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Quer enviar
sua pergunta,
crítica ou sugestão?
Entre em contato conosco
pelo e-mail
ascom@aafbb.org.br.
e veja sua mensagem
publicada nas
próximas edições.

EDITORIAL

AAFBB junto com você

Nosso objetivo é
estar ainda mais
presente na vida
dos associados,
seja por
intermédio de
nossos serviços,
eventos ou canais
de comunicação.

O conceito de aproximação está inserido na essência de nossa Associação. E, para reforçar cada
vez mais o relacionamento que a AAFBB tem com seus associados e trazer novos sócios para nosso quadro, estamos lançando a campanha Juntos. Nosso objetivo é estar ainda mais presente na
vida dos associados, seja por intermédio de nossos serviços, eventos ou canais de comunicação.
Quem ainda não é nosso sócio, também pode se tornar. A campanha Indique um Amigo
chegou para incentivar outras pessoas a se associarem à AAFBB e desfrutarem de todos os
benefícios que a Associação oferece. E você sabia que nem só funcionários, aposentados e
pensionistas do BB podem se associar? Confira as informações na divulgação da nossa campanha nas páginas 4 e 5.
A Revista Conexão AAFBB traz ainda informações muito importantes para você declarar seu
Imposto de Renda da maneira correta e não correr o risco de cair na malha fina da Receita
Federal. Em Conectado, trazemos boas dicas para você evitar os golpes bancários, tão frequentes nos dias atuais.
Em Por dentro da Previ, você vai conhecer as funcionalidades do aplicativo da Previ. A edição
traz ainda um passo a passo completo para você solicitar o seu reembolso da Cassi. Em Viva
Mais, você vai saber tudo sobre a Tuberculose, doença antiga, mas que ainda está bem
presente nos dias de hoje. Para homenagear todas as mulheres, trazemos a história
da associada Ligia Medeiros, que ingressou no Banco do Brasil no primeiro concurso
aberto para mulheres no Nordeste.
Falando de Cinfaabb, preparamos algumas matérias especiais sobre o evento. No
Em ação, contamos um pouquinho sobre o evento e explicamos como você pode
fazer para baixar o Instagram no seu celular. No De malas prontas, você vai conferir muitas dicas para quem quer aproveitar a visita à Foz do Iguaçu para fazer
um passeio pela cidade das Cataratas.
No Gente que Inspira, você vai conhecer as histórias de Irapuan Gurgel
e Diusa Almeida, dois aposentados que buscam no esporte uma melhor qualidade de vida.
Na Agenda Cultural, temos dicas para todos os gostos, e um passatempo para você se divertir com a família.
Por último, a notícia mais importante: a AAFBB acaba de assinar
convênio com o Escritório Hugo Jerke, com o objetivo de, via judicial,
conseguir a isenção de Imposto de Renda por doenças graves não contempladas na Lei 7.713/88.
Boa leitura!
Loreni de Senger
Presidente da AAFBB
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AS VANTAGENS
DE ESTARMOS

Fazer parte da AAFBB é uma forma de seguirmos
juntos, mantendo a convivência dos tempos de
trabalho e desfrutando de diversos serviços e
benefícios que a Associação oferece.
E para reforçar ainda mais a nossa integração,
lançamos uma campanha de comunicação que visa
destacar as vantagens de ser um associado e abrir a
oportunidade de novos sócios se juntarem a nós.
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Entre as vantagens, destacamos:
Representatividade junto às Caixas de Assistência (Cassi) e de Previdência (Previ).
Participação nas ações coletivas ajuizadas pela AAFBB.
Serviço de Orientação Jurídica, em nível nacional, com duas consultas mensais
gratuitas em diversas especialidades.
Clube de Benefícios, com descontos nos mais variados segmentos.
Clube de Vantagens AAFBB+, no qual, além de descontos, o associado ganha
pontos para trocar por produtos, pagamento de contas entre outros.
Seguro de vida com condições diferenciadas no mercado.
Seguro de automóveis com desconto de frota.
Sede campestre com acomodações para hospedagem, restaurante, bar, piscina,
churrasqueira, campo de futebol, salão de festas, salão de jogos e muito mais, com
toda segurança e conforto.
Representações em 32 salas no país para atendimento ao associado.

Indique um amigo para desfrutar junto.
A base dos nossos associados é composta de funcionários da ativa,
aposentados e pensionistas do Banco do Brasil, mas a AAFBB também
está aberta a outros sócios. Basta ser indicado por um associado para
iniciar o processo de adesão.
Sócio comunitário: pessoas ligadas ao associado, como amigos e vizinhos.
Sócio afinidade: pessoas que fazem parte de outras associações de
planos de previdência complementar ou plano de saúde de autogestão.
Sócio família: familiares do associado até terceiro grau de parentesco.

Como se associar:
Para funcionários, aposentados ou pensionistas do Banco
do Brasil, acesse o site aafbb.org.br, clique em
Seja um associado e preencha a proposta.
Para indicados por um associado, entre em contato com uma das
Representações da AAFBB. A relação está no site da Associação.
Futuramente, o cadastro poderá ser feito pelo site.
Ou entre em contato pelos telefones: (21) 3861-0700 / 0800 701 0805.

CONEXÃO
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EDUCAÇÃO FINANCEIRA

Foi dada a largada para
a declaração do Imposto
de Renda 2019. Até o dia
30 de abril, contribuintes
de todo o país terão que
enviar sua declaração
pela internet. E, apesar
de ser uma prestação de
contas anual, o IR ainda
causa muitas dúvidas nos
brasileiros. Para ajudar,
preparamos algumas
orientações para você
fazer o preenchimento do
seu formulário de forma
correta e não correr o risco
de cair na malha fina da
Receita Federal.

IR 2019: atenção às
regras e aos prazos

Quem é obrigado a declarar?

Que formulário escolher?

• Quem recebeu rendimentos tributáveis
acima de R$ 28.559,70 em 2018.

Há dois modelos disponíveis: o completo e o simplificado. A diferença entre eles está, basicamente, no percentual de desconto
sobre o imposto devido. Na modalidade simplificada, o desconto
dos rendimentos tributáveis é de 20%. Na completa, é possível
abater gastos com pensão alimentícia, despesas médicas e previdência privada, entre outros. O próprio programa ajuda o contribuinte, informando qual formulário é mais vantajoso para ele, de
acordo com o que tem a declarar.

• Quem recebeu rendimentos isentos, não-tributáveis ou tributados
exclusivamente na fonte acima de R$ 40 mil em 2018.
• Quem teve ganho de capital na alienação de bens ou direitos ou realizou
operações em bolsas de valores, de mercadorias ou de futuros.
• Quem teve receita rural bruta em valor superior a R$142.798,50.

O que muda na
declaração de 2019?

• Quem tinha, até 31 de dezembro de 2018, posse ou propriedade de
bens ou direitos em valor superior a R$ 300 mil.

Algumas regras mudaram este ano e, por isso, é preciso ficar
atento para não cometer erros na hora de preencher os formulários. Uma delas é a inclusão obrigatória do número de CPF dos
dependentes, independentemente da idade. Antes, o dado era
exigido apenas para dependentes maiores de 12 anos.

• Quem passou à condição de residente no Brasil em qualquer mês
do ano passado.

O que pode ser incluído na declaração?
Todos os informes de rendimentos, como salário, prestação de
serviços e previdência. Outras fontes de renda, como aluguel,
também devem ser inseridas. E lembre-se de declarar suas contas bancárias. Algumas despesas com saúde, educação e pensão
alimentícia também podem ser deduzidas do IR 2019.
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Agora, também será obrigatório informar detalhes de todos os bens
declarados no IR. Além disso, o dado sobre Alíquota Efetiva deve constar ao lado dos valores de impostos a pagar ou restituição a receber.
A multa para o contribuinte que não fizer a declaração ou entregá-la fora do prazo será de, no mínimo, R$ 165,74.

EDUCAÇÃO FINANCEIRA

AAFBB firma convênio para garantir
isenção por doença grave no IR
Você sabia que algumas
pessoas podem
solicitar a isenção do
pagamento de Imposto
de Renda? De acordo
com a Lei nº 7.713/88,
portadores de doenças
graves, como Síndrome
de Imunodeficiência
Adquirida, alienação
mental, cegueira e
esclerose múltipla, entre
outras, podem fazer essa
solicitação. No entanto,
o processo de isenção
não é automático.

“Apesar de rápido, o processo precisa seguir um passo a passo específico. Primeiro, no
caso dos associados da AAFBB, é necessário solicitar um laudo, emitido por médico da
rede pública, com matrícula de servidor. Após a comprovação da doença, a própria Cassi
adotará os procedimentos administrativos necessários para obter a isenção”, explica Dr.
Hugo Jerke, advogado da Orientação Jurídica da AAFBB.
Nos casos em que a doença não está contemplada pela lei, é preciso entrar com uma
ação judicial. Por isso, a AAFBB firmou convênio com o escritório Hugo Jerke para beneficiar o associado no ajuizamento de ação tributária, com a finalidade de obter a isenção
para o Imposto de Renda em decorrência de doenças graves, podendo até receber a
devolução dos valores já pagos indevidamente referentes aos últimos cinco anos.
De acordo com o advogado, a legislação que rege esse benefício fiscal está muito ultrapassada e outras doenças graves também deveriam ser incluídas no rol das 16 pré-determinadas pelo Ministério da Saúde. “A lei já tem 31 anos e nunca passou por uma
revisão. Algumas doenças, como Alzheimer, AVC, câncer de pele e visão monocular, por
exemplo, não estão contempladas. Infelizmente, boa parte de nosso público tem essas
doenças e poderia estar isenta de pagar o IR”, destaca o advogado.
Antes de iniciar o processo, no entanto, o associado deve consultar gratuitamente o serviço
de Orientação Jurídica da AAFBB, para análise e pertinência do seu caso, bem como levantamento da documentação necessária (laudos médicos e exames que comprovem a doença).
Outro ponto importante destacado pelo Dr. Hugo é que a isenção prevista na lei contempla apenas aposentados e pensionistas, mas não os profissionais que ainda estão
na ativa. “Os magistrados reforçam que quem está na ativa tem capacidade laborativa.
Mas nós acreditamos que, se a pessoa tem uma doença prevista em lei para isenção, ela
não pode ser punida pelo fato de ainda não ter se aposentado. Muito pelo contrário!
Nós defendemos que ela precisa ter mais recursos financeiros para tratar sua doença, e
já temos tido algumas decisões favoráveis a estes casos também”, afirma.
Para saber se sua doença está contemplada na Lei n° 7.713/88, entre em contato com a
Orientação Jurídica da AAFBB pelo telefone 0800 701 0805 (serviço extensivo a todo o
país). Faça valer os seus direitos!
CONEXÃO
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CONECTADO

Golpes bancários: como evitar?
Cada vez mais, a tecnologia nos ajuda a realizar serviços a distância, com mais agilidade e eficiência. Hoje, além de fazer uma série
de compras on-line, a internet nos permite realizar todo tipo de
transação bancária. Para garantir a segurança de seus clientes, os
bancos têm investido cerca de R$ 2 bilhões por ano em sistemas
de tecnologia da informação, além de melhorar canais de atendimento e apostar em equipes especializadas.
Entretanto, e infelizmente, com as inovações tecnológicas surgiram também novas práticas de fraudes, principalmente em contas bancárias. Segundo Pérecles Ribeiro, advogado do escritório
BRFT Sociedade de Advogados, indicadores do Serasa Experian
apontam que, somente em 2017, os brasileiros sofreram uma
tentativa de golpe bancário a cada 16 segundos.
Entre os mais comuns, estão o envio de links falsos para e-mails de
correntistas em nome de instituições financeiras, anúncios enviados
para celulares, mensagens informando que o nome do correntista
está negativado, pesquisas de satisfação e oferecimento de cartão
de crédito. “Existem outros tipos de golpes bancários, especialmente envolvendo internet e aplicativos de celular. Por isso, é fundamental estar atento à veracidade das fontes de informações. Na dúvida,
procure sempre a instituição bancária”, explica Pérecles.

Todo cuidado é pouco
Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), as instituições financeiras fazem sua parte ao investirem em segurança da
informação, mas os clientes também podem ajudar informando-se sobre os golpes e seguindo as orientações de segurança fornecidas pelo banco.

Fique
atento!
É possível evitar os golpes
bancários. Redobre a
atenção e siga algumas
recomendações listadas
pela Febraban.
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Pérecles alerta que a maioria das fraudes envolve pagamentos,
transferência de valores ou envio de dados pessoais e senhas.
“Meu conselho é: seja curioso e desconfiado. Antes de aceitar
qualquer oferta, pesquisa, investigue, entre em contato por telefone com a instituição financeira. Por fim, evite expor seus
dados em redes sociais e mantenha seu antivírus sempre ativo
e atualizado. Esses cuidados ajudam a evitar boa parte dos golpes”, reforça.

Responsabilidade do banco ou do cliente?
Pelo Código de Defesa do Consumidor, em casos de fraudes, as
instituições devem se responsabilizar por qualquer perda monetária do consumidor. “Os bancos têm o dever jurídico e legal
de protegerem informações e dados pessoais de seus clientes.
Dessa forma, os bancos ficam responsáveis por reparar os danos
causados ao consumidor”, destaca Pérecles.
Existem, porém, algumas situações em que o banco pode se eximir
de restituir os valores perdidos pelo cliente. “Nos casos em que
o próprio consumidor tenha contribuído para os golpes por meio
de atitudes displicentes, o banco fica desobrigado de arcar com o
prejuízo”, ressalta o advogado. Para evitar esse
tipo de problema, comunique o ocorrido
imediatamente à instituição bancária, anote números de protocolo
e registre um Boletim de
Ocorrência.

• Nunca forneça sua senha a terceiros.
• Antes de guardar seu cartão, confira se é o seu mesmo.
• Não utilize números previsíveis em senhas, como data de
nascimento ou placa do automóvel.
• Em caso de perda, roubo ou extravio de cartão, comunique
imediatamente à central de atendimento.
• Não solicite nem aceite ajuda de estranhos, principalmente
em terminais de autoatendimento.
• Não utilize celulares de terceiros para se comunicar com o banco.
• Não faça transações bancárias usando uma rede Wi-Fi pública.
• Nenhum banco envia funcionários em residências ou escritórios para
retirar cartão, nem senhas. Se alguém entrar em contato com você
informando uma retirada, recuse e comunique imediatamente ao banco.

APP da Previ:
serviço e informação
na palma da
sua mão
Com layout clean, fácil usabilidade e disponível para aparelhos
com sistemas IOS e Android, o app coloca à disposição do participante diversas seções com informações e funções variadas,
como: resultado e rentabilidade dos Planos da Previ; análise de
cenários econômicos; promoções e vantagens do Clube de Benefícios; operações de Empréstimo Simples; solução de dúvidas e
contato com a Previ, entre outras.
Durante a Apresentação de Resultados 2018, no Rio de Janeiro,
o presidente da Previ, José Maurício Coelho, anunciou que mais
uma atualização está prevista ainda para este ano. “A modernização do nosso App, que é mais um canal de comunicação com
os associados, é constante. Neste momento, estamos trabalhando para que, em breve, o participante também tenha acesso aos serviços de Preservação de Salário e adesão/atualização
da Capec no aplicativo”.

POR DENTRO DA PREVI

Acompanhando a evolução
do mundo digital, a
Previ vem investindo
constantemente
na ampliação das
funcionalidades e
serviços oferecidos pelo
seu aplicativo. Lançado
em fevereiro de 2018,
o App disponibiliza
funcionalidades
customizadas, seções
específicas para o
Plano 1 e o Previ Futuro,
além de algumas funções
do Autoatendimento do
site da Entidade.

Passo a passo
Lembre-se de que é necessário possuir a senha do Autoatendimento do site da Previ cadastrada para acessar o App. Se você
ainda não possui, pode solicitá-la no site www.previ.com.br.
Agora, acessar o app é muito simples. Confira abaixo!
Baixe o aplicativo nas lojas da Apple Store ou na Google Store
(dependendo do modelo do seu smartphone). Efetue o login com
matrícula e senha, e comece a navegar.
A partir daí, o aplicativo identifica se o usuário é participante do
Plano 1 ou do Previ Futuro, customizando, assim, o menu e as seções disponíveis para cada associado. Você também pode inserir
sua foto no perfil e ativar o recebimento de notificações da Previ
no seu celular, escolhendo os assuntos sobre os quais deseja receber mais informações.
O App está dividido em várias seções, como Destaques, Notícias, Cenários Econômicos, Resultado Previ, Clube de Benefícios, Soluções para Você, Dúvidas Frequentes e Contato. Em
cada uma delas, informações atualizadas sobre assuntos relacionados à Previ e ao seu Plano poderão auxiliá-lo em algumas
tomadas de decisão.

Previ Futuro tem serviços próprios
Os participantes do Previ Futuro contam com algumas vantagens exclusivas no App. Uma das mais interessantes é o
Meu Benefício, serviço voltado ao planejamento da aposentadoria do participante ainda na ativa. Por meio dessa
função, o usuário pode checar se está no caminho certo e
realizar ajustes no planejamento, respondendo a questionamentos como: devo reconsiderar minha idade de aposentadoria? Será que preciso contribuir mais? Preciso rever meu
Perfil de Investimento?
Outra exclusividade é a Calculadora de Renda, que oferece ao
usuário a possibilidade de simular o benefício de aposentadoria
com qualquer valor de salário de participação e saldo de conta,
além de permitir alterar a idade de aposentadoria, a rentabilidade e as contribuições 2B e 2C.
Já na seção Perfil do Investidor, o participante pode responder a
um quiz para saber qual é o perfil compatível com suas escolhas.
CONEXÃO
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POR DENTRO DA CASSI

Reembolso: veja como a
AAFBB pode lhe ajudar
Solicitação de reembolso pode ser feita de
forma eletrônica. Conheça o passo a passo.

Acesse o site www.cassi.com.br e selecione o perfil do
participante: Associados ou Cassi Família.

Em outubro de 2018, a solicitação de reembolso da Cassi
começou a ser feita de forma eletrônica, diretamente no
site da instituição. Com o novo processo, os pedidos de
reembolso, juntamente com a documentação exigida
digitalizada, passaram a ser encaminhadas diretamente
para a Central de Análise e Pagamentos de Contas Médicas
– CEPAG. Isso traz mais agilidade para as avaliações
dos pedidos e evita o extravio de documentos.

Faça seu login, informando e-mail e senha. A seguir,
acesse, no menu completo, o link Serviços para Você.

A AAFBB pode auxiliar nesse processo: basta entrar em
contato com o setor de assistência ao associado ou com
alguma de nossas Representações. O atendimento é gratuito.
O associado deve, antes de dirigir-se a um de nossos
pontos de atendimento, entrar em contato com a
AAFBB para certificar-se de que toda a documentação
necessária para a solicitação do reembolso esteja
correta. Além disso, é indispensável possuir senha
cadastrada no site da Cassi e um e-mail válido.
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Na sequência, clique em Reembolso e depois
Reembolso Web.

Para iniciar a solicitação de reembolso,
informe os dados do titular.

O próximo passo é validar os dados bancários
para crédito do reembolso.

Logo abaixo, indique o nome do participante que
gerou a despesa e o procedimento realizado. O
campo Autorização deve ser preenchido para os
procedimentos que exigem liberação prévia da Cassi.

Ao final do processo, aparece um resumo da
solicitação. Estando de acordo, o participante conclui
a ação para receber o número da Solicitação de
Reembolso, que será utilizado no acompanhamento
do processo de análise e pagamento.

A cada procedimento realizado, o sistema
apresentará uma lista de documentos que devem
ser anexados para comprovação. O participante
deverá anexar a Nota Fiscal contendo informações
de materiais e medicamentos adquiridos, as
quantidades e os valores.

Setor de Assistência ao Associado
Sede Social
Rua Araújo Porto Alegre, 64/4º andar – Centro – RJ
Se você não está no Rio de Janeiro, consulte a listagem completa
das Representações na última página da Revista Conexão AAFBB.
CONEXÃO

11

VIVA MAIS

Tuberculose: doença antiga que
ainda assombra os dias atuais
Tosse seca, cansaço excessivo, fadiga, febre baixa sempre no período da
tarde, suor noturno, falta de apetite
e emagrecimento acentuado são alguns dos sintomas mais frequentes da
tuberculose. A perigosa doença infectocontagiosa é antiga, mas continua
presente nos dias de hoje. Segundo
estimativas da Organização Mundial
da Saúde (OMS), mais de nove milhões
de pessoas no mundo estão com a doença, que provoca a morte de mais de
1 milhão de indivíduos por ano.
A tuberculose afeta, principalmente, os
pulmões, mas pode atingir também ossos, rins, os gânglios e as membranas que
envolvem o cérebro. Embora possa ser
prevenida, tratada e curada, a doença ainda é mantida em estado de emergência
global pela OMS, que instituiu, em 24 de
março de 1982, o Dia Mundial de Combate à Tuberculose para mobilizar a população na luta contra a enfermidade.
Segundo o Ministério da Saúde, somente
no Brasil, 70 mil pessoas são diagnosticadas com a doença por ano. Desse total,
4,5 mil vão a óbito. Números bem alarmantes, que fazem o país ocupar o 17º
lugar num ranking da OMS do qual fazem
parte 22 nações responsáveis por 82%
dos casos no mundo.
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Transmissão e tratamento
A transmissão da tuberculose ocorre
quando o doente fala, espirra ou tosse,
liberando a bactéria pela saliva. Lugares
com aglomeração de pessoas e ambientes fechados são os mais propícios para se
adquirir a doença. Dr. Marcelo Fernando
Ribeiro, médico da CliniCassi Tijuca, no
Rio de Janeiro, explica que somente estar
próximo de alguém com a doença não
significa que haverá transmissão.
“Se fosse assim até nós, médicos, seríamos contaminados. É preciso haver
contato frequente entre as pessoas para
a transmissão acontecer. Além disso, o
sistema imunológico influencia muito. Se
a pessoa estiver com a imunidade baixa,
ela ficará mais propensa a pegar tuberculose”, afirma Dr. Marcelo. O médico
conta ainda que, em situações de extrema pobreza ou em lugares onde há muita
aglomeração de pessoas, como prisões ou
asilos, a probabilidade de contaminação é
maior do que o normal.
Como o tratamento da doença é longo e
feito com base em antibióticos, quanto
antes o diagnóstico for feito, maiores as
chances de recuperação. “Também é importante examinar familiares e pessoas
próximas do doente para verificar possíveis transmissões. Um tratamento espe-

cífico para se evitar o desenvolvimento
e a propagação da doença também pode
ser necessário”, alerta Dr. Marcelo, que
completa: “É fundamental imunizar as
crianças com a vacina BCG, obrigatória
para todos os recém-nascidos”.

Doença já foi
epidemia no Brasil
No começo do século XX, a tuberculose
tornou-se uma epidemia no país, que não
investia em políticas
de controle ou tratamento da doença.
Na época, 50% das pessoas que contraíam tuberculose morriam em dois
anos. No entanto, o quadro começou a
mudar a partir de 1936, quando o médico brasileiro Manuel Dias de Abreu
criou uma espécie de Raio-X simplificado que apresentava um diagnóstico
rápido, barato e eficiente. Esse exame, que ficou conhecido popularmente
como ‘abreugrafia’ ,
rendeu ao médico
uma indicação ao
Prêmio Nobel de Medicina e vem salvando
vidas até hoje.

ENTREVISTA

Especial Mês
das Mulheres: as
Medeiros fazendo
história no BB
Lígia com a filha Luciana

"Trabalhei na Agência Currais Novos e anos depois fui para Natal.
Quando comecei no Banco, em maio de 1975, só existia BB em
três cidades do estado. Eu atendia muitas pessoas da área agrícola e, como sempre gostei de trabalhar com o público, tive muita
facilidade em me relacionar com os clientes", conta.
Aos 71 anos, e aposentada desde 1998, Ligia garante que, durante esse período, sempre foi respeitada no Banco e nunca enfrentou preconceitos por ser mulher. "Muito pelo contrário. Sempre
recebi um tratamento bastante ético e nunca passei por problemas relacionados a isso. Felizmente, só tenho boas lembranças
e posso dizer que o banco me rendeu grandes aprendizados. Foi
uma verdadeira universidade", afirma.
Viúva e mãe de duas filhas adultas, Ligia tem uma rotina tranquila. Ela gosta de acompanhar os programas de TV, fazer palavras
cruzadas e passear por Natal. Desde pequena, ela teve dentro de
casa o exemplo do que é ser uma pessoa batalhadora e que não
tem medo de desafios. "Vi minha mãe ficar viúva muito cedo e
criar sozinha cinco filhos. Isso serviu de ensinamento para minha
vida e foi uma grande inspiração", avalia.

Uma mulher forte, independente,
trabalhadora e com uma trajetória de
sucesso no Banco do Brasil. Esse é apenas
um resumo das características marcantes da
aposentada Ligia Medeiros, do Rio Grande
do Norte. Ela entrou para o Banco no início
da década de 70, no primeiro concurso
aberto para mulheres no Nordeste.
A aposentada, que mora sozinha e gosta de ser independente, vê nas filhas Monalisa e Luciana razões para ter muito orgulho. “Procurei educá-las mostrando que é preciso correr
atrás e trabalhar para ter as coisas. Tenho muita satisfação
em ver que criei duas mulheres de personalidade e garra. O
melhor é que as duas também passaram pelo Banco do Brasil.
A Monalisa foi estagiária na época da faculdade. A Luciana prestou concurso e ingressou na Agência Prudente de Morais, também em Natal", comenta.
Como mensagem especial para as outras mulheres do Brasil,
Ligia deixa um recado importante: "Nós podemos chegar onde
quisermos. Basta ter foco, respeito pelo próximo e coragem.
Acho que as mulheres devem cada vez mais mostrar os seus valores e se priorizarem", finaliza.
CONEXÃO
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EM AÇÃO

Cinfaabb na Terra
das Cataratas
De 5 a 12 de abril, será realizada a 25ª edição do Campeonato de Integração Nacional dos Funcionários Aposentados
do Banco do Brasil (Cinfaabb), maior encontro esportivo de
aposentados do país. Este ano, o evento – que acontecerá na
AABB de Foz do Iguaçu – deve receber cerca de 800 atletas,
que disputarão em 13 modalidades, entre elas vôlei, futebol,
natação e atletismo.
A AAFBB está sempre presente nas atividades desenvolvidas para a comunidade Banco do Brasil, principalmente nos
projetos ligados à integração, ao bem-estar e à qualidade de
vida. Do Cinfaabb, por exemplo, a Associação participa há
15 anos, sendo, inclusive, uma das patrocinadoras. Além disso, a
AAFBB disponibiliza um estande para receber atletas e familiares, associados ou não, que visitam o espaço para atualizar
seus cadastros ou em busca de informações sobre benefícios
de ser sócio da instituição. Este ano, o estande terá novidades,
como a impressão de carteirinhas, pesquisa sobre a revista digital e o lançamento da campanha Indique um Amigo.

AAFBB na era digital
Para criar ainda mais proximidade com a comunidade do Banco do Brasil e divulgar seus serviços e eventos, a AAFBB lançará, no dia 6 de abril, o Instagram da Associação. Quer saber
como baixar seu aplicativo? Confira o passo a passo ao lado
para obter o aplicativo e criar sua conta. Depois, basta começar a nos seguir.
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Como baixar seu Instagram
1. Pesquise, na Apple Store (no caso do seu telefone ser
iPhone) ou no Google Play (nos aparelhos Android), o
aplicativo Instagram, que é gratuito.
2. Clique em Instalar e baixe o aplicativo em seu celular.
3. O próximo passo é você criar sua conta no Instagram.
Para isso, é preciso se registrar no serviço cadastrando
um e-mail e uma senha. Pronto! Seu Instagram foi criado com sucesso.
4. Para encontrar a AAFBB no Instagram, clique na lupa
que fica no rodapé da rede social e digite @aafbboficial.
5. O perfil da AAFBB aparecerá. Depois, clique em seguir.
Agora você já está apto a ver todas as publicações da
Associação na rede social.

DE MALAS PRONTAS

Das Cataratas ao
ecoturismo, o melhor
de Foz do Iguaçu
Sem dúvida, quando se fala em Foz do Iguaçu, a primeira lembrança que vem à mente são as Cataratas. Reserve pelo menos
dois dias para esse programa imperdível. No primeiro dia, visite
o parque brasileiro. O passeio inclui três paradas: na entrada da
Trilha do Poço Preto, no Macuco Safari e na saída para a Trilha das
Cataratas. Quem deseja fazer o circuito panorâmico deve descer
nesse ponto e seguir até a Garganta do Diabo. No fim, uma passarela leva o visitante bem próximo da Catarata, onde se molhar
é certo. Por isso, leve capa. Mas se você tem dificuldade de locomoção, não se preocupe: é possível chegar bem pertinho da
grande queda. Basta ir até o restaurante Porto Canoas e descer
de elevador para percorrer a rota da passarela, que é acessível.
Para quem gosta de aventura, a atividade ideal é o Macuco Safari,
que leva os visitantes de bote pelo leito do Rio Iguaçu, chegando
pertinho das quedas dos Três Mosqueteiros. E ainda pode escolher: com emoção – em que o bote chega bem perto da cascata e
todos levam um banho – ou sem emoção – em que o bote fica a
uma distância segura da queda d’água. O Macuco Safari tem padrões rígidos de segurança e, por isso, pode ser feito por crianças
de qualquer idade. Como o passeio pelo parque brasileiro é curto,
vale conciliar com uma visita ao Parque das Aves, onde você poderá ver 1.400 aves de 150 espécies diferentes.
No segundo dia, reserve para conhecer as Cataratas argentinas e
o Marco das 3 Fronteiras. No parque argentino, há três circuitos
essenciais, todos mais aventureiros. Os amantes de adrenalina
podem aproveitar a visita para fazer o Gran Aventura, passeio parecido com o Macuco Safari, só que mais intenso. Nele, há duas
paradas e os botes chegam mais perto da queda d’água. Por ser
mais radical, o Gran Aventura só permite crianças maiores de 12
anos. Se der tempo, visite o Marco das 3 Fronteiras, ponto que
une Brasil, Argentina e Paraguai em uma espécie de obelisco.

Palco do Cinfaabb 2019, a cidade paranaense
de Foz do Iguaçu oferece atrações para todas as
idades. Vai para o Cinfaabb e tem uns dias a mais
disponíveis? Aproveite a oportunidade e desfrute
de tudo o que Foz do Iguaçu pode proporcionar.

Passeios para todos os gostos
Se você terá mais tempo, separe um dia para conhecer a Usina
de Itaipu, segunda maior hidrelétrica do mundo em capacidade
instalada e primeira em produção de energia. Mas se você gosta
de atura, que tal um inesquecível sobrevoo de helicóptero pelas
Cataratas? O passeio é bem curtinho, dura apenas 10 minutos,
mas vale a pena pela beleza da vista.
As crianças também têm programas dedicados a elas, como o
Vale dos Dinossauros, parque ao ar livre repleto de réplicas desses animais; e o Maravilhas do Mundo, coleção de maquetes em
miniaturas de lugares famosos do mundo, como Torre Eiffel,
Big Ben e Taj Mahal.
E engana-se quem pensa que Foz do Iguaçu não tem programação
noturna. Os famosos bares de gelo são point e o esquema é o mesmo: o ingresso dá direito a passar meia hora dentro de uma câmara
de gelo com temperatura negativa, onde é possível degustar coquetéis adocicados e destilados. Os shows folclóricos e o cassino,
que fica no lado argentino de Puerto Iguazú, também são opções
para quem gosta de cultura ou quer fazer uma fezinha.
Então, arrume as malas e boa viagem!
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GENTE QUE INSPIRA

Nas águas
do Cinfaabb
Estreia nas corridas
Quem também está se preparando para o evento é Diusa Almeida,
de 52 anos. Aposentada há dois anos pelo Banco do Brasil, onde
trabalhou por 28 anos em Goiânia (GO), Diusa já participou de
edições do Cinfaabb como espectadora, mas nunca como competidora de modalidade esportiva. Para a edição de Foz do Iguaçu,
está inscrita para a corrida de 3km.

Irapuan (ao centro) em premiação do Cinfaabb

Irapuan Gurgel, de 80 anos, é casado, pai de quatro filhos e tem
dois netos. Morador de Niterói (RJ) e aposentado pelo Banco
do Brasil, onde trabalhou por 28 anos, Irapuan, além de curtir a
família, dedica parte do seu tempo livre a treinos na piscina, se
preparando para mais uma edição do Campeonato de Integração
dos Funcionários Aposentados do Banco do Brasil (Cinfaabb), de
5 a 12 de abril, em Foz do Iguaçu (PR).
O Cinfaabb, por sinal, é um evento no qual o aposentado marca
presença todos os anos, desde a criação do evento, em 1995, em
Curitiba (PR). Após disputar várias edições representando o time
de futebol de campo da AABB Niterói, Irapuan trocou, há três
anos, o campo pela piscina e não se arrependeu. No ano passado,
em Salvador (BA), conquistou medalhas de ouro nas distâncias
de 25 e 50 metros do nado livre. Em 2017, em Gramado (RS), foi
medalha de prata também nas duas distâncias.
“Frequentar um evento assim tão grandioso e praticar um esporte
é sensacional. Me sinto muito saudável. Depois que uma pessoa
se aposenta é normal ficar em casa assistindo TV. Mas aprendi que
não podemos ficar sedentários. O conselho que dou a todos é se
movimentar e praticar algum esporte”, diz Irapuan, que está muito
motivado em competir e rever os amigos na edição 2019.
“O Cinfaabb é uma ótima oportunidade de integração entre funcionários e aposentados de associações do Banco do Brasil. No
evento, podemos encontrar amigos, familiares e antigos colegas
de trabalho para recordar momentos do passado e renovar as
amizades”, afirma.
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“Sempre gostei de praticar esportes, desde a juventude. Mas estava parada. Agora que me aposentei, retomei os treinos de musculação e corrida. Pratico, pelo menos, três vezes por semana.
Sei que vai ser uma competição difícil e que não vou ganhar, mas
pretendo completar nas primeiras colocações. No ano passado,
a vencedora fez o percurso próximo de 13 minutos”, diz a associada, que atualmente é vice-presidente da AABB Goiânia – onde
foi presidente por dois anos – e também já foi integrante do Conselho Fiscal da Previ.
Casada e mãe de dois filhos, Diusa se diz suspeita para falar do
evento. “O Cinfaabb sempre me encanta. Onde vou, faço propaganda do encontro. Na AABB Goiânia temos muitos atletas na
faixa dos 70 anos que vão participar e estão ansiosos pelo evento.
Além de ser uma festa linda e maravilhosa, o Cinfaabb promove a
união e a integração de todos por meio do esporte”, conclui.
Diusa pronta para a corrida de 3Km

AGENDA CULTURAL

Para todos os gostos

Nesta edição da Revista Conexão AAFBB, selecionamos algumas sugestões
de show, cinema e livros para você aproveitar os momentos de lazer da
melhor forma. Escolha o que mais achar interessante e divirta-se!

Mindset,
a nova psicologia
do sucesso
No livro, a autora Carol Dweck
explica como a atitude mental
com que encaramos a vida, que
ela chama de mindset, é crucial
para alcançar o sucesso. Na
sua obra, Dweck detalha que o
mindset não é um mero traço de
personalidade, mas, sim, a explicação para sermos otimistas ou
pessimistas, bem-sucedidos ou
não, além de definir nossa relação com o trabalho, as pessoas e a maneira como educamos
nossos filhos. O livro custa em torno de R$ 40 e está disponível
nas livrarias físicas e na internet.
Editora: Objetiva

Boa leitura de Wilson Rodrigues de Oliveira
Tem curiosidade para saber como aconteceu a evolução
econômica do país e o papel do BB nesse processo? O livro
O Brasil – de Getúlio Vargas e Michel Temer, do associado
Wilson Rodrigues de Oliveira, conta os principais episódios político-institucionais que interferiram na economia e o envolvimento do Banco do Brasil devido à sua condição de Autoridade
Monetária. Quer adquirir um exemplar e conhecer toda essa
história? Acesse o site www.clubedeautores.com.br.

Clube da Esquina pelo Brasil
O cantor Milton Nascimento começou, em março, sua
aguardada turnê Clube da Esquina, que passará por diversas cidades brasileiras ao longo de 2019. A turnê resgata dois álbuns clássicos para alegrar seus fãs: Clube da
Esquina I e II, com maior foco
no primeiro disco. No repertório, foram incluídas até
mesmo músicas que o público nunca escutou ao vivo.
Além disso, o show trará
clássicos, como ‘Cravo e Canela’, ‘Cais’, ‘Canção Amiga’
e ‘Nuvem Cigana’. Imperdível! Informações e ingressos:
www.ticket360.com

Vingadores 4 estreia nas telonas
Uma das mais aguardadas estreias este ano nos cinemas, Vingadores 4 promete ser o mais longo dos filmes da Marvel, com
aproximadamente três horas de duração. Após o vilão Thanos
eliminar metade das criaturas vivas, os Vingadores precisam
lidar com a dor da perda de amigos e entes queridos. Com
Tony Stark vagando perdido no espaço sem água e comida,
caberá ao Capitão América e à Viúva Negra liderarem a resistência dos heróis contra o titã. Estreia em 26 de abril.
CONEXÃO
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PASSATEMPO

Sudoku
Vamos estimular o raciocínio lógico? Complete os quadrados vazios abaixo com números de 1 a 9. Mas lembre-se: são proibidos números repetidos nas linhas horizontais e verticais. Boa sorte!

3

2

6

5

8

4

7

2

6
7

2
6

8

1

8

9

2

9

4

1

4

2
8

5

2

1
6

9

9
7

5

1

Resposta
6

8

4

3

2

7

9

1

3

8

6

5

4

1

7

4

9

7

5

2

3

5
9
2
8
1
6

3
7
4
9
1
5
6
2
8

2
8
5
4
7
6
3
9
1

9
1
6
2
3
8
7
4
5

7
4
2
1
6
3
5
8
9

5
6
8
7
2
9
1
3
4

1
9
3
5
8
4
2
6
7

18 CONEXÃO

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

Fortaleza (CE)
Representante: Gerardo Camilo de Souza
Avenida Desembargador Moreira, 1.199,
Bairro Aldeota - CEP: 60170-001
Tel.: (85) 3266-7912
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

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

Pontos Avançados (CE)
Crato
R. Barbara de Alencar, 851
Centro - Crato - CE
CEP: 63101-970

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

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 Adjunto: Raimundo Rodrigues
CRS 507 - W3 Sul - Bloco C - Loja 26
Brasília - DF - CEP: 70351-530
Tel.: (61) 3322-3018
E-mail: brasilia.df@aafbb.org.br

Praça do Carmo
Representante: Francisco Linhares Vasconcelos
Av. Duque de Caxias, 560 – 1º andar, Praça do
Carmo – Fortaleza - CEP: 60035-110
Tel.: (85) 3254-4641
Telfax: (85) 3255-3117
E-mail: linhares@aafbb.org.br
Barão de Studart
Sala AABB
Avenida Barão de Studart, 2.917, Bairro
Dionisio Torres, Fortaleza - CEP: 60511-755
Tel.: (85) 98877-0483

Rio de Janeiro (RJ)
Representante: Nelson Leal
Rua Araújo Porto Alegre, 64, 11º andar
Centro - CEP: 20030-015
Tel.: (21) 3861-0719

Juazeiro do Norte
Correspondente: Edval Silvino da Silva
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

Pontos Avançados (RJ)
Sala Senador Dantas – Agência Rio
Rua Lélio Gama, 105, 22º andar – Centro
CEP: 20031-080
Tel.: (21) 2544-9244

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 V. de Oliveira
Sala da AAFBB
Edifício Banco Brasil
Rua Sete, n° 741 - Setor Central
Goiânia - GO CEP: 74010-010
Tel.: (62) 3087-5685
E-mail: goiania.go@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

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

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

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

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
AABB Ponta Grossa
Avenida Euzébio de Queiroz, nº 1.000, Sala 2
Bairro: Uvaranas - Ponta Grossa - PR
CEP: 84032-000
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

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

Macaé (RJ)
Representante: Leobino dos Santos Ribeiro
Av. Atlântica , 854 - Cavaleiros
Macaé - RJ - CEP: 27920-390
Tel.: (22) 99916-3345
E-mail: macaé.rj@aafbb.org.br
Maceió (AL)
Representante: Maria Gleide Lira Lima
Rua Livramento, 120 - 7º andar
CEP: 57020-913
Tel.: (82) 3311-1139
E-mail: maceio.al@aafbb.org.br
Natal (RN)
Representante: Ronaldo Antunes de Oliveira
Correspondente: Maria do Ceo Dantas
Rua João Pessoa, 219, Edifício Sisal,
sala 616 – Centro - CEP: 59025-500
Tel.: (84) 3201-1909
E-mail: natal.rn@aafbb.org.br

Agência Colombo – Espaço Sênior
Representante: Léa Berta Spaier Fass
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
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) 3215-2187
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

