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Gostei muito do projeto gráfico do novo informativo. Matérias mais leves, 
como a da seção Gente que Inspira, que conta a história da família que tra-
balha no Banco do Brasil, torna a leitura mais agradável e leve. Achei uma 
ótima ideia a inclusão de passatempos, pois, além de distrair, é uma forma 
de exercitar a memória.

José Lucas da Silva
Caruaru (PE)

Achei muito boa a Revista 
Conexão AAFBB. Traz rela-
tos, comentários, posicio-
namentos dos integrantes 
da direção da AAFBB sobre 
assuntos e problemas da 
atualidade, especialmente 
da Cassi e da Previ. 
Parabéns. 

Miguel De Pier
Tupã (SP)
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EDITORIAL

Em defesa
dos associados

A AAFBB se 
empenha cada 

vez mais em 
participar de todos 

os debates de 
interesse de nossos 

associados”

A AAFBB se empenha cada vez mais em par-
ticipar de todos os debates de interesse de 
nossos associados. O principal deles, nes-
te momento, é a mesa de negociações da 
Cassi, que visa buscar soluções emergenciais 
e ações estruturais para o equilíbrio finan-
ceiro da Caixa de Assistência. Em recentes 
reuniões, a AAFBB tem se posicionado firme-
mente na defesa dos direitos dos associados 
da ativa, aposentados e pensionistas. Esse é 
o tema da matéria de capa desta edição.

Já em Por dentro da Previ você vai enten-
der por que as regras para concessão do 
Empréstimo Simples foram alteradas e 
que alternativas a AAFBB está solicitando 
à Previ para minimizar os impactos pro-
vocados na vida dos associados. Na seção 
Giro pelas Representações, você vai co-
nhecer o novo representante de Salvador 
e saber de que forma o escritório atende 
os sócios. Além disso, terá um panorama 
geral da cidade soteropolitana e de seus 
principais pontos turísticos.

Na editoria Pingue-pongue, confira uma 
entrevista especial com David de Aquino, 
recém-aposentado pelo Plano de Aposen-

tadoria Incentivada do Banco do Brasil. 
Os eventos promovidos pela AAFBB, 

como a Festa Julina, o Dia dos Pais 
e o Queijos e Vinhos, também 

vocados na vida do
Giro pelas Represe
nhecer o novo repr
e saber de que form
os sócios. Além dis
geral da cidade sot
principais pontos tu

Na editoria Pingue
entrevista especial 
recém-aposentado

tadoria Incentiva
Os eventos pr

como a Fes
e o Quei

são tema desta edição, que mostra ainda 
a visita do presidente da Previ, Gueitiro 
Genso, a nossa sede e às Representações 
de Goiânia e Porto Alegre.

Saúde é outro assunto importante para 
a AAFBB. Por isso, neste número, traze-
mos uma reportagem sobre a Doença de 
Alzheimer, explicando seus sintomas, 
diagnóstico e tratamentos. Em Mundo 
Sustentável, você vai conhecer o trabalho 
de artesãs que transformam malotes an-
tigos do Banco do Brasil em bolsas, cartei-
ras e outros acessórios. 

Em artigo assinado, o advogado Hugo Jerke, 
assessor jurídico da AAFBB, dá dicas de 
como aumentar o benefício do INSS pela 
desaposentação. Em Papo Jurídico, você vai 
ler duas reportagens especiais: a defesa da 
Associação pelo Projeto de Decreto Legis-
lativo (PDS) 275/2012 e o resultado da 
Ação Plano Verão. Por fim, um passatempo 
para você se divertir e dicas sobre os CCBBs 
do Rio de Janeiro, de Belo Horizonte, de 
São Paulo e de Brasília.

Boa leitura!

Um abraço,
Celia Larichia,
presidente da AAFBB
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Há alguns anos, a Cassi luta para reaver 
sua sustentabilidade, afetada, em grande 
parte, pelos custos crescentes como in-
flação da saúde, novos procedimentos e 
tecnologias, surgimento de novas doen-
ças, elevação de expectativa de vida etc. 
Em 2014, com a falta de receitas extras, a 
crise se agravou e o déficit aumentou, al-
cançando no ano R$ 177 milhões. Para ten-
tar buscar uma solução para o problema e 
garantir os direitos dos associados, foi for-
mada, em maio, uma mesa de negociações 
composta pelo Banco do Brasil e por enti-
dades representativas do funcionalismo da 
ativa, aposentados e pensionistas (AAFBB, 
Anabb, Faabb, Contraf e Contec). O objeti-
vo dessas negociações é discutir medidas 
emergenciais de curto prazo e ações estru-
turantes de longo prazo que possam recu-
perar o equilíbrio econômico e financeiro 
da Caixa de Assistência.

Para Celia Larichia, presidente da AAFBB, 
alguns pontos em discussão são conside-
rados fundamentais e inegociáveis para a 
instituição. O primeiro deles é a solidarie-
dade. “Desde a sua concepção, a base do 
nosso plano de saúde é a solidariedade, 
ou seja, você paga na proporção de sua 
remuneração e usa confome sua neces-
sidade. Essa é uma característica muito 

Cassi: novas rodadas
de negociação 

CAPA

importante para o nosso grupo de fun-
cionários e aposentados e não aceitamos 
que ela seja quebrada”, afirma Celia, que 
acrescenta: “Outra premissa inegociável 
é que todos os funcionários da ativa, apo-
sentados e pensionistas continuem tendo 
direito à assistência à saúde pela Cassi. 
Não vamos permitir que qualquer seg-
mento fique excluído ou perca os direitos 
adquiridos. O BB não pode se eximir de 
suas responsabilidades com os associa-
dos”, defende Celia.

Debate na mesa
De início, a discussão de todas as me-
didas (emergenciais e estruturantes) 
acontecia ao mesmo tempo, o que ge-
rou um impasse muito grande. “Um 
dos temas mais polêmicos, proposto 
pelo Banco, é o que pretende trans-
ferir o valor de R$ 5,8 bilhões para a  
Caixa de Assistência. Isso representaria 
sua contribuição até o último associa-
do aposentado da Cassi estar vivo. Mas 
nós, da AAFBB, não aceitamos esse fundo 
porque entendemos que o Banco está se 
eximindo de sua responsabilidade futura. 
Essa medida não é benéfica para os apo-
sentados, pois pode significar que eles não 
teriam mais o plano de saúde, apesar de o 
Banco afirmar o contrário”, explica Celia.

Celia Larichia, presidente da AAFBB
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aumentar esse número para 400 mil atendi-
dos, público total do Plano Cassi Associados. 
“Sabemos que é um projeto longo, que deve 
demorar de dois a três anos para ser com-
pletamente implantado, mas queremos co-
meçar conscientizando as pessoas sobre sua 
importância. Afinal, é melhor investir na pre-
venção, garantindo mais saúde e qualidade 
de vida aos associados, com um custo menor 
para a Caixa de Assistência, o que promove 
a sustentabilidade da Cassi e a assistência a 
todos os associados”, conclui Celia.

As reuniões da mesa de negociações em 
defesa dos associados da ativa, aposenta-
dos e pensionistas continuam em foco pela 
AAFBB, que vem desempenhando um papel 
relevante nas negociações com o Banco. 
Representada pela presidente Celia Larichia 
e pela vice-presidente do Conselho Delibe-
rativo e conselheira da Cassi, Loreni de Sen-
ger, a Associação luta sempre por decisões 
que favoreçam a todos os associados.

Após várias rodadas de negociações (veja ma-
térias no site da AAFBB) entre maio e setembro, 
em que foram aprofundadas as discussões en-
tre as entidades representativas e o BB sobre as 
propostas apresentadas, até o momento não 
há consenso e conclusão nos debates.

Por isso é importante registrar que a uni-
dade entre as entidades representativas e 
dirigentes eleitos e a mobilização de to-
dos os associados são fundamentais para 
o sucesso das negociações pela busca do 
equilíbrio da Caixa de Assistência. 

Outra questão que levantou um grande de-
bate foi a proposta do Banco de, no caso de 
futuros déficits, a reposição do valor ficar a 
cargo somente dos associados. “Os inte-
grantes da mesa também não concordam 
com essa premissa. A Cassi tem uma gestão 
paritária, em que eleitos e indicados dividem 
a responsabilidade dos resultados, sejam eles 
superavitários ou deficitários. Por isso, não 
achamos justo que, ao dividir o déficit, os 
associados paguem sozinhos”, pondera Celia.

Propostas de curto
e longo prazos
Com as reservas da Cassi se extinguindo, Celia 
acredita que é preciso adotar uma ação enér-
gica para reverter o resultado. “As reservas da 
Caixa de Assistência estão se exaurindo com 
muita rapidez, em razão de descasamento 
entre receitas e despesas, e a expectativa é de 
que cheguem apenas até o final do ano. Isso 
é muito complicado, pois se continuar assim 
corremos o risco de uma intervenção da ANS. 
Por isso, neste momento, passamos a discu-
tir propostas de cunho emergencial fazendo 
todo o esforço possível para resolver o proble-
ma até dezembro”, destaca.

Paralelamente às medidas emergenciais, 
um importante projeto de longo prazo já 
está sendo debatido. Trata-se da amplia-
ção do modelo assistencial na Estratégia de 
Saúde da Família, que vai agir muito mais na 
prevenção do que somente na cura.

Hoje, o programa já existe e atende a cer-
ca de 160 mil pessoas, mas a intenção é 

Conheça a Cassi

Criada há 70 anos, a Caixa de Assistên-
cia dos Funcionários do Banco do Brasil 
é a maior operadora de autogestão em 
saúde do Brasil. Com cerca de 800 mil 
participantes, a Cassi atende funcioná-
rios da ativa, aposentados, pensionis-
tas e dependentes por meio do Plano 
de Associados. Sua principal missão é 
promover a saúde, garantindo a melhor 
qualidade de vida de seus participantes.

Loreni de Senger, conselheira 
deliberativa eleita da Cassi e 
vice-presidente do Conselho 
Deliberativo da AAFBB
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Empréstimo Simples, cálculo complexo

POR DENTRO DA PREVI

Todos os meses, a AAFBB recebe por telefone ou por e-mail, via Fale Conosco, diver-
sas consultas relativas à concessão de Empréstimo Simples pela Previ. A principal 
queixa diz respeito à margem consignável, usada para demonstrar a capacidade de 
pagamento dos participantes e pensionistas.

Essa margem é calculada todos os meses e não pode passar 30% dos proventos ou 
benefícios. A questão é que a Previ passou a considerar também as consignações que 
transitam pela folha de pagamento para o cálculo dessa margem. Isso inclui parce-
las de PAS, empréstimos, seguros, adiantamentos do Banco do Brasil e quaisquer 
prestações de verbas consideradas no cálculo, que estejam suspensas ou pendentes.

Na prática, essa nova forma de cálculo reduziu a margem de muitos participantes 
para a tomada do Empréstimo Simples, levando muitos deles a ficar com a margem 
negativa. Com isso, não conseguem mais contratar ou renovar o empréstimo. Ou, 
então, são obrigados a reduzir consideravelmente o valor solicitado para ter acesso 
ao crédito.

Condições mais rígidas
A mudança no critério de cálculo da margem consignável aconteceu no final do ano 
passado, após a suspensão do Benefício Especial Temporário (BET), que provocou 
uma queda no rendimento dos associados do Plano 1. Com o objetivo de minimizar 
esse impacto, a Previ permitiu a suspensão do pagamento de parcelas do Emprésti-
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As ponderações mais frequentes em relação ao Emprésti-
mo Simples são:

1. Margem negativa.

2. Aumento do valor das prestações.

3. Mudança da faixa etária.

4. Débito direto no contracheque, não havendo risco de 
não pagamento.

5. O saldo devedor não é abatido, independentemente do 
pagamento das prestações.

6. Renovação: antes dessas mudanças, conseguia-se reno-
var o Empréstimo Simples de 6 em 6 meses.

O Ranking das Dúvidas

O fim do BET, o retorno das 
contribuições e o atual cenário 
econômico têm provocado 
dificuldades a uma grande 
parcela de associados do 
nosso fundo de pensão”
Celia Larichia

mo Simples por seis meses. Na volta, alguns participantes 
que precisavam renovar o crédito se viram diante de con-
dições mais rígidas de concessão.

Tudo isso tem levado os participantes a reivindicarem à Previ 
regras mais flexíveis para a concessão do Empréstimo Sim-
ples, questionando a mudança no critério de cálculo, uma vez 
que a operação de crédito ao participante é consignada em 
folha e teria um risco baixo, muito próximo de zero.

Em visita à sede da AAFBB, o presidente da Previ, Gueitiro 
Matsuo Genso, explicou as razões para a mudança no cál-
culo da margem consignável. Segundo ele, o novo critério 
é uma forma de adequar as operações de crédito da enti-
dade a exigências legais para a concessão de empréstimos 
consignados. “Participei da criação do empréstimo consig-
nado no Banco do Brasil. A legislação diz que o trabalhador 
só pode consignar 30% de seu salário na folha de paga-
mento. Esse é o limite máximo do endividamento. Os ou-
tros 70% têm de ser usados para suas despesas normais. 
A medida visa proteger o patrimônio de todos os partici-
pantes, uma vez que o Empréstimo Simples é também um 
investimento para a carteira da Previ”. 

Gueitiro admitiu, no entanto, estudar soluções que pos-
sam elevar o limite sem desrespeitar a lei.

Alternativas
Celia Larichia, presidente da AAFBB, considera oportuna e 
importante a discussão sobre os critérios do Empréstimo 
Simples. “Não queremos propor, em hipótese alguma, me-
didas que contrariem os normativos vigentes, mas é preci-
so buscar alternativas para ajudar os colegas que estão em 
dificuldades”, destaca. 

“O fim do BET, o retorno das contribuições e o atual 
cenário econômico têm provocado dificuldades a uma 
grande parcela de associados do nosso fundo de pen-
são. A AAFBB, que, por meio de suas representações 
em todo o país, mantém contato direto com os asso-
ciados, está atenta a essas questões. Por isso, tem par-
ticipado de apresentações e reuniões com integrantes 
da diretoria da Previ, com o intuito de sensibilizá-los 
sobre os problemas financeiros enfrentados pelos as-
sociados, especialmente aposentados e pensionistas”, 
conclui Celia. 
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GIRO PELAS REPRESENTAÇÕES

Desde junho, a Representação de Salvador 
está com um novo representante. Trata-se 
de Antonio Alves dos Santos, associado da 
AAFBB há cerca de 40 anos. “Em março fui 
convidado a participar do Conselho Deli-
berativo da Associação e logo veio o con-
vite para assumir o escritório. Iniciei como 
adjunto para, assim, conhecer um pouco 
melhor a representação e os associados. 
Em junho, a AAFBB fez uma homenagem ao 
antigo representante Carlos Bohana e con-
cedeu a ele o título de sócio benemérito. 
Depois disso, assumi definitivamente como 
representante de Salvador”, conta ele.

Apesar de ter chegado há pouco tempo, 
Antonio já tem planos para a Representa-
ção. “Além de atender os associados no que 
eles precisam, queremos promover almo-
ços, cafés da manhã e outros eventos. Te-
mos uma sala de jogos, com gamão, dama, 
xadrez etc. Minha intenção é fazer com que 
os aposentados e os funcionários da ativa se 
encontrem aqui para interagirem cada vez 
mais”, destaca Antonio, que ainda pensa em 
organizar viagens em grupo. 

Atualmente, a Representação de Salvador 
tem mais de 1.200 associados e duas salas 
para recepcioná-los: uma na Cidade Baixa 
e outra na Cidade Alta. “Para manter nosso 
público, buscamos sempre investir no bom 

A terra do axé
Capital da Bahia, Salvador é a cidade 
mais populosa do Nordeste, com mais 
de 2,9 milhões de habitantes. O muni-
cípio é um centro histórico, industrial e 
administrativo que abriga grandes em-
presas regionais, nacionais e internacio-
nais. Influenciada pela cultura afro-bra-
sileira, Salvador é muito conhecida por 
suas belas praias, gastronomia, música 
e arquitetura peculiares, sendo um óti-
mo destino turístico para quem gosta de 
mesclar todas essas vertentes. 

Declarado Patrimônio Mundial pela 
Unesco, o Centro Histórico de Salvador, 
localizado no bairro do Pelourinho, é um 
ótimo passeio para quem quiser apreciar 
a arquitetura colonial portuguesa com 
incríveis monumentos históricos. Para 
chegar até lá, uma boa opção é utilizar o 
Elevador Lacerda, que liga a Cidade Alta 
à Cidade Baixa. 

Outro importante ponto de visitação 
é o Mercado Modelo, unânime entre 
os turistas que estão em busca de um 
artesanato diferenciado e de lembran-
ças da Bahia. De estilo rococó e com 
decoração interior neoclássica, a Igreja 
de Nosso Senhor do Bonfim também é 
parada obrigatória, assim como o Farol 
da Barra. Mas se você gosta mesmo é 
de festa, que tal se programar e passar 
um Carnaval na terra do axé?

Representação de
Salvador sob nova gestão

atendimento com uma equipe prepara-
da para resolver quaisquer problemas que 
possam surgir”, ressalta Antonio. A meta 
também é aumentar o número de associa-
dos, divulgando os benefícios que a AAFBB 
oferece a todos, como Orientação Jurídica, 
Clube de Benefícios e seguros, entre outros. 

O novo representante acredita que o 
bom relacionamento que a Associação 
tem com as instituições locais contribui 
para o crescimento da AAFBB e beneficia 
os associados. “Firmar parcerias é mui-
to importante para o sucesso de nosso 
trabalho”, pontua Antonio. “Ficamos no 
mesmo prédio do BB. É importante man-
ter o entrosamento com a instituição, que 
busca unir aposentados e funcionários da 
ativa. Temos participado de eventos e tro-
cado experiências valiosas. É uma parce-
ria louvável e proveitosa para todos”, afir-
ma Marcelo Palharno, superintendente 
do Banco do Brasil em Salvador. 

Zaki Chagouri Ocke, presidente da AABB 
Salvador, concorda que manter boas re-
lações favorece todos os envolvidos. “O 
Antonio é uma pessoa muito atuante e, 
assim que ele assumiu, fizemos uma reu-
nião para fechar algumas parcerias. Acho 
que seremos grandes companheiros em 
nossa missão”, enfatiza. 

Antonio Alves 
dos Santos
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Conexão AAFBB: Conte um pouco sobre a 
sua trajetória no Banco do Brasil.
DA: Ingressei no Banco há 33 anos em 
um concurso nacional para a função de 
agrônomo. Fiquei um tempo no Piauí e, 
em 1985, fui transferido para o Espírito 
Santo, onde morei durante 23 anos. Mi-
nha carreira administrativa começou em 
1993, passando pelas áreas de Planeja-
mento, Comunicação e Orçamento. Fui 
aprovado no Programa Novo Gestor e as-
sumi como Gerente de Administração em 
duas agências. Em seguida, fui nomeado 
para a Gerência de Pessoas (Gepes). Em 
2011, voltei a trabalhar no Rio de Janeiro.
 
Conexão AAFBB: Como gerente de pesso-
as, o que mais você gostava de fazer?
DA: Foram quase 10 anos na área de Ges-
tão de Pessoas. Ensinei e aprendi muito. 

Trabalhar o desenvolvimento dos funcio-
nários em um cenário de constante reno-
vação e ainda dar consultoria e apoio aos 
gestores sempre foi muito satisfatório. 
Também gostava de cuidar da posse de 
novos colaboradores, dos processos sele-
tivos internos, da gestão de desempenho, 
além de fazer a mediação de conflitos.

Conexão AAFBB: Quais seus planos e como 
a AFFBB vai contribuir nessa nova fase?
DA: Quero cuidar da minha saúde, ficar 
mais próximo dos meus filhos e netos, res-
tabelecer vínculos antigos de amizade. Pro-
fissionalmente, estou focado nos estudos e 
quero oferecer consultoria e treinamentos 
na área de Gestão de Pessoas.  Em relação 
à AAFBB, acho que a Associação pode ser 
uma excelente ponte para aproximar os 
funcionários aposentados e os da ativa.  

David de Aquino

Aposentadoria incentivada:
três décadas de dedicação e
um novo momento para viver

PINGUE-PONGUE

Conexão AAFBB: Qual foi sua princi-
pal motivação para aderir ao Plano de 
Aposentadoria Incentivada (PAI)?
DA: Não podia deixar de aproveitar essa 
oportunidade. É hora de abrir espaço para 
os mais novos e viver outros desafios. Tive 
total apoio da minha família e muitos co-
legas de trabalho também estão felizes 
com o plano. 

Conexão AAFBB: Qual foi o legado deixa-
do pelo Banco do Brasil em sua vida?
DA: Tenho consciência do dever cumpri-
do e orgulho de ter trabalhado em uma 
instituição tão transformadora. Ao lon-
go de mais de 33 anos, ficam os bons 
momentos, muitas histórias para con-
tar e amigos de Norte a Sul do país. Para 
mim, o Banco foi um lugar de realização 
e desenvolvimento. 

Prestes a completar
60 anos, David de Aquino 
vive uma nova fase em 
sua vida e está cheio de 
expectativas para o futuro. 
Ele aderiu este ano ao 
Plano de Aposentadoria 
Incentivada do Banco do 
Brasil e pretende curtir 
momentos de lazer ao 
lado da família e dos 
antigos amigos. Nascido 
em Niterói, município do
Rio de Janeiro, David 
entrou no BB em 1982, 
trabalhou em diferentes 
estados e encerrou sua 
jornada na área de
Gestão de Pessoas. 
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Olha o 
‘arraiá’ da sede 
campestre, sô!

EM  AÇÃO

Nos dias 18 e 25 de julho, a AAFBB 
realizou, na sede campestre, sua famosa 
Festa Julina. Além das comidas típicas, 
o evento teve a tradicional quadrilha e 
muitas brincadeiras para todas as idades, 
como dança das cadeiras, bingo, correio 
do amor e concurso de forró. Para animar 
a noite, houve a apresentação de um trio 
nordestino.  

Alberto Lopes, associado da AAFBB há 25 
anos, compareceu ao evento no dia 18. 
“Cheguei cedo à sede campestre para ter 
chance de participar de várias atividades. 
O que mais gostei foi da quadrilha. 

Um bate-papo saudável marcou a home-
nagem pelo Dia dos Pais, na sede social 
da AAFBB, no dia 14 de agosto. O encon-
tro foi conduzido pela psicanalista e psi-
cóloga Solange Bittencourt Quintanilha, 
que conversou com os participantes so-
bre ‘O poder dos sentimentos e emoções 
na saúde e na doença’.

“Foi uma alegria muito grande para mim. 
Participei de toda a atividade ao lado da 
minha esposa Naura. Gostei, principal-
mente, da forma como a palestra foi dire-
cionada para questões da terceira idade”, 
conta José Porfírio da Silva, de 71 anos, há 
dez associado da AAFBB.

Queijos  
e vinhos
no inverno
de Xerém

Bate-papo marca homenagem 
pelo Dia dos Pais na AAFBB

Na estação mais fria do ano, não há 
nada melhor do que degustar queijos 
e vinhos. Por isso, a AAFBB promoveu 
na sede campestre, no dia 22 de agos-
to, seu 18° Festival de Queijos e Vinhos. 
Além de experimentarem as delícias 
oferecidas, os participantes curtiram a 
apresentação da Banda Raio de Sol e a 
performance dos dançarinos profissio-
nais, que animaram a noite. 

Durante a conversa, todos refletiram so-
bre como lidar com mágoas, perdas e sen-
timentos negativos, além de entenderem 
a importância do riso, do bom humor e da 
positividade da vida. Ao final, foram sor-
teados brindes e servido um coquetel aos 
participantes do evento. 

Dia dos Pais nas Representações
As Representações da AAFBB também pro-
moveram eventos para celebrar o Dia dos 
Pais. Os escritórios de Salvador e Belo Ho-
rizonte ofereceram um delicioso café da 
manhã para seus associados. Já as Repre-
sentações de Maceió, Brasília e Goiânia 
comemoraram com almoços especiais. 

Associados se divertiram na festa da sede campestre

Uma das comemorações do Dia dos Pais aconteceu na Representação de Maceió

Adaí Rosembak prestigiou o evento pela 
primeira vez e aprovou. “Ainda não co-
nhecia a sede campestre. Fui com minha 
esposa no festival e adoramos. Começa-
mos a noite saboreando as pastinhas e 
tomamos algumas taças de vinho. Quan-
do a banda começou a tocar, a pista logo 
lotou. O ambiente estava animado e até 
me arrisquei a relembrar os passos dos 
meus tempos de dançarino. A festa foi 
um sucesso absoluto”, destaca.  

Associados participam do evento de Queijos e Vinhos

Éramos cerca de 50 casais dançando no 
improviso, mas com muita animação. 
Esse, sem dúvida, foi o ponto alto da 
festa”, destaca o aposentado, que 
foi acompanhado da esposa e de um 
grupo de mais 12 pessoas. 

Nadir Oliveira também participou da 
Festa Julina e levou a irmã e uma amiga 
para aproveitarem o evento com ela. 
“Costumo ir todos os anos porque 
acho muito divertido. Gosto muito das 
comidas típicas e de assistir à quadrilha”, 
conta ela, pensionista do Banco do Brasil 
e associada da AAFBB há 12 anos.  
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EM  AÇÃO

Presidente da Previ visita sede nacional
e Representações da AAFBB

Como parte do novo modelo de relacionamento da Previ, o presidente da instituição, 
Gueitiro Genso, visitou as Representações de Porto Alegre (RS) e Goiânia (GO), nos me-
ses de abril e maio, respectivamente. Em julho, o executivo participou da reunião ordi-
nária bimestral do Conselho Deliberativo da AAFBB, no Rio de Janeiro.

Na sede nacional, estiveram presentes 60 membros do Conselho Deliberativo, composto por 
Conselheiros Natos, Majoritários, Regionais e Minoritários. “Um dos pontos mais importantes 
desse tipo de evento é a possibilidade de multiplicar as informações para nossos associados de 
todo o Brasil”, conta Gilberto Santiago, presidente do Conselho Deliberativo.

Encontros nas Representações

Em Goiás, Gueitiro se reuniu com os as-
sociados da AAFBB disposto a conversar 
e a esclarecer dúvidas sobre investimen-
tos, entre outros assuntos abordados no 
encontro. “Ele foi bastante atencioso e 
procurou passar tranquilidade e reafir-
mar a credibilidade da Previ. Afinal, o 
futuro dos participantes depende desses 
investimentos”, afirma Elisabeth de Oli-
veira, representante de Goiânia.

Segundo Ivo Balestrin, representante de 
Porto Alegre, a visita do presidente da 
Previ foi excelente e contou com a pre-
sença de associados da AAFBB e de repre-
sentantes de outras entidades. “Foi um 
prestígio recebê-lo. Só fortaleceu a rela-
ção da Associação com a Previ”, conclui.

Durante as visitas, Gueitiro reforçou a importância dos encontros, falou sobre o funcio-
namento da Previ, os ativos e a Estratégia de Investimentos da entidade. Ele apresentou 
ainda o desempenho da Previ em 2014 e os dados referentes aos pagamentos dos bene-
fícios de aposentadorias e pensões.

“A principal função da Previ é fazer esse pagamento, sempre buscando obter os melho-
res rendimentos para suas aplicações. A entidade é o maior fundo de pensão da América 
Latina e deve atuar de acordo com embasamentos técnicos, e não políticos, para manter 
seu equilíbrio”, afirma Gilberto.

Em todas as ocasiões, a presidente Celia Larichia 
ressalta que a AAFBB é uma entidade de defesa dos 
direitos dos associados. Desta forma, ela sempre 
destaca a preocupação da Associação com o atual 
cenário político-econômico do país e com os im-
pactos que possam provocar na política de investi-
mentos da Previ. Outro tema questionado por Celia 
é a necessidade da implantação urgente do teto de 
benefícios de dirigentes estatutários aprovado em 
2008, e que continua pendente de solução. 

Da esq. para a dir.: Ivo Balestrin, Gueitiro 
Genso, Sebastião Melo, Celia Larichia e 

José Odilon Gama da Silva

Gueitiro com representantes da AAFBB e de entidades de Goiânia

Celia Larichia e membros  do Conselho Deliberativo da AAFBB com o presidente da Previ (de terno) na sede social
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VIVA MAIS 

Ciência em busca da cura do Alzheimer
É comum a cultura popular confundir o 
significado da palavra demência, definida 
pela medicina como o declínio das fun-
ções cognitivas ou não do corpo humano. 

Hoje, a forma mais comum 
desse tipo de degeneração 
neurológica é a Doença de 
Alzheimer. Entre os princi-
pais sintomas estão a perda 
da memória recente e, com 
o tempo, das funções cog-
nitivas, como a capacidade 
de aprendizado, atenção, 
orientação, compreensão 
e linguagem. O quadro cos-
tuma evoluir até a depen-
dência total do paciente. 

No Brasil, de acordo com 
dados da Associação 
Brasileira de Alzheimer 
(Abraz), das cerca de 15 
milhões de pessoas com 
mais de 60 anos de ida-
de, 900 mil sofrem desse 
mal. Estima-se ainda que, 
no mundo, teremos 22 
milhões de portadores da 

doença até 2025. “Atualmente, já é pos-
sível obter um diagnóstico antes mesmo 
de o paciente apresentar incapacidade. 
Isso porque sintomas de outras enfermi-
dades semelhantes ao Alzheimer podem 
ser descartados por meio de um exame 
do tecido cerebral”, destaca o geriatra 
Sílvio Pinho.

Embora a prevalência do Alzheimer na fai-
xa etária de 60 a 65 anos esteja abaixo de 
1%, depois dos 85 anos a doença atinge de 
30% a 40% da população mundial. O risco 
de desenvolver a síndrome é maior em pes-
soas com histórico familiar de demência 
ou outro tipo de degeneração neurológica 
que, entre os idosos, atinge de 12% a 19% 
das mulheres e de 6% a 10% dos homens.

“Já houve casos de pessoas com 44 anos 
desenvolverem Alzheimer, mas é algo 
incomum. A ordem de importância para 
o diagnóstico é o histórico médico do 
paciente, a avaliação neuropsicológica 
e exames complementares. A doença in-
cide um pouco mais sobre as mulheres, 
talvez pelo fato delas terem uma expec-
tativa de vida maior. Contudo, nenhuma 
pesquisa comprova a influência de gênero 
nessa questão”, explica José Mauro Ferrei-
ra, neurologista credenciado da Cassi.

Tratamento em evolução
Apesar de ser uma doença ainda sem cura, 
o objetivo dos medicamentos e tratamen-
tos existentes hoje é retardar a evolução 
do Alzheimer, preservando por mais tempo 
as funções intelectuais do paciente. Para 
isso, é importante adquirir conhecimentos 
que criam novas conexões entre neurônios 
e aumentam a reserva intelectual. Estudos 
também sugerem a atividade física como 
outro método preventivo.

Pesquisas realizadas nos últimos anos 
sobre o Alzheimer apontam para breve 
o surgimento de tratamentos mais efi-
cazes. Atualmente, uma das abordagens 
promissoras em estudo é uma vacina ca-
paz de estimular o sistema imunológico a 
reconhecer, detectar e evitar substâncias 
tóxicas para os neurônios em nosso orga-
nismo. Embora em fase experimental, a 
proposta é uma das primeiras evidências 
de que a doença pode ser controlada.

Tecnologia aliada
No início deste ano, a Samsung lançou 
o aplicativo de celular Backup Memory,  
criado para auxiliar pacientes com 
Alzheimer. O programa envia informações 
e fotos de pessoas que tenham o aplicativo 
instalado no telefone para o aparelho do 
paciente, permitindo que ele as reconheça 
como amigos ou familiares. 

Atualmente, já 
é possível obter 
um diagnóstico 
antes mesmo de o 
paciente apresentar 
incapacidade”
Sílvio Pinho
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MUNDO SUSTENTÁVEL

Malotes bancários viram bolsas
e geram renda para grupo de artesãs

O desenvolvimento sustentável de comu-
nidades carentes do Rio de Janeiro é um 
dos objetivos do Comitê Elos da Cidadania, 
ONG fundada em 2003 por funcionários do 
Banco do Brasil e amigos. Por meio de ações 
de cooperativismo e incentivo às atividades 
artesanais, a organização estimula a gera-
ção de renda para as famílias atendidas.

O projeto Comunidades em Rede, por 
exemplo, que tem o apoio do Comitê, 
transforma malotes antigos do BB em 
bolsas, chaveiros, carteiras e outros aces-
sórios. A iniciativa reúne costureiras das 
localidades Ponto Chic, em Nova Iguaçu, 
Cidade de Deus e Morro dos Macacos, no 
Rio de Janeiro. As mulheres são capacita-
das e recebem acompanhamento para di-
vulgação e comercialização dos produtos 
feitos artesanalmente por elas.

“Disponibilizamos quase mil malotes de 
lona por ano e estamos sempre em bus-
ca de novas parcerias e doações. Temos 
um retorno muito bom das costureiras. 
Elas se sentem motivadas a trabalhar 
com carinho e responsabilidade”, ressalta 
Rosania Maria de Carvalho, 2ª Tesoureira 
do Comitê Elos da Cidadania.

A vida de Maria José da Conceição, de 51 
anos, mudou para melhor após ingressar 
no projeto. “Eu era uma pessoa sem opor-
tunidades, mas hoje sou uma mulher em-
poderada. Deixei de ser uma simples dona 
de casa para ter uma profissão e contri-
buir para a qualidade de vida da minha 
família”, conta a participante, moradora 
de Nova Iguaçu.

No site www.bolsasemrede.com.br, é pos-
sível conhecer um pouco mais sobre o tra-
balho das costureiras e adquirir produtos.

Prêmio e mais investimentos
Em julho, o grupo Comunidades em 
Rede conquistou o ‘Prêmio BNDES de 
Boas Práticas em Economia Solidária’, 
que visa reconhecer empreendimentos 
econômicos baseados nos princípios da 
autogestão, solidariedade e cooperação. 
O valor de R$ 20 mil, recebido durante a 
premiação, será usado para a compra de 
novos equipamentos que permitam am-
pliar o trabalho de aproveitamento dos 
malotes bancários.

Os Comitês de Cidadania do Banco do 
Brasil estão presentes em várias regiões 
do país, beneficiando milhares de pessoas 
com ações contra a fome, campanhas 
solidárias, oficinas profissionalizantes, 
creches, cursos de alfabetização e cons-
trução de moradias, entre outras. 

Conhece algum associado que tenha um projeto interes-
sante na área de responsabilidade socioambiental? Envie 
um e-mail para revistaconexao@aafbb.org.br contando 
um pouco sobre a iniciativa. Quem sabe esse personagem 
não vira história na Revista Conexão AAFBB?
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Como aumentar meu benefício
no INSS pela Desaposentação

A desaposentação é a possibilidade jurídica 
de o aposentado rever seu benefício previ-
denciário oficial (INSS) para que sejam con-
sideradas as novas contribuições previden-
ciárias realizadas após sua aposentadoria. 

Na verdade, a desaposentação nada mais 
é do que a correção de uma grave injustiça 
praticada contra o aposentado que, após a 
concessão do benefício pelo INSS, conti-
nuava exercendo sua atividade profissional 
e, portanto, contribuindo para a previdên-
cia oficial sem qualquer vantagem.

No direito previdenciário não se admite 
duas aposentadorias oficiais. Por isso, até 
1994, os trabalhadores já aposentados, 
que seguiam em atividade, recebiam suas 
contribuições de volta quando retorna-
vam à inatividade, com juros e correção 
monetária e com o nome de pecúlio. Não 
tinham direito a novo benefício, mas re-
cebiam de volta suas contribuições como 
se fossem uma poupança. Com a extinção 
desse direito, instalou-se uma inconstitu-
cionalidade, com a obrigação de contri-
buição sem qualquer contraprestação por 
parte da autarquia federal (INSS).

Assim, a desaposentação é a renúncia ao 
benefício que está recebendo para poder 
garantir o de maior valor em razão da 
continuidade de contribuições. 

OPINIÃO

Por Hugo Jerke

Hugo Jerke é assessor jurídico da AAFBB e coordenador do serviço de Orientação 
Jurídica. Advogado pós-graduado em Direito Privado pela Universidade Federal 
Fluminense e em Direito do Consumidor pela Universidade Estácio de Sá, é mestre em 
Direito pela Universidade Cândido Mendes. Também é vice-presidente da Comissão de 
Direito Sanitário e Saúde da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e membro 
titular da Comissão de Previdência Complementar da OAB.

Essa matéria já foi apreciada de forma 
definitiva pelo Superior Tribunal de Jus-
tiça, no julgamento do Recurso Especial 
nº 1.334.488/SC, no qual restou sedi-
mentado o entendimento da possibili-
dade da desaposentação.

Quem pode pedir
a desaposentação
A desaposentação é aconselhada para 
aqueles que não recebem benefício pre-
videnciário oficial no teto, atualmente  
R$ 4.663,75, e que, após sua aposenta-
doria, continuaram ou continuam reco-
lhendo contribuições previdenciárias. É 
importante ressaltar que até os sócios de 
empresas, que recebem pró-labore, reco-
lhem contribuições previdenciárias e, com 
isso, podem pedir a desaposentação.

Destaca-se a nova regra de aposentadoria, 
o famoso 85/95, criada por medida provi-
sória. Essa nova regra da previdência irá es-
timular a desaposentação, pois em muitos 
casos o aposentado, que sofreu os efeitos 
do fator previdenciário em seu benefício 
de aposentadoria oficial, poderá postular a 
aposentadoria mais vantajosa. 

Cada caso deverá ser analisado por advoga-
do especialista em matéria previdenciária 
para que sejam avaliados os benefícios de 
uma eventual ação judicial. 
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A AAFBB está 
presente na vida 
dos associados, 
tanto nos bons 
quanto nos maus 
momentos”
Ernesto Pamplona

PRA VOCÊ

AAFBB sempre junto
aos associados
A AAFBB dá suporte aos seus associados e familiares em todos os momentos, principal-
mente nas horas mais difíceis. Fazer parte da Associação traz uma série de benefícios, 
como a aquisição de seguro de vida, oferecido pela SulAmérica Seguros, por um preço 
vantajoso e diferenciado.

Os seguros são administrados pela Vice-presidência de Seguros e Benefícios, responsá-
vel por fazer a interface com a seguradora. “A AAFBB está presente na vida dos associa-
dos, tanto nos bons quanto nos maus momentos, procurando sempre apoiá-los e a seus 
familiares”, explica o vice-presidente, Ernesto Pamplona.

Com o objetivo de manter um relacionamento transparente com seus associados, a en-
tidade divulga a seguir o balanço do pagamento dos seguros de vida, referente aos anos 
de 2013, 2014 e 2015. 

Confira outras vantagens 
de ser segurado da AAFBB:

- Contratação da apólice sem 
burocracia.

- Cônjuges, companheiros, filhos, 
enteados, pais, irmãos, netos, 
genros, noras e cunhados do 
segurado principal também  
podem contratar o seguro.

- Não é obrigatório, para 
proponentes de até 60 anos, 
preencher a Declaração Pessoal de 
Saúde (DPS) em seguros com valor 
máximo de R$ 100 mil.

2013 2014 2015 (até 14/08)

Número de 
Sinistros Pagos

352 395 229

Valor R$ 10.925.423,61 R$ 12.889.018,07 R$ 10.382.496,86 

Valor atualizado 
pelo IPCA até 

julho/2015
R$ 12.533.667,82 R$ 13.876.633,92 R$ 10.382.496,86

julho/2015
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PAPO JURÍDICO

AAFBB mobiliza 
apoio ao projeto 
que muda regra 
para distribuição 
de superávit em 
fundos de pensão
de superávit em 
fundos de pensão

A luta da AAFBB em apoio ao Projeto 
de Decreto Legislativo (PDS) 275/2012 
continua. De autoria do senador Paulo 
Bauer, o projeto prevê que a distribuição 
de superávits (Reserva Especial) em fun-
dos de pensão deve ser feita apenas aos 
participantes, e anula alguns artigos da 
Resolução 26 do Conselho de Gestão de 
Previdência Complementar (CGPC), que 
determinam a divisão dos recursos entre 
os participantes (50%) e o patrocinador 
(50%). O projeto encontra-se parado na 
Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), 
cujo relator é o senador José Pimentel.

Celia Larichia, presidente da AAFBB, enten-
de que a distribuição dos recursos da for-
ma prevista na Resolução 26 é ilegal. “Uma 
resolução não pode se sobrepor a uma lei 
na hierarquia jurídica”, explica. “Ela é feita 
para detalhar e regulamentar o que está 
previsto em lei e essa divisão simplesmen-
te não consta da LC 109, de 2001, que rege 
o sistema de previdência complementar”.

Celia lamenta que Pimentel tenha sido re-
conduzido à relatoria do projeto, pelo presi-
dente da Comissão, senador Delcídio Ama-
ral, tendo em vista que o mesmo assinou a 
Resolução 26, em 29/9/2008, quando era 
ministro da Previdência e, por força de lei, 
presidente do CGPC. “Por uma questão de 
ética, não deveria voltar a ser o relator da 
matéria na CAE”, diz.

A AAFBB vem se mobilizando pelo PDS 275 
desde que foi apresentado em 2012. A Asso-
ciação entregou em julho do ano passado, em 
conjunto com outras entidades representati-
vas, durante audiência pública sobre o projeto, 
um abaixo-assinado com 80 mil assinaturas 
pedindo sua aprovação. Se passar pela Co-
missão de Assuntos Econômicos, o projeto do 
senador Bauer irá para a Comissão de Cons-
tituição e Justiça, antes de ser encaminhado 
para votação em plenário.

A aprovação do PDS 275 fará com que 
qualquer superávit 
apurado futuramen-
te seja utilizado em 

benefício do partici-
pante, sem permitir sua divi-

são com o patrocinador. A lei, no entanto, 
não pode retroagir sobre o superávit distri-
buído anteriormente. Por isso, o projeto no 
Senado é apenas uma das frentes de luta 
da AAFBB. A Associação vem mantendo 
esforços jurídicos para questionar a legali-
dade da Resolução 26. O objetivo é a devo-
lução dos R$ 7,5 bilhões de superávit dis-
tribuídos ao Banco do Brasil, entre 2011 e 
2014. Esse montante corresponde à meta-
de dos recursos da Reserva Especial gerada 
no período (2007 a 2009). A outra parcela 
foi distribuída aos participantes do Plano 
1 em forma de Benefício Especial Tempo-
rário (BET) e suspensão da contribuição. 

O superávit é nosso

16 CONEXÃO



A instituição foi demandada por muitos 
associados que desejam aderir à Ação 
Plano Verão. Se você ainda não é sócio e 
está interessado ou tem um amigo que 
deseja ingressar no processo – que já tem 
causa ganha –, procure a Vice-Presidência 
de Assistência ao Associado e de Repre-
sentações da AAFBB (Vipar). As informa-
ções completas sobre a ação estão no site 
da Associação.

PAPO JURÍDICOPAPO JURÍDICO

ÃO TEE AÇÕ SOC ENT

DA RES DO BA ALT

IAD PLA EI JA BRA

TO AIR AS SIL OI

ES NE NO ALM IRO

NCO OS REP VIN VER

1. Nome da ação de execução individual promovida
 pela AAFBB. 

2. Mês em que o governo lançou o Plano Verão. 

3. Réu da Ação Plano Verão. 

4. Buscam seus direitos na Justiça. 

5. Número de associados contemplados pela ação
 até o momento. 

6. Nome de um dos associados que já ganhou a ação. 

7. Os associados interessados em ingressar na ação de-
vem procurar a Vice-Presidência de Assistência ao 
Associado e de _________ da AAFBB. 

Em janeiro de 1989, o governo lançou o 
Plano Verão, que atualizou os saldos das 
cadernetas de poupança com base no ren-
dimento acumulado das Letras Financeiras 
do Tesouro (LFT) e não pelo Índice de Preço 
ao Consumidor (IPC). Com isso, os bancos 
brasileiros deixaram de creditar a diferença 
percentual de 20,46% nas contas poupan-
ça com aniversário na primeira quinzena de 
fevereiro daquele mesmo ano.

Na década de 1990, o Instituto Brasileiro 
de Defesa do Consumidor (IDEC) acionou a 
Justiça e obteve um parecer favorável sobre 
o caso. Com a decisão, a instituição promo-
veu, em 2013, uma ação de execução indi-
vidual contra o Banco do Brasil, permitindo 
a adesão de associados da AAFBB que man-
tiveram cadernetas de poupança no Banco. 

Hoje, muitos desses associados já estão 
recebendo os valores corrigidos. 

“Foram 28 associados contemplados. Por 
serem da AAFBB, não tiveram custos para 
buscarem seus direitos. O tempo e o va-
lor para ressarcimento, contudo, é dife-
renciado para cada caso”, explica Marcus 
Siqueira, advogado e coordenador dos 
profissionais conveniados com a Associa-
ção para tratarem da Ação Plano Verão.

Associado da AAFBB desde 1982, o parana-
ense Altair Almeida foi um dos agraciados 
recentemente. “Foi muito vantajoso e práti-
co aderir à ação pela instituição. É muito im-
portante participarmos de qualquer inicia-
tiva direta ou indireta, fazendo cumprir um 
direito nosso de forma coletiva”, enfatiza.

Ação Plano Verão: associados 
começam a ser contemplados

PA
SS

AT
EM

POPalavras Quebradas
Com base na matéria acima, da seção Papo Jurídico, encontre, no quadro abaixo, as respostas para as questões. Mas atenção: 
nem todas as palavras estão divididas por separação silábica. Arrisque a sorte!

1.  Plano Verão; 2.  Janeiro ; 3 .Banco do Brasil; 4. Associados; 5. Vinte e oito; 6. Altair Almeida; 7. Representações
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CULTURA EM PAUTA 

Centro Cultural Banco do Brasil: 
cultura e lazer para todos os brasileiros

Em 1989, o Banco do Brasil inaugurou, no 
Rio de Janeiro, seu primeiro CCBB. Poste-
riormente, foram abertas as unidades de 
Brasília (2000), São Paulo (2001) e Belo 
Horizonte (2013). À época do lançamen-
to da unidade carioca, o Banco inovou ao 
criar um espaço multidisciplinar reunindo 
cinema, teatro, música, dança, exposições 
e arte-educação em um mesmo lugar.

O Banco passou a investir em equipamen-
tos culturais e não apenas em patrocínios 
de projetos pontuais. Esse posicionamen-
to fez com que os CCBBs se tornassem 
ponto de encontro para artistas, educa-
dores, crianças e adultos.

Mais de duas décadas depois, os quatro CCBBs 
são considerados referências na área de cultu-
ra e líderes de público no ranking nacional de 
museus. Até hoje, os Centros Culturais já re-
ceberam mais de 77,3 milhões de visitantes, 
com a realização de 3.784 projetos e 13.068 
eventos. Em 2014, cerca de 5,3 milhões de 
pessoas visitaram os CCBBs. Uma estatística 
15% superior ao ano de 2013.

Sua programação regular e de qualidade 
promove a inclusão social, enfatizando 
também a democratização por meio de se-
leção pública para a escolha de projetos.

Confira a programação dos CCBBs no site: bb.com.br/cultura

CCBB Rio de Janeiro
O histórico prédio possui linhas neoclássicas e ser-
viu primeiramente como sede da Associação Co-
mercial do Rio de Janeiro. Em 1906, sua rotunda 
abrigava o pregão da Bolsa de Fundos Públicos. Na 
década de 1920, passou a pertencer ao Banco do 
Brasil e, em 1989, foi inaugurado como Centro 
Cultural. Além de suas atrações, o CCBB possui 
biblioteca e videoteca, e abriga o Arquivo Histó-
rico e o Museu Banco do Brasil.

CCBB Brasília
A unidade localiza-se no Setor de Clubes Sul, 
no Edifício Tancredo Neves, projetado pelo ar-
quiteto Oscar Niemeyer. Antes de virar Centro 
Cultural, o local foi sede do Centro de Forma-
ção do Banco do Brasil. O projeto paisagístico é 
assinado por Alba Rabelo Cunha.

CCBB São Paulo
A unidade paulista está localizada no coração 
histórico da cidade, na Rua Álvares Penteado, 
equina com a Rua da Quitanda. Sua edificação 
mistura o estilo neoclássico com o art-noveau e 
é um significativo exemplo da arquitetura do iní-
cio do século XX, refletindo o desenvolvimento 
social e arquitetônico do Centro de São Paulo.

CCBB Belo Horizonte
O prédio fica na Praça da Liberdade e foi projetado pelo arquiteto 
Luiz Signorelli, fundador da Escola de Arquitetura da Universidade de 
Minas Gerais. Em agosto de 2009, foram iniciadas as obras de restaura-
ção e adaptação do prédio. A unidade faz parte do Circuito Cultural Praça 
da Liberdade, um complexo de antigos prédios da administração pública 
que se tornaram espaços de cultura, artes e lazer.
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REPRESENTAÇÕES AAFBB

Aracaju (SE)
Representante: Wallas Alves de Morais
Praça General Valadão, 377, 1º andar – Centro
CEP: 49008-900
Tel.: (79) 3246-2137
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

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) 3272-0898
E-mail: belohorizonte.mg@aafbb.org.br

Brasília (DF)
Representante: Felinto Amorim Pereira Filho
Representante Adjunto: Raimundo Rodrigues
Edifício Sede II do Banco do Brasil, 13º andar
CEP: 70073-900
Tel.: (61) 3102-9982 / 3102-9980
E-mail: brasilia.df@aafbb.org.br

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: Jaber Alfredo Rosa
Av. Francisco Glicério, 964, sala 405 – Centro
CEP: 13012-100
Tel.: (19) 3231-5050 / 3722-4150
E-mail: campinas.sp@aafbb.org.br

Campos dos Goytacazes (RJ)
Representante: Antonio Roberto Vieira
Rua 13 de Maio, 37, 3º andar – Centro
CEP: 28010-260
Tel.: (22) 2722-0016
E-mail: campos.rj@aafbb.org.br

Caruaru (PE)
Representante: João Borges Lima
Praça José Martins, 56, 4º andar – Centro
CEP: 55002-970
Tel.: (81) 3722-1888 / 3273-1666
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

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
Av. Desembargador Moreira, 1199 – Térreo – 
Meireles
CEP: 60170-001
Tel.: (85) 3266-7937
E-mail: fortaleza.ce@aafbb.org.br

Pontos Avançados (CE)
Crato
Rua Bárbara de Alencar, 851, Centro, Crato - CE
Cep: 63101-970
Tel: (88) 3523-2088

Praça do Carmo
Representante Adjunto: Francisco Roberto
de Almeida
Av. Duque de Caxias, 560, 1º andar – Centro 
– Fortaleza
CEP: 60636-110
Tel.: (85) 3255-3218 / 3255-3127
E-mail: fortaleza.ce@aafbb.org.br

Praça dos Correios
Rua Floriano Peixoto, s/n, Praça Waldemar
Falcão – Centro – Fortaleza
CEP: 60055-140
Tel.: (85) 3455-3641 / 3455-3643

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

Ilhéus (BA)
Representante: Newton de Novais Miranda
Rua Marques de Paranaguá, 112, 
4º andar – Centro
CEP: 45653-000
Tel.: (73) 3231-7918
E-mail: ilheus.ba@aafbb.org.br

Itabuna (BA)
Representante: Ivann Krebs Montenegro
Rua Paulino Vieira, 155, 
2º 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: Volnei Leite de 
Andrade
Praça 1817, nº 129, 7º andar – Centro
CEP: 58013-010
Tel.: (83) 2108-1835 / 2108-1835
E-mail: joaopessoa.pb@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
Rua João Pessoa, 219, Edifício Sisal,  
sala 616 – Centro
CEP: 59025-500
Tel.: (84) 3201-1909
E-mail: natal.rn@aafbb.org.br

Niterói (RJ)
Representante: Humberto Blanc
Av. Ernani Amaral Peixoto, 347, 3º andar
Centro
CEP: 24020-072
Tel.: (21) 2729-9885
E-mail: niteroi.rj@aafbb.org.br

Porto Alegre (RS)
Representante: Ivo FogazziBalestrin
Rua Riachuelo, 1038, sala 805 – Centro
CEP: 90010-272
Tel.: (51) 3023-3245
E-mail: portoalegre.rs@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)

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 Adjunto: Antônio Rubem
de Almeida Barros 
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) 3235-2652
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
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