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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

Uma trajetória de lutas ao lado da Cassi
Seguimos
tentando, junto
com os atuais
gestores, criar
alternativas
que viabilizem
a perenidade da
nossa Caixa de
Assistência, que
tem importância
vital para
todos nós.

Para nós, da AAFBB, saúde é assunto sério. Por isso, estamos trabalhando, há muito
tempo, para tentar buscar meios de ajudar a Cassi (Caixa de Assistência do BB) a sair
de sua maior crise. Criada em 1944 por um grupo de funcionários do BB que queria
promover saúde e qualidade de vida aos seus associados, a Cassi chega aos 75 anos
com uma trajetória controversa de glórias e sérias adversidades. Maior operadora de
autogestão de planos de saúde do Brasil, ela vem enfrentando, há mais de duas décadas,
uma grave crise financeira que nos preocupa sobremaneira e nos faz pensar: e agora?
Na Capa desta edição, trazemos para você, leitor, a cronologia da história da Cassi, com
os marcos fundamentais para entender o atual momento da Entidade.
Seguimos tentando, junto com os atuais gestores, criar alternativas que viabilizem a
perenidade da nossa Caixa de Assistência, que tem importância vital para todos nós.
Além disso, na seção Em Destaque, trazemos informações importantes sobre a Reforma
da Previdência. No Viva Mais, você vai conhecer histórias de colegas que se aposentaram
recentemente e ainda estão se acostumando à nova vida, em que sair da rotina
e fazer o que mais gosta está no topo da lista.
Em Ação traz os registros de eventos realizados pela Associação, além
de uma homenagem a todos aqueles que são a razão de ser do BB e
da AAFBB: o bancário.
No Giro pelas Representações, contamos um pouco mais sobre o
novo representante estadual da AAFBB Rio: Luis Eduardo Sampaio
Maciel. Ele fala sobre seu caso de amor com a Associação.
Atualização de Cadastro é o assunto da seção Ao Seu Lado.
Saiba como manter seus dados em dia e não perder
nenhum benefício.
E, para finalizar, uma Agenda Cultural cheia de dicas
para você se divertir.
Boa leitura!
Loreni de Senger
Presidente da AAFBB
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Cassi: 75 anos de
história e luta pela
saúde do associado
1944

Na época da fundação, a
Cassi cuidava de 3.500
vidas. Hoje, ela é a maior
operadora de autogestão
de planos de saúde do
Brasil, com mais de 1 milhão
de vidas em todo o país,
distribuídas pelos seguintes
planos: Associados, Cassi
Funcionários, Cassi Família e
Convênios de Reciprocidade.
Patrocinada pelo BB e
cogerida por funcionários
e aposentados, a Caixa de
Assistência atravessa, há
mais de duas décadas, uma
crise financeira, mas só
nos últimos anos o tema
tem atraído a atenção dos
funcionários do BB. Nesta
edição da Revista Conexão
AAFBB, traçamos uma linha
do tempo com os principais
acontecimentos que levaram
a Cassi à situação atual.
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Até a década de 40, os serviços de saúde
dos bancários eram realizados pelo Instituto
de Aposentadoria e Pensão dos Bancários
(IAPB), que se concentravam nas capitais.
Insatisfeitos com a falta de atendimento
no interior, um grupo de funcionários do BB
funda, em 1944, a Caixa de Assistência dos
Funcionários do Banco do Brasil.

A Caixa de Assistência do Banco do
Brasil foi criada, em 1944, por um
grupo de funcionários do BB, com
o objetivo de prezar pela saúde do
trabalhador. Atualmente,
a Cassi atravessa sua maior crise
em 75 anos de fundação.

1970
O crescimento da demanda de serviços
resulta em uma reestruturação da Cassi, que
passa a ser uma entidade mantenedora de
assistência à saúde. Os recursos até então
destinados à Cassi não são suficientes para
atender à nova demanda, sendo necessário
aporte do Banco do Brasil.

1973
A filiação à Cassi passa a ser obrigatória
e registrada em contrato de trabalho
dos funcionários do BB.

1967
Primeira grande transformação da Cassi: os
Institutos de categorias são extintos pelo
Governo Militar. Com isso, hospitais e clínicas
administrados pelos trabalhadores são
transferidos para o sistema público.
A mudança gera uma corrida à assistência
médica da Cassi pelos funcionários do BB.

1990
A Cassi inicia um processo de modernização
administrativa. Os associados passam a
eleger um diretor-executivo e as mulheres
conseguem inscrever seus maridos ou
companheiros como beneficiários do
Plano de Associados.

1995
Os sucessivos descasamentos
entre receita e despesas
levam a Cassi a solicitar
novamente aporte do BB.
Desta vez, tanto o Banco
quanto os associados
ajudam no rateio do déficit
operacional por um período
de seis meses, até a definição
de nova forma de custeio.

1998
Alerta de sinal amarelo:
auditores independentes
identificam novamente
problemas financeiros na
Caixa de Assistência.

2007
BB apresenta proposta para a Cassi.
Depois de ajustes, o Banco e a Comissão de Negociação
definem alguns pontos, como:
• BB e funcionários passam a contribuir sobre o 13° salário.
• BB assume integralmente as despesas dos dependentes
indiretos e passa a contribuir com 4,5% do valor
dos salários dos funcionários pós-98.
• BB assume que fará aporte de R$ 300 milhões.

1996
A oitava Reforma do Estatuto
é aprovada. Tem início o
processo de autonomia da
Cassi em relação ao Banco
do Brasil. A gestão tornase compartilhada entre os
dois patrocinadores BB e o
Corpo Social, instalando-se o
Conselho Deliberativo.

1997
A Caixa de Assistência estende a
prestação dos serviços de saúde
para os familiares dos funcionários
e ex-funcionários do Banco, com
a criação do Saúde Família. Com
apenas dois meses de criação,
o Plano já havia conquistado a
adesão de 52 mil participantes.

2006
Déficit supera R$ 67 milhões no mês de agosto. Em
dezembro, é criado, pela primeira vez, um grupo para
negociar com o BB, incluindo a participação de um
representante dos aposentados.

A Proposta da Reforma Estatutária e as Mudanças
Estruturais são colocadas em votação e aprovadas pelo
Corpo Social, na quarta consulta.

2004
Uma década sem reajuste nos salários dos funcionários do Banco do Brasil e o
pagamento de salário mais baixo da história do BB aos funcionários
recém-admitidos acarretam mais um desequilíbrio na Cassi. O desafio passa a ser
equilibrar financeiramente a Caixa, sem prejudicar a qualidade dos serviços prestados.

2005
O plano passa a apresentar continuado desequilíbrio,
com um déficit operacional de aproximadamente R$ 51 milhões.
CONEXÃO
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2010
Cassi alcança superávit de R$ 194 milhões, sendo
R$ 98 milhões do Plano de Associados e R$ 96 milhões
do Cassi Família. O resultado apurado é 23,1%
superior ao apresentado em 2009.

2011
Início do Benefício Especial e Temporário – BET.
Aposentados e Pensionistas do Plano 1 da Previ passam
a receber 20% a mais sobre seu benefício.

2015
Com o fim do BET, em janeiro de 2014, as reservas
financeiras do plano dos associados foram sendo
utilizadas para o pagamento das despesas médicohospitalares. Os déficits operacionais da Cassi já
ocorriam há três exercícios, mas estavam sendo
cobertos com a utilização de recursos livres.
• Jornais de grande circulação citam uma eventual
intervenção pela Agência Nacional de Saúde
Suplementar (ANS), caso a Cassi não consiga o
equilíbrio financeiro do plano.
• Em maio, é instalada a Mesa de Negociação formada
pelas entidades representativas dos funcionários da
ativa e dos aposentados, pelos dirigentes eleitos da
Cassi e pela Diretoria do BB para iniciar o processo de
debates sobre a sustentabilidade da Cassi.
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2016
Ano de longos e intensos debates por parte dos envolvidos
na Mesa de Negociação e assistidos da Cassi para
construção de uma proposta.
Em outubro, depois de aproximadamente 20 meses,
é assinado o Memorando de Entendimentos sobre a
Proposta de Sustentabilidade. Aprovado, o Memorando de
Entendimentos garante à Cassi:
• Contribuição temporária e extraordinária dos participantes
do Plano de Associados de 1% sobre o salário e benefício
de aposentadoria até dezembro de 2019.
• R$ 23 milhões do BB mais a contribuição mensal adicional
e extraordinária de 1% dos participantes do Plano de
Associados, estimado, na época, em R$ 17 milhões.

2018
Em janeiro, a Comissão Interministerial de Governança
Corporativa e de Administração de Participações Societárias da
União (CGPAR), órgão vinculado ao Ministério do Planejamento
publica, em Diário Oficial, as Resoluções 22 e 23. A Resolução
CGPAR n° 23, quando implantada, terá impacto direto na
gestão dos planos de autogestão em saúde, como a Cassi.
Da análise das disposições contidas na referida Resolução,
verifica-se um enorme prejuízo aos planos de saúde dos
funcionários do Banco do Brasil, pois em resumo:
• Limita a participação das empresas no custeio dos planos de
saúde dos empregados e cria a paridade.
• Aumenta a contribuição dos empregados.
• Retira a contribuição do patrocinador para os futuros empregados.
• Estabelece a cobrança de contribuição para dependentes.

2018
Banco do Brasil lança edital de escriturários
sem assistência médica.
O Banco do Brasil, com base na regulação imposta pela
CVM 695 e pela Resolução CGPAR nº 23, apresenta
proposta que altera o custeio do Plano de Associados para
ativos e aposentados, e altera o modelo de governança.
Após ampla negociação entre entidades representativas
e patrocinador, o Conselho Deliberativo da Cassi analisa
proposta de mudanças no Estatuto e coloca para votação
do Corpo Social, que não aprova a mudança.

Agosto / 2018
AAFBB ingressa com Ação Coletiva com a finalidade de
anular a Resolução CGPAR 23.

Julho / 2019
A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania aprova
o Projeto de Decreto Legislativo 956/2018, que objetiva
suspender os efeitos da Resolução CGPAR nº 23/2018.
Dênis Corrêa é confirmado como presidente da Cassi e assume
a apresentação itinerante dos resultados do 1° semestre da
Cassi e o cenário da instituição para os próximos meses.
A Agência Nacional de Saúde Suplementar instaura Direção
Fiscal na Cassi. A diretora nomeada pela ANS tem até o dia
22 de outubro (quando a Direção completa 90 dias) para
entregar o relatório. A partir de então, a Caixa de Assistência,
baseada no relatório, terá que apresentar uma solução para o
equilíbrio financeiro da instituição.

Prestação de contas pelo país
Em agosto, a Diretoria da Cassi convidou os beneficiários da
Caixa de Assistência a participarem de eventos realizados
pelas principais capitais do país para apresentar os resultados
e algumas decisões da instituição.
Na apresentação, foi abordado o cenário da Cassi para os
próximos meses e houve esclarecimento de dúvidas sobre o
papel da Direção Fiscal, instaurada pela Agência Nacional de
Saúde Suplementar (ANS).

2019
Retorno da Mesa de Negociação em janeiro. Proposta
formulada em conjunto entre as entidades e o BB para
garantir a sustentabilidade da Cassi é colocada em votação
no mês de maio. As principais premissas da proposta são
que as contribuições serão mantidas no atual patamar
(4% para associados e 4,5% para o BB), com a vinculação
da contribuição por dependente ao percentual do
salário/benefício recebido. O Banco, por sua vez, irá
contribuir com adicional de 3% (por dependente) para
até três dependentes dos funcionários da ativa, até sua
aposentadoria, e com uma taxa de administração de 10%
sobre a folha total dos funcionários da ativa até 2021 e
retroativa a janeiro de 2019, valores que serão injetados
no caixa da Cassi e auxiliarão no custeio global do plano,
garantindo sua solvência até 2024.
Na parte de governança, foram inseridas alterações que
buscam a melhoria e a agilidade dos processos decisórios.
Mesmo com o engajamento da AAFBB e demais entidades
na divulgação da votação, os votos foram insuficientes
para alteração do Estatuto.

A AAFBB incentivou seus colaboradores a marcarem presença
em todas as reuniões realizadas. Essa seria uma forma de
garantir representatividade e da Associação participar da
construção de alternativas que viabilizem a perenidade da Cassi.

E agora...?
A solução para a Cassi depende de recursos financeiros.
As entidades solicitaram a retomada urgente das
negociações com o patrocinador. O Banco respondeu
reafirmando seu compromisso com o interesse dos
funcionários e com os aposentados do Banco do Brasil,
deixando claro, em resposta formal às entidades, a
inviabilidade da reabertura das negociações, já que
os limites e as premissas, divulgados nas rodadas de
negociação anteriores, permanecem inalterados em
relação à proposta de maio, aprovada pela maioria
dos associados, mas que não foi encaminhada por não
ter atingido os 2/3 de quórum necessário para que a
Reforma Estatutária fosse aprovada.
CONEXÃO
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CCBB BH:
um espaço de
arte e lazer
Quando me perguntam qual a maior expressão do carinho que o
Banco do Brasil tem com a cidade de Belo Horizonte e o povo mineiro, respondo sem qualquer dúvida: o CCBB BH. Localizado em
um dos pontos turísticos mais visitados de Belo Horizonte, o Centro Cultural Banco do Brasil é, para mim, o maior ícone da forte
presença do BB na cidade, motivo de orgulho não só para funcionários, mas também para toda a população mineira.
A história do CCBB Belo Horizonte revela que o prédio, abrigado
na Praça da Liberdade, teve sua construção projetada pelo famoso arquiteto Luiz Signorelli, fundador da Escola de Arquitetura da
UFMG. Iniciada em 1926, a obra foi inaugurada como sede da Secretaria do Interior do Estado de Minas Gerais, em 1930. Durante a
Revolução, nesse mesmo ano, tornou-se quartel do Comando Geral das Forças Revolucionárias e, em seguida, Secretaria da Defesa
Social e da Procuradoria Geral do Estado.
As obras de restauração e adaptação do prédio onde viria a funcionar o CCBB Belo Horizonte tiveram início em agosto de 2009.
“Inaugurado em 27 de agosto de 2013, o Centro Cultural Banco
do Brasil Belo Horizonte é resultado de uma parceria entre o Banco do Brasil e o Governo do Estado de Minas Gerais e integra o
Circuito Liberdade, complexo dos mesmos antigos prédios da administração pública que se tornaram espaços de cultura, artes e
lazer, em um dos mais belos cartões postais da capital mineira”,
segundo dados constantes do site oficial do CCBB BH (http://culturabancodobrasil.com.br/portal/belo-horizonte/). Atualmente, o
Centro Cultural Banco do Brasil Belo Horizonte está entre os museus mais visitados do mundo, segundo o ranking da publicação
The Art Newspaper.
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Sou originalmente de Mato Grosso, e, no finalzinho de 2015, fui
presenteado pelo Banco do Brasil com a oportunidade de morar
em Belo Horizonte, cidade de pouco mais de 120 anos, onde descobri o sabor do pão de queijo mais original do Brasil. Rico em cultura
e história, o estado de Minas Gerais possui mais de 850 municípios,
sendo grande parte deles atendida pelo BB, tanto com agências físicas quanto remotas. Atualmente lotado na agência Setor Público
BH, tenho o imenso orgulho de fazer parte do crescimento e desenvolvimento desses municípios e do estado de Minas Gerais, por
meio de soluções customizadas oferecidas pela nossa Empresa.
E, para coroar esse forte e importante legado do BB em Minas Gerais, o CCBB Belo Horizonte é o local onde confraternizamos com
nossos clientes, realizamos eventos exclusivos, oferecemos experiências culturais únicas, com aprendizado, proximidade e representatividade. Para mim, o investimento realizado pelo Banco do Brasil
nos Centros Culturais (e aqui acrescento os outros três – Brasília,
Rio de Janeiro e São Paulo) parece algo intangível, porém, torna-se
concreto quando percebemos, na prática do negócio, a satisfação
do cliente, do funcionário e da população, por terem à disposição
espaços tão bonitos e culturalmente enriquecedores.

Antonio Matos,
BB há 18 anos, jornalista e
advogado por formação.
Amante de viagens, gatos e
tatuagens, é também barbudo e
viciado em academia.

EM DESTAQUE

Caso seja aprovada, resultará em importantes mudanças que
podem impactar os planos de aposentadoria de muitos brasileiros. Para que você possa entender melhor o que muda, a Revista
Conexão AAFBB preparou esta reportagem especial para esclarecer algumas dúvidas mais frequentes.

Para quem está na ativa e ainda falta
tempo para se aposentar
No caso dos trabalhadores urbanos, as principais mudanças são a
idade mínima, o tempo de contribuição e a alíquota de contribuição. Com as novas regras, as mulheres precisarão ter, no mínimo,
62 anos de idade e 15 anos de contribuição para se aposentar. Para
os homens, a idade mínima passará a ser de 65 anos, com o mínimo
de 20 anos de contribuição. Contudo, quem optar por se aposentar
com o tempo mínimo de contribuição receberá 60% da média salarial, com o percentual subindo dois pontos para cada ano a mais de
contribuição. Após a reforma, os homens terão de contribuir por 40
anos e as mulheres por 35 para atingir 100% do benefício.

Para quem está prestes a se aposentar
Os trabalhadores que completarem os requisitos até a véspera da
aprovação e publicação da emenda constitucional terão resguardado seu direito à aposentadoria, de acordo com as regras atuais.
Os trabalhadores que estão a dois anos de se aposentar por tempo
de contribuição pelas regras atuais, podem pedir aposentadoria
pagando “pedágio” de 50%, ou seja, trabalhando e contribuindo
por mais tempo. Haverá regras de transição para que os trabalhadores possam se adaptar.

Reforma da
Previdência: o que
muda para você?
Após passar pela Câmara, a PEC
6/2019 foi aprovada, no dia
5 de setembro, pela Comissão de
Constituição e Justiça (CCJ) do
Senado, seguindo para votação em
segundo turno no plenário.

Previ Futuro: aumente seu saldo de contas
Com as mudanças propostas e prestes a serem implantadas
pela Reforma da Previdência Oficial, fica cada vez mais clara a necessidade de se ter uma previdência complementar
como a Previ. Para quem é do Previ Futuro e ainda não se
aposentou, essa é a hora de realizar ações que ampliem seu
saldo de contas, impactem positivamente seu benefício e garantam um complemento de aposentadoria maior.
E as contribuições extraordinárias, como a Adicional (2B) e a
Esporádica (2C), são a melhor forma do participante do Previ
Futuro turbinar sua futura aposentadoria. E o melhor é que
dá até para abater esse valor do Imposto de Renda, até o limite de 12% dos rendimentos tributáveis.

Para quem já se aposentou ou é pensionista

A Contribuição Adicional (2B) pode variar de 1% a 10% do salário de participação e depende da PIP (Pontuação Individual
do Participante), calculada com base na evolução de carreira
do funcionário e de seu tempo de filiação ao plano. Vale lembrar que essa contribuição também é acompanhada pelo BB.
Ou seja, o retorno é de 100% sobre o valor investido.

A reforma da Previdência não afetará quem já é aposentado ou
pensionista. Quem recebe atualmente mais de um benefício manterá o mesmo direito. Porém, se aprovada, os futuros benefícios
de pensionistas passarão a considerar um valor proporcional do
segundo benefício em função do número de dependentes.

Já a Contribuição Esporádica (2C) pode ser realizada a qualquer momento, ou seja, você pode aproveitar um dinheiro
extra como o da PLR ou do décimo terceiro para ampliar o
saldo. No entanto, não há contrapartida do Banco.

Desse modo, a nova aposentadoria irá afetar diretamente quem se
aposentar a partir das novas regras.

Para saber mais sobre a reforma, acesse
https://www.brasil.gov.br/novaprevidencia/
CONEXÃO
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Parabéns pelo
Dia do Bancário!

28 de agosto já passou,
mas seu valor é inestimável.
Por isso, nosso orgulho
por você não tem
data especial para
ser declarado.

Homenagem da AAFBB aos
aposentados e funcionários do
Banco do Brasil.

Um viva a todos
os bancários

EM AÇÃO

Bancários em dia de homenagem especial

Para a AAFBB, os bancários são mais do que
especiais. Eles são a própria razão de existir
da Associação. Este ano, para comemorar o
Dia Nacional dos Bancários, celebrado em
28 de agosto, a AAFBB promoveu eventos
em três representações do Rio de Janeiro,
que funcionam dentro de prédios do Banco
do Brasil, com o intuito de homenagear os
funcionários em seu ambiente de trabalho e
apresentar a Associação para esse público.

“A AAFBB é de todos,
tanto dos funcionários
que já contribuíram para
a empresa quanto os que
ainda trabalham nela.
Acho fundamental esse
apoio da Associação.
Procurem conhecer a instituição e vejam a
parceria e a proximidade que também têm
com o funcionário da ativa”
Danilo Jeolás, superintendente regional
Comercial de Niterói
“Precisamos de uma
instituição que não se
esqueça dos funcionários e a AAFBB faz esse
papel, mantendo um
vínculo permanente
com o BB. Continuem
promovendo
esses
eventos, pois as superintendências sempre
estarão de portas abertas para vocês”
Cezar de Cól, superintendente regional
da Comercial Especializada RJ

Em Niterói e na sala da Senador Dantas, no Centro do Rio, funcionários do
Banco do Brasil foram recepcionados pelos dirigentes da AAFBB com um
café da manhã completo. Já na Representação da Colombo, eles foram contemplados com um almoço especial. Confira os depoimentos de alguns dos
participantes das celebrações:

“Este evento foi importante para divulgar a AAFBB. Eu frequento mais a sede
campestre, um espaço bem agradável e
com um investimento relativamente baixo
para o associado. A Associação traz muitos
benefícios para nós, funcionários do BB”
Alan Lima da Silva, gerente de Relacionamento Exclusivo do Escritório
Porto Maravilha
“Adorei o evento,
especialmente
por ter sido muito esclarecedor.
Conheço
cada
cantinho da sede
campestre, mas
não conhecia todos os benefícios
que temos por sermos sócios. E quantos
parceiros, hein? Já vou entrar no site para
conhecê-los. Simplesmente maravilhoso!”
Denise Bastos, gerente geral da agência
Visconde de Pirajá

“Gostaria de agradecer à AAFBB por essa
iniciativa tão bacana.
Mais do que bancários,
somos uma família”
José Eduardo, gerente
geral da agência Aurelino Leal (Niterói)

“Por ser nova no Rio, esta foi a primeira vez
que compareci à comemoração do Dia dos
Bancários promovida pela AAFBB. Incrível
o poder que a Associação tem de gerar um
clima tão agradável entre colegas da ativa
e aposentados, e gerar também trocas de
experiências e percepções sobre nossa vida no
BB. Agradeço pela oportunidade e espero poder
participar de muitas outras celebrações”
Ana Carolina Villares,
agência Corporate Sedan
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VIVA MAIS
Os anos passaram e a aposentadoria bate à porta. Ter mais
tempo para cuidar da vida pessoal e da família, viajar, praticar
uma atividade física, melhorar a alimentação, tudo isso faz parte
dos primeiros planos de um recém-aposentado. Mas, depois do
momento de euforia, muitas vezes surge a pergunta: o que mais
posso fazer para continuar ativo e me sentir útil?

Segundo Analu Nadaz, parapsicóloga, psicoterapeuta junguiana
e coach, sentir-se útil está relacionado a uma conexão com o
próximo. “Sentir que sua tarefa tem valor para alguém dá maior
sensação de pertencimento, aumenta a autoestima e potencializa as crenças. Isso para quem se aposentou, mas ainda quer
continuar ativo, é fundamental. Afinal, a junção desses fatores
mantém a mente jovem e leva à maior longevidade”, explica.
Entretanto, Analu reforça que o principal é encontrar uma atividade leve, prazerosa e que esteja relacionada ao seu talento de
essência. “O primeiro passo é identificar algo que você goste de
fazer, por mais simples que seja. Minha orientação é desenvolver um talento natural. Então, se uma pessoa tem a marcenaria
como hobby, por exemplo, ela pode transformá-lo em uma atividade rotineira. Mas, se você gostava da sua função enquanto
trabalhava, então busque uma alternativa para voltar a incluí-la
em seu dia a dia. O importante é encontrar algo que te faça feliz
e se conecte com a sua essência”, destaca.

Me aposentei,
e agora?

Foi isso que aconteceu com Ricardo Forti, de 57 anos. Aposentado desde o final de 2016, ele viu no Plano de Aposentadoria
Incentivada (PAI) uma oportunidade de trabalhar com uma de
suas maiores paixões: a Psicologia Clínica. Ao longo dos 25 anos
em que esteve no Banco, o psicólogo atuou na área de Gestão de
Pessoas, na Superintendência Estadual do
Rio e na Auditoria, mas foi no consultório
que encontrou sua essência. “Sou formado
desde 1988, sempre me dediquei aos estudos da Psicologia, mas nunca à prática. Nos
últimos três anos em que estive no Banco,
comecei a atender às sextas-feiras à noite e, aos sábados, a cada 15 dias. Essa foi
a forma que encontrei para preparar o terreno e continuar trabalhando na profissão
que amo após minha saída do BB”, conta.

Ricardo Forti

Ricardo também se dedica a várias outras atividades. “Faço, há
muitos anos, um trabalho de espiritualidade em um centro espírita e, desde abril deste ano, participo, junto com o ativista
social Leandro Uchoas, de um projeto semanal chamado Ciclo
de Homens, em que nos reunimos para falar sobre a questão do
machismo tóxico e de valores machistas para tentar ressignificar
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a forma de ser homem no mundo de hoje”, conta o psicólogo,
que também é professor de yoga, faz curso de Psicologia Transpessoal e realiza outros trabalhos humanitários. “Acredito que o
conceito de trabalho deve estar sempre ligado à realização pessoal. Então, posso dizer que tudo o que faço hoje me deixa muito
realizado”, completa.

Voluntariado e educação
Aposentada desde o final de 2013, depois de mais de 30 anos de
Banco, Lúcia Banaggia, de 61 anos, dedicou seus primeiros seis
meses sem a correria do dia a dia para cuidar da saúde e da casa.
Logo após a aposentadoria do marido Helder Souza, de 70 anos,
também ex-funcionário do BB, eles aproveitaram para fazer uma
longa viagem. Mas logo a necessidade de se sentirem mais úteis
chegou, e Lúcia e Helder foram buscar uma atividade que pudesse preencher suas vidas e beneficiar outras pessoas.
“Queria participar de algum trabalho que fosse
agradável, mas sem o
compromisso e a correria
de antes. Queria continuar sendo dona dos meus
horários. Foi então que, no
final de 2017, uma amiga
Lúcia e Helder Banaggia
da igreja evangélica que
frequentamos nos fez um convite: participar da coordenação de
uma creche comunitária que atende a 150 crianças e funciona há
10 anos dentro da nossa igreja. Como sou psicóloga e sempre trabalhei com gestão de pessoas, achei que seria um trabalho interessante. Já meu marido, que é advogado e foi auditor no Banco,
foi convidado para gerenciar a Tesouraria e auxiliar nas questões
financeiras. Tudo se encaixou perfeitamente”, detalha.
Para ela, o mais importante é usar todo o aprendizado que adquiriu no Banco para ajudar outras pessoas como voluntária de
um belo projeto. “Sempre que posso vou à creche, participo de
reuniões, apoio processos seletivos e auxilio na coordenação de
funcionários. Não deixo de fazer minhas atividades particulares,
mas agora tenho a satisfação de fazer bem a pessoas que precisam. É uma ajuda tão pequena, mas que as pessoas valorizam
tanto que eu me sinto mais feliz”, acrescenta Lúcia.
Cíntia Barreto, de 58 anos, depois de mais de 30 anos de Banco,
também resolveu se dedicar a outras atividades, principalmente relacionadas à educação. “Sou jornalista e atriz e, na época
em que estava no CCBB e já atuava com educação, conheci o
diretor acadêmico da Casa das Artes de Laranjeiras. A CAL estava se tornando uma faculdade, ele estava formando o corpo do-

cente e me convidou para dar aula
de Empreendedorismo e Mercado
– Perspectivas para o Ator Brasileiro. Há cinco anos, esse é meu compromisso fixo. Tenho horário flexíCíntia Barreto
vel, o que é excelente para mim, e
trabalho com jovens, o que me mantém antenada”, afirma a
professora, que também atua como coach de adolescentes e
executivos, dá aulas no Sesc sobre Formação Cultural e participa de produções culturais.
Para o ano que vem, Cíntia, que se aposentou em outubro de
2013, está se programando para fazer mestrado. “Estou postergando essa meta, mas preciso desse título para atuar cada vez
mais e melhor na área de educação. Quero fazer o mestrado, mas
sem abrir mão das atividades de que gosto e da minha qualidade
de vida. Meu objetivo é fazer tudo com tranquilidade”, conclui.

Uma recém-aposentada no pedaço
No dia 29 de setembro de 2019, depois de 31 anos e 7 meses de
Banco, Márcia Machado, de 52 anos, conquistou sua aposentadoria. Ex-gerente-geral da agência Botafogo, ela pretende, nesse primeiro momento, desacelerar o ritmo de vida. “Preciso me
descobrir em uma nova rotina ou simplesmente não ter rotina.
Quero cuidar mais de mim, da minha família, fazer uma atividade
física regular e viajar sem preocupação”, destaca.
Embora ainda não esteja pensando no
que fazer nessa nova fase da vida, ela
conta que já recebeu algumas propostas para atuar em projetos voluntários.
“Preciso avaliar para não sair de uma
rotina acelerada e entrar em outra.
Mas uma coisa é certa: quero conhecer
mais a AAFBB, ter uma visão mais ampla da Associação para poder enxergar
todas as oportunidades e parcerias que
ela me oferece”, finaliza.
Márcia Machado

Analu Nadaz é parapsicóloga, psicoterapeuta junguiana e coach.
Você pode conhecer o trabalho dela no canal do
YouTube Pausa pra Prosa:
www.youtube.com/channel/UCF08C0d-I2onAkGI9Jao0fw
e no blog Consciência Essencial:
https://conscienciaessencial.blogspot.com/
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GIRO PELAS REPRESENTAÇÕES

Boas-vindas ao novo
representante estadual do Rio
O Rio de Janeiro está com novo representante estadual. Nascido na Cidade
Maravilhosa, mas mineiro de coração,
Luis Eduardo Sampaio Maciel tem uma
história de amor com a AAFBB desde
1985, quando se filiou à Associação. “Eu
era muito amigo do Abnel Félix e tinha
muita admiração por ele. Quando o conheci, eu gostava de jogar futebol e ele
também apreciava o esporte. Essa afinidade fez com que Abnel me convidasse
para conhecer a instituição e visitar Xerém. Logo depois que me associei, fomos
à sede campestre jogar na reinauguração
do campo após uma reforma. Foi quando tive a honra e a alegria de fazer o primeiro gol. Nunca vou me esquecer desse
momento”, lembra.
Desde então, sua ligação com a AAFBB
só cresceu, até que chegou o convite
para assumir a Representação do Rio
de Janeiro. “Eu vim aqui aprender com
os mais velhos e interagir com todos os
associados nos eventos que oferecemos.
Também quero auxiliá-los em tudo o que
precisarem de mim. Eu faço o que gosto
e isso não tem preço. Converso com todo
mundo e tento entender as necessidades dos representantes do estado para
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buscar maior interação entre as regionais de Macaé, Niterói e as salas do Rio.
Isso me permite trocar experiências e
verificar de que forma posso ajudá-los a
oferecer ainda mais serviços e benefícios
para nossos sócios”, destaca.

semana. Tudo o que farei será sempre
com foco no bem-estar dos nossos associados e para conquistar novos filiados
para nossa Associação”, reforça.

Para Luís Eduardo, a expectativa em relação ao cargo é grande, mas ele espera
contar com o apoio de todos nessa nova
missão. “Tenho elaborado alguns projetos e conversado com os associados. Uma
das novidades que estamos lançando é a
sala de sinuca, que está sendo renovada e
contará com o professor Renato da Mata
para dar aulas aos sócios uma vez por
Abnel Félix (à esq.) ao lado de Luís Eduardo

Um pouco de sua trajetória
Casado com Luciana há 25 anos e avô de Martina, Luís Eduardo tem três filhos: Ana Luísa, Eduardo e Luiz Felipe. Sua história no BB começou em dezembro de 1982, quando tomou posse na Agência de Baependi (MG), terra
de Nhá Chica, como ele mesmo gosta de lembrar. Em 1985, Luís Eduardo foi
para a Agência Rio, onde permaneceu até 1992. Depois, se transferiu para a
Superintendência Estadual. “Trabalhei na área de Marketing do Banco, onde
fui um dos responsáveis pela estratégia de rejuvenescer a carteira de clientes
e atuei no projeto Vôlei Brasil”, afirma. Em 2002, Luís Eduardo saiu da Superintendência e voltou para o mercado financeiro, ficando até dezembro de
2016, quando se aposentou.

AO SEU LADO

Mantenha
seu cadastro
atualizado

Se, recentemente, você trocou de
endereço, número de telefones ou
e-mail, atualize seu cadastro com a
AAFBB. Essa atualização é importante
porque, periodicamente, nossa
Associação envia informações de seu
interesse para os canais de contato
disponíveis no seu cadastro.
Para alterar seus dados, você
tem várias opções de canais
disponibilizados pela Associação:

Site
www.aafbb.org.br
Ao entrar no site, você logo encontra o botão
ATUALIZAÇÃO CADASTRAL no alto da página. Ao
clicar, insira a matrícula e a senha de acesso.
Em seguida, a página abaixo abrirá para você fazer a
atualização dos seus dados.

Telefone
0800 701 0805
Ao ligar gratuitamente para a nossa Central de Atendimento, de segunda a sexta-feira, entre 9h e 18h, você pode atualizar
as informações do seu cadastro.
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EM AÇÃO

O Canto da Cidade
A AAFBB e a Secretaria de Cultura de Duque de Caxias firmaram
uma parceria muito especial. Ao longo do mês de agosto, a sede
campestre recebeu o projeto ‘O Canto da Cidade’, que animou as
noites de sexta-feira com shows acústicos gratuitos de artistas
da região.

Queijos e Vinhos para esquentar a sede campestre
No dia 31 de agosto, a sede campestre promoveu seu tradicional Festival de Queijos e Vinhos. Além de aproveitarem as
delícias servidas, os participantes ainda se divertiram com a
apresentação da Banda Resumo.

Uma noite para todos
Para animar o feriado de Corpus Christi, a sede campestre promoveu a Noite Portuguesa. Com programação para todas as
idades, fim de semana teve ainda sessão de cinema com pipoca, recreação na piscina, além de muita música e diversão.
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‘Arraiá’ em Xerém
Mais uma vez, as duas edições da tradicional Festa Julina da sede
campestre fizeram sucesso entre os associados e seus familiares.
Os participantes curtiram um animado fim de semana em Xerém
com deliciosas comidas típicas, quadrilha e muitas brincadeiras.

Homenagem aos pais da AAFBB
A celebração pelo Dia dos Pais agitou muitas representações da
AAFBB pelo Brasil. Em Belém, por exemplo, cerca de 60 pessoas,
entre associados e convidados, comemoraram a data na Chácara
Laqua Bianca. Já em Brasília, um lanche foi servido à tarde para
os sócios.
A comemoração da Representação de Goiânia aconteceu na
AABB. Para receber os convidados, a Associação preparou uma
farta mesa de frutas e sanduíches. A programação incluiu, também, brincadeiras e sorteio de brindes para pais de filhos. Para
completar o dia, foi servido almoço ao som de música ao vivo.
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Programas para todos os gostos
Divulgação

Você prefere ir ao cinema, curtir um show ou ficar na companhia de um bom livro? Para nós,
qualquer escolha é uma ótima oportunidade de se divertir ou ocupar o tempo livre. E, para isso,
temos algumas dicas imperdíveis. Confira!

Livro

Poesia que
Transforma

Norah Jones no Brasil

Divulgação

Uma das artistas mais versáteis e criativas das últimas décadas, Norah Jones retorna ao Brasil em dezembro para
uma sequência de três shows. A cantora, que fará apresentações nos dias 8 (no Espaço Américas – SP), 11 (no Teatro Guaíra – Curitiba) e 13 (Vivo Rio – RJ), promete encantar
o público. Para outras informações e compra de ingressos,
acesse www.livepass.com.br.

Divulgação

O livro do poeta Bráulio
Bessa é uma homenagem à
poesia e a tudo o que ela é capaz de proporcionar.
Nos mais de 30 poemas que compõem a publicação, o
autor conta um pouco da história do menino do interior
do Ceará que se tornou poeta e ativista cultural. Com
ilustrações do artista baiano Elano Passos, o livro traz
ainda depoimentos de fãs de todos os cantos do Brasil,
revelando como as palavras de Bráulio são capazes de
inspirar pequenas e grandes mudanças. Bráulio Bessa
conquistou o Brasil com seus cordéis no programa Encontro com Fátima Bernardes.
Autores: Bráulio Bessa
Editora: Sextante

Show

Cinema

Livro

Após toda a população
feminina ter sido devastada em uma realidade apocalíptica, um
pai precisa proteger
sua filha do caos que se
espalhou pela sociedade. Única menina sobrevivente de que se tem notícia, Rag e seu pai precisam
lutar diariamente por sobrevivência, mesmo dez anos
após a pandemia que tirou a vida de todas as mulheres,
inclusive sua mãe.
Estreia: 10 de outubro de 2019.

De um debate entre os pensadores Cortella, Karnal e Pondé
realizado em maio de 2018, nasceu o livro que trata
de um assunto que interessa a todos: como ser feliz. Durante o encontro, os três discutiram o que é felicidade, o
que ela significa e quais caminhos podem nos levar a sermos pessoas mais felizes. Como costumam fazer, citaram
outros filósofos e pensadores, deram exemplos pessoais
e terminaram mostrando que ser feliz é possível – não
o tempo todo, mas é possível para todos. Vale a leitura!
Autores: Mario Sergio Cortella, Leandro Karnal
e Luiz Felipe Pondé
Editora: Planeta

A Luz no Fim
do Mundo
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Divulgação

AGENDA CULTURAL

Felicidade
– Modos de Usar

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: 24020-072
Tel.: (21) 2729-9885
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
Rua 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 23
Brasília - DF - CEP: 70351-530
Tel.: (61) 3322-3018
E-mail: brasilia.df@aafbb.org.br
Campina Grande (PB)
Representante: Maria do Socorro Dantas
Rua Sete de Setembro, 52, 2º andar
Centro - CEP: 58100-030
Tel.: (83) 3310-2300 / 3322-4542
E-mail: campinagrande.pb@aafbb.org.br
Campinas (SP)
Representante: Rosane de Arazão
Av. Francisco Glicério, 1.046 2º andar, CJ 22,
Ed. Dom Nery - 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
AABB Ponta Grossa
Avenida Euzébio de Queiroz, nº 1.000, Sala 2
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

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
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) 3247-1626
Juazeiro do Norte
Correspondente: Edval Silvino da Silva
Rua São Francisco, 315, 1º andar - Centro
Juazeiro do Norte - Ceará - CEP: 63010-210
Tel.: (88) 3512-5592
E-mail: juazeiro.ce@aafbb.org.br
Goiânia (GO)
Representante: Elisabeth Magdalena V. de Oliveira
Sala da AAFBB
Edifício Banco do Brasil
Rua Sete, n° 741 - Setor Central
Goiânia - GO - CEP: 74010-010
Tel.: (62) 3087-5685
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
Praça 1.817, nº 129, 7º andar
Centro - CEP: 58013-010
Tel.: (83) 3241-2513
E-mail: joaopessoa.pb@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

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
Rio de Janeiro (RJ)
Representante: Luís Eduardo Sampaio Maciel
Rua Araújo Porto Alegre, 64, 11º andar
Centro - CEP: 20030-015
Tel.: (21) 3861-0719
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 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: Zaki Chagouri Ocke
Rua Direita da Piedade, 25, Banco do Brasil,
sala dos aposentados
CEP: 40070-190
Tel.: (71) 3033-7198
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

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

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

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

Teresina (PI)
Representante: Francisco Vasconcelos Teixeira
Rua Álvaro Mendes, 1.313, 6º andar
Centro - CEP: 64000-060
Tel.: (86) 3215-2181
E-mail: teresina.pi@aafbb.org.br
Vitória (ES)
Representante: Humberto Del Maestro
Praça Pio XII, 30, 10º andar
Centro - CEP: 29010-340
Tel.: (27) 3331-2581
E-mail: vitoria.es@aafbb.org.br
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CONTE COM OS ADVOGADOS DA AAFBB.

ESTAMOS
PARA O QUE DER E VIER.
Como associado da AAFFBB, você desfruta de um serviço exclusivo de
Orientação Jurídica em todo o Brasil. E ainda tem direito a duas consultas por mês,
que podem ser realizadas por telefone, e-mail ou pessoalmente.

A AAFBB tem advogados especializados em:

Direito do Consumidor
Direito de Família
Direito de Sucessão
Direito do Trabalho
Direito de Condomínio
e Vizinhança
Direito Tributário
Responsabilidade
Civil
Cassi
Previ

Garanta seus direitos
com o nosso apoio!
0800 701 0805
(21) 3861 0780
(21) 3861 0788
orientacaojuridica@aafbb.org.br

www.aafbb.org.br

