretanto, existem várias outras opções, com preços e pacotes diferenciados, como Amazon
Prime, Globo Play, Fox Premium, Telecine Play, Mubi e HBO Go.
Algumas operadoras oferecem até pacotes especiais para quem
utiliza estes aplicativos. Vale a pena pesquisar.
Essas são algumas dicas para otimizar o espaço de armazenamento do seu smartphone e evitar que o aparelho deixe você na
mão. Se tiver alguma outra dica, conte para nós, enviando uma
mensagem para ascom@aafbb.org.br.
CONEXÃO
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MUNDO SUSTENTÁVEL

Pequenas ações
por um planeta
mais sustentável
Um choque para todo o planeta. Assim foi o sentimento gerado pela notícia divulgada em abril pela ONU Meio
Ambiente (principal autoridade global no assunto) de que
foram encontradas sacolas plásticas, garrafas, embalagens
e outros lixos descartáveis a mais de 10 mil metros abaixo
do nível do mar. O fato é alarmante porque se há detritos
plásticos até nas Fossas das Marianas, no oeste do Pacífico, considerada a cratera oceânica mais profunda da Terra,
o que podemos esperar da conservação do meio ambiente
nos grandes centros urbanos?
O consumo de plástico e de embalagens descartáveis, que
aumenta consideravelmente a cada ano, passou a ser uma
preocupação global por causar a morte de milhares de espécies animais e colocar em risco a qualidade da água nos
oceanos. Para conscientizar a população mundial sobre esse
problema crescente, especialistas e organizações não-governamentais que trabalham com resíduos e coleta seletiva
sugerem a mudança de atitudes em casa e no trabalho.
Pequenas práticas diárias podem contribuir para a preservação do meio ambiente e fazer muita diferença no equilíbrio do ecossistema. Uma das sugestões dos especialistas
é levar ecobags de casa para as compras em supermercados, feiras ou lojas. Caso você não tenha esse tipo de bolsa
e precise usar as do mercado, reutilize as sacolas de plástico para colocar o lixo da cozinha, do escritório ou dos
banheiros de casa. As embalagens plásticas – como potes
de sorvete e de manteiga – também podem ser reaproveitadas. Essa atitude é fundamental quando lembramos que
o plástico vem do petróleo e leva mais de um século para
se desintegrar na natureza.
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Descarte do lixo
Outro ponto relevante para repensarmos é o destino correto do
lixo, com a coleta seletiva. O processo consiste na separação e
no recolhimento dos resíduos descartados por empresas, ONGs
e pessoas. Desta forma, os materiais que podem ser reciclados
(papéis, plásticos, metais e vidros) são separados do lixo orgânico
(restos de carne, frutas, verduras e outros alimentos). Para facilitar a coleta seletiva e a reciclagem, é importante ficar atento à cor
específica definida para representar cada material reciclado: azul
(papéis), vermelho (plásticos), amarelo (metais) e verde (vidros).
Estas cores são geralmente usadas junto com os símbolos de reciclagem, nos recipientes destinados à coleta desses materiais.
Além de gerar renda para milhões de pessoas e economia para
as empresas, a coleta seletiva também representa uma grande

vantagem para o meio ambiente, uma vez que diminui a poluição
de solos e rios.
Entre as principais formas de coleta estão:
- Porta a porta: quando veículos particulares ou da empresa de
limpeza urbana municipal passam nas residências e/ou empresas
em dias e horários específicos.
- Postos de entrega voluntária (PEV): onde o cidadão entrega
seu lixo reciclável em pequenos depósitos.
- Catadores: que coletam informalmente materiais para reciclagem encontrados em ruas e lixões.
Independentemente da forma de coleta que você escolha, o fundamental é se manter consciente e alertar sua família e colegas
de trabalho sobre a importância da coleta seletiva.

Dicas úteis e fáceis para nosso dia a dia

• Evite comprar água de garrafa plástica.
• Diga não aos canudinhos.

• Use ecobags para fazer compras.
• Não compre pratos
e copos descartáveis.

• Reutilize copos e garrafas.
• Escolha recipientes reutilizáveis.
• Prefira potes de vidro.

• Opte por fraldas de pano.

• Limite os alimentos comprados
em embalagens plásticas.
• Prefira fazer sucos em casa.

• Valorize mais embalagens retornáveis.
• Faça compras em lojas
de produtos a granel.
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POR DENTRO DA CASSI

Futuro da Cassi:
Acompanhe o
andamento das
propostas para
salvar a Caixa
de Assistência
Desde agosto do ano passado, a AAFBB vem
acompanhando atentamente as Minutas de
Resolução da Comissão Interministerial de
Governança Corporativa e de Administração
de Participações Societárias da União
(CGPAR). Essas Minutas propunham realizar
mudanças na legislação dos planos de saúde
na modalidade de autogestão.
Em janeiro deste ano, as Minutas foram aprovadas e publicadas no Diário Oficial da União, como Resoluções CGPAR
n° 22 e 23/2018.
Tão logo a AAFBB recebeu a notícia da aprovação, se reuniu com
outras Entidades ligadas ao funcionalismo do Banco do Brasil
para analisar os pontos da resolução que criou parâmetros para
enquadrar os planos de saúde mais problemáticos, não levando
em consideração planos estruturados, como a Cassi.
Em meio a negociação, apesar de haver uma "Mesa de Negociação" composta pelo BB e as cinco Entidades com representatividade nacional, onde normalmente vinham sendo tratados os
assuntos da espécie, o Banco alegando demora das Entidades
apresentou uma nova proposta de sustentabilidade para a Cassi,
mas desta vez, diretamente à Governança da Cassi. Proposta
essa que não foi negociada com as Entidades e, que levou em
consideração o diagnóstico elaborado pela empresa Accenture.
Na manhã de 5 de junho, as Entidades que compunham a Mesa
de Negociação se reuniram com o BB, onde solicitaram o restabelecimento da "Mesa de Negociação" e também apresentaram
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proposta alternativa em razão das dificuldades enfrentadas pela
Caixa de Assistência.
A proposta apresentada pela AAFBB, ANABB, CONTEC e FAABB, foi
elaborada durante 30 dias pelas Entidades, com a colaboração de
diversos ex-dirigentes eleitos e indicados da CASSI, o que contribuiu
em muito para a formatação de um posicionamento consistente e
realista em relação à situação atual daquela Caixa de Assistência.
Na entrega do documento, as Entidades alegaram que a CASSI
enfrenta a pior crise da sua história e que é necessário um esforço conjunto para manter viva a Caixa de Assistência. Ressaltaram
também a conscientização de todos os evolvidos quanto a possível
sacrifício financeiro que cada uma das partes teria que fazer neste
momento,deixando claro que o mesmo nãopoderia recair somente sobre os associados, pois o patrocinador detém obrigações relacionadas a direitos trabalhistas conquistados ao longo do tempo.
A proposta entregue pelas Entidades englobava três blocos que
requerem tempos distintos para soluções: Risco Iminente de Intervenção da ANS em função dos baixos Índices de Liquidez e de
Solvência; Modelo de Custeio e Estrutura de Governança; e Mudanças Estruturais no Modelo de Atenção à Saúde, na Estrutura
de Atenção Primária, nos Modelos Negociais com Prestadores, nos
Métodos de Controle e Aprimoramento de Indicadores de Saúde.
Por meio de nota, no dia 8 de junho, o Banco se manifestou contrario a proposta encaminhada pelas Entidades e manteve a proposta que ele mesmo apresentou a governança da Cassi.
Em 22 de junho foi a vez da Cassi enviar ao Banco uma contraproposta que prevê mudanças de custeio e de arquitetura organizacional, que segundo a Cassi tem o objetivo de assegurar a
manutenção e melhoria das atividades da Instituição, com foco
na Atenção Integral à Saúde. Priorizando medidas que auxiliam a
Caixa de Assistência no médio prazo, elaboradas a partir de premissas e projeções de receitas, de modo a garantir a manutenção
do atendimento nos padrões atuais e promover, nos próximos
anos, a gradual recuperação de reservas financeiras.

As Entidades (AAFBB, ANABB e FAABB, em 27/06 protocolaram
proposta complementar à feita pela Cassi em 22/06
O adendo apresentado pelas entidades traz avanços ao documento
construído pela Cassi como alternativa à segunda proposta do Banco
do Brasil, principalmente em relação à contribuição dos Aposentados,
por entender que esse grupamento seria o mais atingidos financeiramente nas respectivas propostas, seja da Cassi, seja do Banco.
Os principais ajustes propostos pelas Entidades representativas são:
• Contribuição por dependentes dos aposentados
Atenta a situação financeira difícil pelo qual passam os aposentados, as Entidades propõem que a participação pecuniária, deste grupo, com relação à contribuição por dependentes, não seja
superior ao valor que venha, eventualmente, ser definido como
participação efetiva, por dependente, dos funcionários da ativa.
• Reajuste do VRD
O reajuste do VRD seja limitado para aposentados, conforme
INPC ou outro índice que venha a ser utilizado pela Previ no reajuste dos respectivos benefícios; e para os ativos, seguindo o
mesmo percentual adotado para correção salarial.
• Taxa de Administração
Por uma questão de isonomia e de justiça, o patrocinador deve
remunerar a Cassi com o mesmo percentual da taxa de administração que é paga pelo Cassi Família à Cassi, ou seja 14%, durante o tempo em que durar o Plano de Associados.
• Grupo de Dependentes Indiretos (GDI)
Ao invés da antecipação de R$ 450 milhões estimados pela Cassi,
referente ao GDI, o mesmo seja acrescido de, pelo menos outros
R$ 150 milhões, totalizando o montante razoável de R$ 600 milhões. Esse valor deverá ficar indisponível para outras finalidades
que não a liquidação de eventos relativos a esse grupamento, favorecendo igualmente e desta forma a solução do problema de
insolvência da Cassi, ora constatado.

Por fim, as Entidades rogam pela responsabilidade dos dirigentes de
entidades e do BB nas discussões e debates de propostas que ponham
fim à angústia vivida por todos os funcionários da ativa, aposentados,
pensionistas, dependentes e demais familiares, com relação a Cassi.
A AAFBB permanecerá atenta ao desenrolar dos fatos, participando dos debates, dando suas contribuições e intervindo sempre em
busca do que for melho para os seus Associados e a Cassi.

Relatório Anual
da Cassi é aprovado
O Relatório Anual da Cassi de 2017 foi aprovado pelo corpo
social com 34.831 votos. A consulta, iniciada em 30 de abril,
terminou no dia 11 de maio. A participação dos associados
evidenciou o interesse de todos no futuro da instituição. A
Diretoria Executiva tem o compromisso de manter uma gestão de excelência, sempre focada na busca de melhorias, na
sustentabilidade da Caixa de Assistência e em ações para a
redução das despesas assistenciais.
Outro objetivo é garantir a transparência na relação com os
associados. Para isso, a Cassi divulga informações relevantes
com frequência em seus canais de comunicação. O hotsite
Visão Cassi, que permite o acompanhamento mensal dos
resultados econômicos e financeiros, as apresentações presenciais de resultados e as redes sociais são exemplos de iniciativas voltadas à aproximação com os sócios.
É importante que os associados usem os canais disponíveis,
como o Fale com a Cassi, para enviar sugestões e esclarecer
dúvidas. Veja abaixo o resultado da votação.
SIM

NÃO

BRANCO

NULO

TOTAL

34.831

14.022

11.228

15.848

75.929

Público-alvo: 171.141
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EM AÇÃO

AAFBB no
Cinfaabb 2018
Mais uma vez a AAFBB patrocinou o Cinfaabb, que
teve sua 24ª edição realizada em Salvador, Bahia.
Para atender os mais de 2 mil participantes, a Associação montou um estande, onde ofereceu aos associados diversos serviços, atualizou cadastros e distribuiu brindes.
A presidente da AAFBB, Loreni de Senger, esteve presente
no evento e integrou a Tribuna de Honra. Celia Larichia e
Odilon Gama, presidente e vice-presidente do Conselho Deliberativo da AAFBB, respectivamente, também prestigiaram o
Cinfaabb, assim como os vice-presidentes Ari Sarmento,
Carlos Fernando Oliveira e Ernesto Pamplona e os diretores
Paulo Daltro e Roberto Escóssia.
Ao longo dos oito dias de competição, os participantes disputaram as seguintes modalidades: futebol, buraco, dominó,
atletismo, natação, sinuca, tênis de mesa, tênis, truco e vôlei.

Atrações musicais
Após quatro dias de competições e integração, o evento teve uma
pausa para uma animada festa de confraternização. Os convidados
curtiram muita música ao som das bandas The Fevers e Araketu.
Durante a comemoração, a AAFBB sorteou uma TV 43 polegadas.
No encerramento, o presidente da FENABB, Rene Nunes dos
Santos, agradeceu a participação de todos e passou a bandeira do Cinfaabb para Inácio Altenholfen, presidente da AABB
Foz do Iguaçu, cidade que vai sediar os jogos em 2019.
A AAFBB agradece a receptividade do acolhedor povo baiano e deseja boa sorte aos iguaçuenses.

Mulheres AAFBB
Como tradicionalmente acontece todos os anos, a Associação realiza o encontro Mulheres AAFBB, que este ano
reuniu cerca de 120 participantes para um café da manhã. As associadas assistiram ainda a uma palestra sobre
a saúde da mulher, conduzida pela equipe da CliniCassi.
E como atuar com responsabilidade social é uma das
metas da AAFBB, durante o encontro, mais de 100 itens
para alimentação foram arrecadados e doados para a Casa
Nacci (Núcleo de Apoio ao Combate do Câncer Infantil),
localizada em Salvador.

Uma homenagem a todas as mulheres
A AAFBB realizou, na sede social, no dia 14 de março, um evento
especial em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Na
abertura do encontro, a presidente Loreni de Senger falou sobre a importância do empoderamento feminino. Na sequência,
as associadas Maria de Jesus e Astrid Romano recitaram poesias
que reforçam a relevância da data e as conquistas obtidas pelas
mulheres ao longo dos anos. Para animar a celebração, as participantes curtiram um musical com o cantor Ney Gouvêa
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Representações
comemoram o Dia das Mães

Almoço da Representação de Campinas contou com a presença da presidente Loreni de Senger

Para celebrar o Dia das Mães, algumas representações da AAFBB
promoveram eventos especiais. Em Goiânia, por exemplo, houve
um jantar em homenagem às mães. O encontro, realizado em
parceria com a Afago, a Cooperforte e a Crediforte, contou com a
presença de Andrea Borb, gerente da CliniCassi, e Evanira Barbosa de Macedo, membro do Conselho de Usuário da Cassi.
Na Representação Curitiba, a data foi comemorada com um passeio para a fazenda Thalia, localizada em Balsa Nova. O programa
contou com almoço, trilha e banho de cachoeira. Para fechar o
dia, as participantes saborearam um café colonial.
Já em Campinas, as mães foram prestigiadas com almoço no
Restaurante Ponto Um, que contou com vários convidados. Loreni de Senger, presidente do Conselho Administrativo da AAFBB,
compareceu ao evento, que teve ainda distribuição de brindes
para as mães presentes.

Representação de Curitiba ofereceu comemoração especial pela data

Encontro de Gerentes BB
na sede campestre
No início de maio, a sede campestre recebeu o Encontro
de Gerentes da Superintendência Regional Sul Fluminense
do Banco do Brasil. A abertura do evento foi realizada pela
nossa presidente Loreni de Senger. Cerca de 70 gerentes
das agências subordinadas à Superintendência participaram do encontro.

Abril Verde: em favor da
saúde do trabalhador
Para conscientizar e promover o fortalecimento da saúde
do trabalhador, a AAFBB realizou, no dia 23 de abril, o Movimento Abril Verde. A iniciativa está alinhada à campanha
nacional, abraçada pelo Banco do Brasil desde 2017. O objetivo é desenvolver ações voltadas à prevenção de acidentes
e à importância da segurança nos locais de trabalho.
O evento da Associação – que aconteceu na sede social –
teve palestra da enfermeira Aline Cesar, da Estratégia da
Saúde da Família da Cassi. Jogos de tabuleiro e interativos
sobre saúde, segurança e riscos domésticos foram disponibilizados para entreter o público. Os participantes assistiram ao show de mágica ‘Segurança na Cartola’, do grupo
Performáticos, e puderam soltar a voz no videokê.

Associados participaram do evento Abril Verde, na sede social
Comemoração do Dia das Mães na Representação de Goiânia
CONEXÃO
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POR DENTRO DA PREVI

Previ: preparada
para momentos de
instabilidade
A quatro meses das eleições,
as indefinições sobre as urnas
se refletem em oscilações no
mercado financeiro e repercutem nos resultados dos planos de benefícios da Previ. Em
maio, indicadores importantes
passaram por significativas alterações, com o índice Ibovespa
chegando a 70 mil pontos. Essas mudanças se refletiram em
uma variação negativa do valor
dos investimentos do Plano 1
em maio de 2018: aproximadamente R$ 5,6 bilhões. Ou seja:
os mesmos investimentos valiam, em abril, R$ 5,6 bilhões a
mais do que em maio.
Esses números, de acordo com a Previ, refletem a instabilidade desse momento, mas não é preciso alarde já que seus
ativos valem mais, pois são representados por empresas reconhecidas e da economia real.
O presidente Gueitiro Genso explica que a Previ não foi surpreendida com essa crise e está preparada para enfrentar,
mais uma vez, um cenário político-econômico desafiador.
“Não fomos surpreendidos porque não trabalhamos com
curto prazo. Os últimos anos, em que passamos por diversos
desafios, permitiram que testássemos a nossa governança, a
solidez de nossos planos de benefícios e o ALM (Asset Liability
Management), que faz o casamento entre nosso ativo e passivo. Entre 2015 e 2017, passamos por uma das piores crises
econômicas da história e saímos ilesos, sem a necessidade de
cobrar contribuições extraordinárias dos associados. No primeiro sinal de melhora da conjuntura, tivemos superávits e
chegamos ao equilíbrio técnico. Nossas bases são robustas.
Não nos surpreendemos com fatores conjunturais positivos
ou negativos de curto prazo”, explicou.
A boa notícia é que os especialistas acreditam que a conjuntura provavelmente retornará aos eixos no final do ano, após
o período eleitoral.
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Volatilidade não significa prejuízo
Embora um ano de eleição traga muitas incertezas, essa volatilidade no mercado não significa a materialização de um
prejuízo. Ela só se realizaria se a Previ vendesse seus ativos em
um momento em que a B3 (antiga BM&FBovespa) estivesse
em queda, o que não vai acontecer. O Plano 1 tem um colchão
de liquidez grande, capaz de pagar benefícios sem necessidade
de vender seus investimentos no médio prazo.
Com mais de 50% dos investimentos do Plano 1 alocados em
renda variável, em boas companhias, os ativos retornam a rentabilizar ao menor sinal de recuperação da economia, como já
aconteceu. Gueitiro explica que os ativos da Previ são sólidos,
fortes e resilientes, compostos por empresas da economia
real, de setores produtivos e que investem vultosos recursos
em seus negócios. E que, ao fazer a análise dos resultados dos
últimos anos, é possível verificar essa afirmação na prática.
Entre 2007 e 2014, por exemplo, com uma conjuntura econômica favorável, a Previ manteve superávits acumulados que
geraram a suspensão das contribuições e o pagamento do BET,
entre 2007 e 2013. Apesar do cenário desafiador em 2015 e
2016, quando o Brasil passou por uma das piores crises econômicas da história, a Previ conseguiu manter uma gestão positiva, chegando ao equilíbrio técnico no início de 2018, sem
necessidade de cobrar contribuições extraordinárias de seus
associados. Ou seja, os bons ventos em breve deverão soprar
a favor da Previ.

HOMENAGEM

Orgulho e saudades:
nossa homenagem à dedicação
de Luiz Viégas
Luiz Viégas da Motta foi um dos nomes que fez história na AAFBB
e vai ficar eternizado entre os membros da associação. Após se
aposentar, ele começou a se dedicar inteiramente à associação em
1986, se tornou Presidente do Conselho Deliberativo e deixou um
legado de transparência para os sócios. Seu objetivo principal era
lutar com ética pelos direitos dos funcionários e aposentados do
BB. É com orgulho e saudade que nos despedimos desse importante integrante, que faleceu em março, aos 95 anos.
Graças ao importante trabalho desenvolvido na Associação, Luiz
foi reconhecido com o título de Sócio Benemérito e, em diversas
ocasiões, recebeu elogios por seu esforço e competência. Em entrevista à equipe da AAFBB, em 2011, ele declarou seu desejo para
o futuro. “Que a associação continue na postura atual de honestidade, transparência e combatividade, ampliando o ingresso de
novos associados e a participação democrática do Quadro Social
em sua gestão”, afirmou.
Luiz Viégas conheceu a AAFBB no ano de 1974, logo após sair do
Banco do Brasil, demitido pelo Governo Militar. Na época, ele teve
um encontro com Francisco da Silva Nobre, que liderava a associação e o chamou para conhecer melhor as atividades oferecidas aos
sócios. Participante ativo de diversas assembleias, ele foi convidado para ser assessor da presidência e também atuou como vice-presidente do Conselho Deliberativo, de 1999 a 2004.

Luiz Viégas sendo homenageado no baile em comemoração aos 60 anos da AAFBB.
CONEXÃO
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PAPO JURÍDICO

Orientação Jurídica:
serviço personalizado,
gratuito e de fácil acesso

Os associados Antônio Ruas e Irailva Soares em consulta com o
advogado Jander Souza, na Orientação Jurídica da AAFBB

Um atendimento gratuito, personalizado, rápido e eficiente em diversas áreas do Direito, como Consumidor, Família,
Responsabilidade Civil, Sucessão, Cassi e Previ, entre outros.
Assim é o serviço de Orientação Jurídica da AAFBB, que, ao
longo de nove anos de existência, já promoveu mais de 25 mil
atendimentos presenciais, por telefone e por e-mail aos associados da instituição.
Realizado por uma equipe de quatro profissionais de Direito do escritório Hugo Jerke Advogados, a Orientação Jurídica surgiu em 2009 a partir de necessidade identificada por
alguns diretores da Associação. Eles avaliaram que a AAFBB
deveria oferecer aos associados um suporte para as demandas
jurídicas que não envolvessem somente assuntos relacionados ao Banco do Brasil.
“Além dos temas jurídicos coletivos, os associados passaram
a se sentir ainda mais acolhidos pela instituição em questões
pessoais, como inventário, testamento, divórcio, separação,
pensão alimentícia, compra de imóveis, aspectos tributários e
financiamentos”, afirma Hugo Jerke, advogado e coordenador
do serviço de Orientação Jurídica.
Ele ressalta também o atendimento oferecido em relação aos
direitos e deveres referentes à Cassi e à Previ. “Com a orientação adequada, conseguimos, muitas vezes, em mediações
com a Cassi e a Previ, convencê-los sobre os direitos dos associados em casos de medicamentos e autorização para cirurgias, reduzindo, assim, a possibilidade de judicializações
contra as entidades. Queremos, sempre que possível, evitar a
ação judicial. E conseguimos fazer isso em até 98% dos casos
que aparecem aqui na sede social”, destaca o advogado.
Hugo conta ainda que a intermediação imparcial dos casos
traz ganhos não somente para a AAFBB, mas também para os
associados, para a Cassi e a Previ. “Há um alto índice de questões resolvidas administrativamente, que reforça a atuação
incansável da presidente Loreni de Senger em prol de todos,
evitando ações judiciais e custos. Ambos os lados saem ganhando”, conclui.
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Como e onde funciona?
Na sede social da AAFBB, os advogados se revezam em esquema de plantão, de segunda a sexta-feira, das 14h às 18h.
Para outras informações, envie e-mail para orientacaojuridica@aafbb.org.br ou ligue para os telefones 0800-7010805,
(21) 3861-0780 e (21) 3861-0788.

Depoimentos de associados
“Quero agradecer imensamente a atenção e o empenho
dos profissionais em dirimirem minhas dúvidas. Esse serviço
prestado aos associados é importante e útil. Parabéns!”
Sueli Iris Santos
“Agradeço a prestatividade tempestiva da
Orientação Jurídica. Foi muito útil.”
Yutaca Maeda
“Gostaria de agradecer a todos da AAFBB, que acolheram
minha solicitação e me confortaram num momento tão
difícil. Todos vocês foram excepcionais em sua presteza e
determinação. Sra. Loreni de Senger, muito obrigada
por sua compreensão e intervenção, até porque,
por intermédio de meu problema, foi modificada a
forma de cancelamento do plano Cassi.”
Alexandrina Helena Saar

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
CRS 507 - W3 Sul - Bloco C, loja 26
CEP: 70351-530
Tel.: (61) 3322-3018
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: 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: 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, 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
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
Bairro Dionísio Torres
Tel.: 60511-755
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

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 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

CONTA PRA GENTE
O QUE MUDOU.

faça a sua e ATUALIZE
mantenha
O
as vantagens de
SEU CADASTRO.
ser associado.
A AAFBB quer manter uma boa comunicação com os seus associados e, por isso, o
cadastro de todos deve estar sempre com as informações atualizadas.
Qualquer alteração deve ser informada para garantir os seus direitos: mudança de
endereço, telefone, número do celular, e-mail e dados bancários.
Para fazer a atualização é simples.
Acesse o site da AAFBB ou entre em contato pelo telefone 0800 701 0805.
Facilite a comunicação para um serviço com ainda mais qualidade.

Associação dos Aposentados
e Funcionários do Banco do Brasil

Tel.: (21) 3861-0700 (Geral) | 0800-7010805
http://www.aafbb.org.br/

