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APRESENTAÇÃO

PRESIDÊNCIA
• Ascom - Assessoria de Comunicação
  e Marketing
• Asjuc - Assessoria Jurídica do
  Contencioso

VISEB
Vice-Presidência de
Seguridade e de Benefícios

VIPAR
Vice-Presidência de
Assistência ao Associado
e de Representações
•Atendimento aos Associados/Setor 
Social/Setor Cultural
• Orientação Jurídica
• Assistência Jurídica nas Ações da 
AAFBB
• Representações 

VIPAD
Vice-Presidência 
Administrativa
• Diretoria de Administração
• Diretoria de Administração Predial
• Diretoria de RH
• Diretoria de Informática
• Diretoria - Sede Campestre
• Condomínio Saturnino de Brito

VIFIN
Vice-Presidência
de Finanças
• Gerais
• Contabilidade
• Tesouraria
• Controladoria
• Comentários sobre Itens Relevan-
   tes para o Resultado Anual
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CODEL
Conselho Deliberativo 
Presidente: Gilberto Matos Santiago
Vice-presidente: Loreni de Senger
1º Secretário: Nelson Fragoso Leal
2º Secretário: Mario de Oliveira Bastos

CONFI
Conselho Fiscal 
Presidente: Maria Tereza de Souza Silva
Membros: Adolpho Gonçalves Nogueira
Noé Fernandes Marques Neto

CADMI
Conselho Administrativo 
Presidente: Celia Maria Xavier Larichia
Assessoria da Presidência - Cristina 
Pizzini
Assessoria de Comunicação e Marketing
Paulo Daltro
Assessoria Jurídica do Contencioso -
Waldyr Argento

Vice-Presidências:
Vice-presidente de Finanças: Ari Sarmento do Valle Barbosa
Diretor Financeiro - José Paulo Aguiar
Tesouraria / Contabilidade - Sebastião Bastos

Vice-presidente de Administração: Carlos Fernando dos Santos 
Oliveira
Informática - Mário Ronchinni  |  José Carlos Junqueira
Compras - Eliomar Oliveira
Restaurante e patrimônio - Julio Alt
Sede Campestre - Jorge Barroso
Departamento Pessoal - Hilda Valle 

Vice-presidente de Seguridade e Benefícios: Ernesto M. Pamplona C.R Neto
Diretor de Seguros - José Mauro Martins
Diretor de Benefícios - Roberto Escóssia

Vice-presidente de Assistência aos Associados e de Representações: 
José Odilon Gama da Silva
Representações e Social - Nelson Luiz Oliveira
Atendimento - Regina Marçal 
Jurídico - Reneé Nogueira

Sede nacional:
Rua Araújo Porto Alegre, 64

Centro – Rio de Janeiro – RJ – CEP 20.030-015
Tel.: (21) 3861-0700 (Geral) 0800-7010805

Sede campestre:
Avenida Santa Alice, 310

Xerém – Duque de Caxias – RJ – CEP 25.250-140
Tel.: (21) 2679-1921 – (21) 2679-9900
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O ano de 2016 foi marcado por muitos desa-
fios. A Associação completou 65 anos com um 
quadro de quase 30 mil associados, mais de trinta 
representações no país e manteve-se atuante na 
finalidade maior e mais importante: lutar pelos 
direitos de seus associados e da Comunidade BB. 

Foi na busca pela defesa e pela garantia dos 
associados que a AAFBB deu continuidade a sua 
participação na Mesa de Negociação da Cassi, com 
o objetivo de buscar alternativas para sustentabi-
lidade da nossa Caixa de Assistência. Presente em 
inúmeras reuniões e propondo soluções, a AAFBB 
foi crescendo e se destacando. Após longas nego-
ciações as entidades e o Banco do Brasil consegui-
ram chegar a um acordo que culminou em um ple-
biscito para os participantes, aprovado por maioria. 

Outro destaque na defesa dos associados foi 
o posicionamento da AAFBB frente à necessidade 
da retirada do regime de urgência do projeto PLP 
268/2016, que altera a Lei Complementar 108, in-
cluindo/mudando dispositivos de governança das 
Entidades Fechadas de Previdência Complementar 
vinculadas à União, aos Estados, ao Distrito Federal 
e aos Municípios; e as autarquias, fundações, socie-
dades de economia mistas e outras entidades pú-
blicas. O projeto tem sido objeto de grande debate 
entre as entidades representativas, inclusive com 
audiência pública promovida pela OAB-DF.

Internamente, as dificuldades que afetaram fi-
nanceiramente a economia brasileira, o cenário 
político de instabilidades e o envelhecimento do 
quadro de associados refletiram na arrecadação 
da Associação no período. Foi um grande desafio 
manter o nível associativo nesse cenário adverso. 

E pensando no equilíbrio financeiro, foram 
aplicadas uma série de medidas reestruturantes 
para a renovação do quadro de associados, for-
talecimento e a manutenção dos existentes. A di-
retoria da AAFBB se empenhou em implantar um 
conjunto de ações com o objetivo de aproximar 
a Associação dos colegas da ativa, aposentados 
e pensionistas. Dentre essas ações, a área de co-
municação se dedicou em ampliar a interação dos 
veículos de comunicação e aumentou a presen-
ça em eventos. Já a área de seguros criou novos 
produtos, reduzindo assim os riscos financeiros e 
conquistando resultados positivos. 

O quadro de Recursos Humanos passou por 
uma readequação dentro da atual realidade do 
mercado profissional e econômico e, consequen-
temente, a ampliação do horário de trabalho – 
para 8h – para as próximas contratações. Foi ela-
borado o manual de Recursos Humanos, com o 
objetivo de aperfeiçoar e disciplinar as atividades 
do funcionalismo, em linha com a legislação tra-
balhista. 

Com intuito de traçar novos objetivos para as 
representações, em setembro, foi promovido o 
“Encontro de Representantes”, na sede campestre. 
O evento reuniu os representantes estaduais, os 
presidentes dos Conselhos da AAFBB, vice-presi-
dentes, diretores, assessores, parceiros e diretores 
eleitos da Cassi e da Previ. O Encontro também foi 
importante para discutir estratégias para o forta-
lecimento da Instituição e traçar metas para 2017.

O programa de pontos AAFBB+, criado em 
2014, distribuiu aos nossos associados 628.283 
pontos. A área de Convênios Médicos, Clínicas e 
Laboratórios concluiu o ano de 2016 com a marca 
de 802 especialidades médicas e 16.060 especiali-
dades clínicas e laboratoriais. O Clube de Benefí-
cios conquistou 339 convênios, o que representa 
8 mil pontos de atendimento em todo o Brasil.

Com 2.190 atendimentos realizados no ano, a 
Orientação Jurídica consolida-se, mais uma vez, 
como grande aliada no estreitamento das relações 
com os associados na medida em que responde, 
com rapidez e eficiência, a questões em diversas 
áreas do Direito.

Vários eventos foram realizados na Sede Social, 
Campestre e Representações com o objetivo de 
oferecer lazer e qualidade de vida aos associados 
e mantê-los atualizados sobre assuntos de seu in-
teresse.

A harmonia entre os poderes da AAFBB (CADMI, 
CODEL e CONFI) e o empenho de todos os cola-
boradores, gestores, representantes e funcionários 
foram fatores relevantes para que os objetivos da 
entidade fossem alcançados em 2016.

O direcionamento estratégico com foco na cap-
tação de sócios/seguros e o permanente trabalho 
de redução de custos e revisão de processos leva-
ram a entidade a obter resultado superavitário de 
R$ 940 mil no exercício.
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A Assessoria de Comunicação e Marketing está 
subordinada à presidência do Conselho Administra-
tivo da AAFBB e tem como função a condução do 
planejamento e desenvolvimento das atividades de 
comunicação e marketing da Associação. A Ascom 
está dividida em dois segmentos: Comunicação e 
Marketing. 

As atividades do ano de 2016 da Ascom, no seg-
mento de Comunicação, foram marcadas pelas co-
memorações pela passagem dos 65 anos da AAFBB, 
que aconteceu no dia 24 de outubro.

Dentre as diversas ações de comunicação para mar-
car a data histórica, a Ascom montou, na sede social, a 
exposição fotográfica “AAFBB – 65 anos de história”. A 
exposição, que teve 18 painéis, trouxe imagens desde 
1951, ano em que a AAFBB foi criada. Entre os marcos, 
estavam registrados o Estatuto e as primeiras reuniões 
que aconteciam entre os fundadores.

Além da exposição, a Ascom continuou amplian-
do a interação dos veículos de comunicação com 
os associados.

A Revista Conexão AAFBB completou em 2016 
um ano de muita informação para os associados. 

No início de janeiro de 2016 foi implementado o 
novo portal da AAFBB, que agora tem uma navega-
ção mais amigável e um layout leve e moderno. 
O portal disponibiliza para nossos associados 
notícias, artigos, convênios, galeria de fotos, 
mais integração com as representações e ou-
tros.

As Redes Sociais da AAFBB foram am-
pliando seus conteúdos. Hoje, os associa-
dos já podem encontrar as notícias de mais 
destaques sendo compartilhadas através 
do Facebook.

Outra ferramenta que passou a ser utili-
zada pela Ascom durante o ano de 2016 foi a 
comunicação através do WhatsApp.

A área de Comunicação também auxiliou di-
versos setores da AAFBB. Destacamos o trabalho 
desta assessoria no Segundo Encontro de Repre-
sentantes, no acompanhamento da Mesa de Ne-
gociações sobre a Sustentabilidade da Cassi,  e 
fez a cobertura de todos os eventos promovidos 

pela entidade e outros de interesses dos associa-
dos.

Atividades
• Confecção de quatro edições da Revista Cone-

xão AAFBB;
• Gerenciamento e edição do site da AAFBB. Fo-

ram inseridas, aproximadamente, 360 matérias no 
ano. Média de 7,5 matérias por semana;

• Confecção e envio de e-mail marketing. Foram 
encaminhados, aproximadamente, 57 edições no 
ano.

• Envio diário de clipping para diretores, conse-
lheiros e para representantes com as matérias di-
vulgadas nos sites da AAFBB, das principais entida-
des do funcionalismo do BB e de jornais e revistas 
de maior divulgação do país;

• Confecção e distribuição diária do impresso 
“Está no site”. O informativo é entregue diariamen-
te nas dependências da sede social e apresenta as 
notícias divulgadas no site da AAFBB;

• Confecção e distribuição semanalmente do im-
presso “Notícias da semana”. O informativo é en-
tregue nos finais de semana na sede campestre e 
apresenta as principais notícias divulgadas no site 
da AAFBB durante a semana.

Comunicação
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O setor de Marketing atua na execução de mídia 
impressa, apoio à área de Web Designer e audiovisu-
al, com atendimento às demandas da Presidência, Vi-
ce-Presidências e Representações, e na produção das 
ações de divulgação da AAFBB em eventos institucio-
nais e datas comemorativas. 

• Ações de divulgação da AAFBB nos eventos ins-
titucionais;

• Produção de peças publicitárias para divulgação 
de eventos e datas comemorativas;

• Criação e elaboração de brindes;

• Atendimento às Representações nas solicitações 
de brindes para os eventos;

• Confecção de folders, cartazes, peças promocio-
nais e placas comemorativas;

• Auxilio a VIPAD na cotação de material gráfico e 
brindes promocionais;

• Participação no CINFAABB – Cuiabá;

• Participação em eventos esportivos;

• Divulgação dos produtos AAFBB (Seguro, Clube 
de Benefícios, AAFBB +,  Sede Campestre, Restaurante 
etc.);

• Edição de imagens para vídeo institucional.
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Criada em 3/6/2013, de acordo com o art. 31 do 
Estatuto Social da AAFBB, a Asjuc – Assessoria Jurí-
dica do Contencioso manteve as seguintes ativida-
des em 2016:

• Acompanhamento das ações judiciais em que 
a AAFBB é parte;

• Estudo de teses jurídicas e viabilidade de ações 
judiciais;

• Elaboração de relatório bimestral das ações 
judiciais em que a AAFBB é parte, encaminhando 
para o CADMI e o CODEL, nos formatos completo 
e resumo;

• Conferência e análise das faturas, cobranças e 
atividades pertinentes às solicitações de pagamen-
tos mensais, aos escritórios de advocacia contrata-
dos pela AAFBB;

• Análise e acompanhamento dos contratos fir-
mados com escritórios de advocacia contratados 
pela AAFBB;

• Interatividade com os escritórios de advocacia 
contratados;

• Interatividade com a Assessoria Jurídica Insti-
tucional da AAFBB;

• Prestação de auxílio e consultoria Jurídica ao 
CADMI, CONFI e CODEL referente a assuntos rela-
cionados a ações judiciais de interesse da AAFBB;

• Prestação de auxílio e consultoria jurídica à VIPAR, 
área responsável pela assistência aos associados;

• Prestação de auxílio e consultoria jurídica à VISEB, 
quando solicitados;

• Prestação de auxílio e consultoria à ASCOM 
quando da elaboração de textos jornalísticos e in-
formes relacionados a temas jurídicos e ações ju-
diciais de interesse da AAFBB, além de atualização 
das ações judiciais no site;

• Elaboração de pareceres e prestação de infor-
mações sobre assuntos diversos postados nas re-
des sociais e de interesse da AAFBB e de seus asso-
ciados, quando demandado;

• Prestação de atendimento a associados de for-
ma pessoal, via e-mail, carta e telefone, quando 
acionada;

• Assessorar e acompanhar a Presidência nos de-
bates externos entre as demais associações e po-
deres constituídos, nos assuntos de interesses dos 
associados.
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• Foi aprovado pelo CODEL, em reunião de 
11.01.2016, o Regulamento do Benefício Decesso, 
novo nome do antigo Pecúlio Especial, que disci-
plinará, doravante, o tratamento dos processos. Na 
mesma ocasião, alterou-se o nome de Pecúlio para 
Benefício Decesso. Foram 549 processos de óbitos, 
totalizando 903 pagamentos aos respectivos bene-
ficiários, que representaram R$1.633.771,68, média 
de R$1.809,27/beneficiário;

• Preocupados com o crescente custo do Bene-
fício Decesso, representando um impacto futuro 
expressivo para a AAFBB, esta VISEB buscou, jun-
to à nossa Corretora Assurê, alternativas visando 
minimizar os nossos dispêndios e securitizar esses 
riscos. Desta forma contratamos com a SAS, nova 
modalidade de seguro, que substituísse o Benefí-
cio Decesso, destinado aos associados, com até 70 
anos de idade, no mesmo valor daquele benefício, 
continuando sob a égide da AAFBB o pagamento 
do Benefício aos associados com mais de 70 anos, 
em 31.12.2016, aprovado pelo CODEL na reunião 
de 14.11.2016; esse seguro terá validade a partir de 
01.01.2017;

• Da mesma forma, foi proposto e aprovado pelo 
CODEL na mesma reunião de novembro/16, nova 
modalidade de seguro de acidentes pessoais com 
funeral, para as novas categorias de associados, 
criadas na mesma reunião, ferramenta importante 
que será utilizada para a captação de novos associa-
dos, também com validade a partir de 01.01.2017.

Iniciamos o ano de 2016 com 
enormes desafios para enfrentar pri-
mordialmente, no relacionamento 
com nossos associados, no que tange 
à Seguridade, Benefícios e Convênios, 
desta forma, destacamos as principais 
ações implementadas neste ano:

Principais ações implementadas
 neste ano

• Em setembro/2016, após diver-
sas reuniões envolvendo áreas da As-
sociação e a Assurê, renovamos, por 
mais 4 (quatro) anos, nossas apólices 
de Seguro de Vida e Acidentes Pes-
soais Coletivo, mantidas com a SulAmérica Seguros;

• Ainda na área de seguridade, dos sinistros apre-
sentados no decorrer de 2016, 1.049 foram liquidados, 
no valor de R$16.034.747,90 e outros 18 estavam em 
andamento, em 31.12.2016, representando um valor 
de R$361.351,68. Valores substanciais que foram dis-
ponibilizados aos nossos associados e seus depen-
dentes/beneficiários. 

• No que tange ao Clube de Benefícios, terminamos 
o ano de 2016 com 339 convênios, representando um 
total, em torno, de 8.000 pontos de atendimentos, con-
tinuamos com a nossa agressiva atuação de prospecção 
de novos negócios, visando proporcionar aos nossos 
Associados mais benefícios e convênios nessa área;

• O programa AAFBB+, criado no final de 2014, 
objetivando oferecer aos nossos associados um novo 
benefício e, concomitantemente, servindo de mais um 
instrumento de angariação de novos associados e se-
guros, produziu no ano de 2016, as seguintes estatís-
ticas: 628.283 pontos distribuídos e 1.482 transações;

• Quanto à área de Convênios Médicos, Clínicas e 
Laboratórios, concluímos o ano de 2016 com 802 es-
pecialidades médicas e 16.060 especialidades clínicas 
e laboratoriais;

• Melhorias em nossos cadastros (CRM), com imple-
mentação de diversas ferramentas tais como, início da 
informatização do controle da fatura dos seguros de 
vida, agilizando e proporcionando maior segurança ao 
processo, permitindo-nos uma ação mais efetiva na bus-
ca da satisfação e atendimento aos anseios dos sócios;
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• Atendimento a diversas reivindicação dos associa-
dos em relação à AAFBB, Cassi e Previ;

• Renovação da Sala de Leitura;
• Coordenação de eventos como Chá dos Poetas, 

promoção de almoços de grupos de aposentados, Dia 
do Aposentado, Dia Internacional da Mulher, Dia das 
Mães, Dia dos Pais, Bingo, Seresta, Aniversariantes do 
Mês, Dia do Idoso, Dia dos Bancários, Palestras, Car-
naval, Aniversário da Sede Campestre, Festas Julinas, 
Festival de Queijos e Vinhos, Noite do Rock, Noite Por-
tuguesa, Natal e Réveillon;

• Coordenação de oficinas como Ateliê da Memória, 
Dança Sênior, Dança de Salão, Coral;

• Coordenação de passeios culturais e viagens;
• Presença em conferências e eventos da terceira idade;
• Promoção de Seminários sobre Previdência Com-

plementar, em parceria com a Previ.

Fortalecimento do serviço de orientação jurídica 
nas áreas de:

• Direito de Família (União Estável e Pensão Alimentícia);
• Direito das Sucessões (Inventário e Regime de Bens);
• Responsabilidade Civil; Direito do Consumidor;
• Direito de Vizinhança e Condomínio;
• Direito do Trabalho voltado para bancários; 
• Matéria específica: CASSI, PREVI e CARIM;
• Assuntos relacionados à Área Tributária (IPTU)
• Acompanhamento processual
• Atendimento telefônico gratuito aos associados 

de todo o país.
Cumpre informar que neste ano, até o mês de no-

vembro, foram atendidos entre telefonemas, e-mails 
e presencial 2.190 associados, tendo os advogados 

Vice-Presidência responsável pelo atendimento dos 
associados a respeito de assuntos relacionados com 
Previ, Capec, Cassi e BB, inclusive com informações so-
bre o andamento das demandas judiciais.

É responsável também pelas iniciativas de ordem 
cultural e social além de coordenar e acompanhar to-
das as atividades das representações.

Atendimento aos Associados/
Setor Social/Setor Cultural responsáveis respondido a consultas sobre diversas 

questões, evitando para os associados despesas e de-
mora na solução de suas demandas. 

• Prossegue o atendimento aos associados de to-
das as ações patrocinadas pela AAFBB (IGPDI-2003, 
IGPDI-2005, Parcela PREVI, Responsabilidade do BB 
na Assistência médico-hospitalar, Renda Certa, Cesta 
Alimentação, Ação contra perdas dos Planos Econômi-
cos, P-220 e Ação contra retirada do patrocínio).

Além desses atendimentos, há que se registrar os 
atendimentos e pesquisa processual em relação ao Es-
critório do Dr. Mohamed.

• A AAFBB conveniou em 2013, Escritório de Ad-
vocacia para executar os créditos dos associados que 
tinham caderneta de poupança em janeiro/89 (Pla-
no Verão), cumprindo este Setor atender as ligações, 
analisar os extratos, receber documentos, scaneá-los 
e enviá-los ao Escritório. Aderiram até a presente 
data, 510 associados, sendo 130 em 2013 e 380 em  
2014. Cumpre informar que foram devolvidos docu-
mentos, por apresentarem valor irrisório e/ou data 
inválida.

O Escritório ajuizou Protesto Judicial, sendo o prazo 
prorrogado por mais 2 anos e meio. 

• Registramos, ainda, as Ações FGTS e P-220, tendo 
a adesão, respectivamente, de 568 e 661 associados.

• Acompanhamento, orientação e explicações aos 
nossos associados referente à Ação Renda Certa.

 • Esta Vice-Presidência dá especial atendimento a 
diversas reivindicações dos associados que nos deman-
dam por telefone e pela ferramenta “Fale Conosco”. 

• Levando em consideração que tivemos várias de-
mandas, o atendimento por telefone e presencial foi, 
aproximadamente, de 390 por mês.

Orientação Jurídica

Assistência Jurídica nas Ações AAFBB
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Representações

Logo após a fundação da AAFBB, com o 
objetivo de divulgar as atividades 
e serviços oferecidos e estreitar o 
relacionamento entre a instituição 
e seus associados, foram cria-
das as Representações.

Hoje, localizadas em 
quase todos os estados 
do Brasil e Distrito Federal, 
as representações atendem 
e orientam os associados lo-
cais sobre assuntos relativos à 
Cassi, Previ e ações jurídicas, dentre 
outros assuntos, além de coordenar atividades ar-
tísticas de lazer e confraternização para os associados.

Durante o ano de 2016 as representações realiza-
ram as seguintes atividades:

• Aracaju – Café da Manhã Mensal.
• Belém – Dia do Aposentado, Aniversariantes do 

Mês, Café da Manhã Mensal, Dia Internacional da Mu-
lher, Comemoração da Páscoa, Dia das Mães, Dia do 
Idoso, Feira de Talentos, Palestra Cassi, Festa Junina e 
Confraternização de Natal.

• Belo Horizonte – Dia do Aposentado, Outubro 
Rosa, Aniversário da AAFBB, Novembro Azul, Confra-
ternização de Natal, Participação em evento esportivo.

• Brasília – Dia do Aposentado, Aniversariantes do 
Mês, Dia Internacional da Mulher, Dia das Mães, Almoço 
de Confraternização, Dia dos Pais, Passeio em Hotel Fa-
zenda, Aniversário da AAFBB, Confraternização de Natal.

• Campinas – Café dos Aposentados e Café da Ma-
nhã.

• Campina Grande – Dia do Aposentado, Dia das 
Mães, O maior São João do Mundo, Dia dos Pais, Ani-
versário da AAFBB, Confraternização de Natal.

• Curitiba – Dia Internacional da Mulher, 1º Tornei-
ro de Canastra, Conexão com a Beleza, Aniversariantes 
do Mês, 1º Torneiro de Dominó, Cine Pipoca, Dia dos 
Pais, Palestras, Café da Manhã, Festa Junina, Queijos 
e Vinhos, Oficina da memória e Confraternização de 
Natal.

• Florianópolis – Torneio de Dominó; Torneio de 
Biriba, Lanche para os associados.

• Fortaleza – Café da Manhã Mensal, Aniversário da 
AAFBB, Café especial Dia das Mães e Confraternização 
Natalina.

• Goiânia – Café da Manhã Mensal, Dia do Aposen-
tado, Aniversariantes do Mês, Almoço dos Aposenta-
dos, Café dos Atletas, Dia Internacional da Mulher e 
Confraternização Natalina.

• João Pessoa – Confraternização Natalina.
• Maceió – Confraternização Natalina.
• Natal – Confraternização Natalina.
• Niterói – Método Supera Ginástica para Cérebro
• Recife – Confraternização Natalina.
• São Paulo – Homenagem às Mães, Aniversário da 

AAFBB e Confraternização Natalina.
• Teresina – Comemoração 65 anos da AAFBB. 
As representações realizam no dia 20 de cada mês 

um café da manhã para os associados. 
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Vice-Presidência responsável pelas áreas de recursos hu-
manos, materiais, logísticos e tecnológicos, e pela condução 
do controle administrativo das Sedes Social e Campestre. 

Diretoria de Administração

• Implantação do aplicativo de Administração de 
Contratos (ERP da Alterdata);

• Regularização das unidades de padrão de armaze-
nagem do aplicativo Estoque (ERP da Alterdata) utiliza-
das pelo Almoxarifado;

• Expurgo de significativa quantidade de materiais es-
tocáveis do Almoxarifado, por estarem desatualizados;

• Implementação da cobrança dos insumos solicita-
dos pelo Condomínio do Ed. Saturnino de Brito ao Al-
moxarifado da Associação;

• Prioridade na busca do menor preço e qualidade 
quando da aquisição de produtos e serviços;

• Periódica revisão de contratos, visando à redução 
de custos administrativos.

Diretoria de Administração Predial

• Implantação de Sala de Leitura no 11° andar;

• Implantação da Sala de Assistência Social no 11º 
andar;

• Implantação da Sala da ASJUC no 4º andar;
• Implantação da Sala da Assessoria Jurídica no 4º 

andar;
• Implantação  da Sala de Reuniões no 4º andar;
• Reforma da Sala dos Aposentados no 11º andar;
• Retirada de entulhos do 12º andar;
• Diversos serviços de conservação do prédio (tipo: 

elétrica, hidráulica, etc);
• Atendimento de 1543 solicitações no Help Desk.

Diretoria de Recursos Humanos

• Elaboração do Manual de Normas e Condutas em 
linha com a legislação trabalhista;

• Implantação do BANKFOLHA, para pagamento da 
FOPAG dos funcionários;

• Palestras informativas sobre saúde e bem-estar;
• Readequação do quadro de funcionários de acordo 

com planejamento definido pelo CADMI;
• Acompanhamento do Plano de Saúde dos funcioná-

rios e promoções de ações visando ao controle de cus-
tos.
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• Reformas de chalés e apartamentos;
• Compra de equipamentos;
• Aquisição de uniformes para todos os colabora-

dores;
• Manutenção e recuperação da área externa;
• Manutenção do Salão de Convenções.

A partir do trabalho realizado pelo GT Xerém fo-
ram adotadas diversas medidas que objetivaram a 
redução de custos/despesas da Sede Campestre, a 
saber:

• Otimização do uso das unidades da hotelaria du-
rante a baixa temporada;

• Centralização total dos serviços administrati-
vos;

• Ampliação das medidas de contingenciamento;
• Redução de insumos e despesas administrativas;
• Terceirização de serviços;
• Encerramento do serviço de enfermagem;
• Adaptação do restaurante no período de baixa 

utilização;
• Readequação do quadro de pessoal. 

Diretoria de Informática

• Atualização do parque de microcomputadores, com 
a substituição inicial de 30 unidades de um total de 129 
microcomputadores;

• Implantação da Gestão do Diretório AD (Active Directory);
• Reestruturação do ambiente da Rede de Computa-

dores, com a configuração dos novos servidores;
• Aprovação de Solução de Segurança: OI Gestão Segurança;
• Estudo da reestruturação do Back Bone da Rede de 

Computadores;
• Aprovação da substituição da Moeda Fantasia utili-

zada na Sede Campestre (Xerém);
• Aprovação da substituição do aplicativo VHS (de 

hotelaria) utilizado na Sede Campestre (Xerém);
• Implantação de Software Livre para controle do 

acervo da Sala de Leitura.

Diretoria da Sede Campestre

Obras e realizações de 2016.
• Manutenção elétrica e eletrônica;



12 Relatório de Atividades 2016

Vice-Presidência responsável pelo controle econô-
mico e Financeiro.

• Manutenção da política de rodízio e de renova-
ção da equipe;

• Reavaliação dos recursos existentes no Sistema 
Alterdata;

• Projeto de automatização do pagamento de 
Mensalidades na fase 1 (Ajustes no Sistema CRM). 

• Elaboração e aprovação do processo de terceiri-
zação da Contabilidade;

• Adequação do Plano de Contas;

• Centralização do Serviço de tesouraria na Sede 
Social;

• Utilização da leitura ótica no Gerenciador Financeiro;     

• Elaboração de relatório com projeções do resul-
tado consolidado;

• Implantação de relatório de acompanhamento 
de desempenho das Representações.

• O ano de 2016 seguiu, observada a linha estra-
tégica adotada pelo Cadmi, na busca de soluções e 

medidas que levem a um futuro econômico e finan-
ceiramente sólido para a AAFBB;

• Nessa visão, tivemos medidas estratégicas na 
área de negócios (Regulamento do Benefício Deces-
so e Implantação do Seguro Funeral);

• Teve continuidade o esquema de contingencia-
mento de despesas e o processo de readequação do 
quadro de funcionários da Associação;

• Passamos pelo primeiro ano de ajustes na Apó-
lice de Seguros, sem haver redução de percentuais 
de rentabilidade pactuados para o produto; 

• Ocorreram mudanças na política de pessoal 
(Implantação do Manual de Conduta e Contratação 
de Funcionários de Jornada de 8 horas);

• Foi fator crítico em 2016 o dispêndio com co-
brança de tarifas bancárias e também contabiliza-
mos valores relativos a pendências trabalhistas que 
foram encerradas;

• Novamente, a controle das despesas foi funda-
mental para o resultado final do ano;

• Por outro lado as receitas ficaram um tanto 
quanto distantes das metas pretendidas pelo orça-
mento, em função da crise financeira que afeta o 
país, com impacto na renda dos associados;

• Aspectos conjunturais (políticos e econômicos) 
foram os principais causadores desse resultado abai-
xo das expectativas em nossa arrecadação anual;

• As receitas de hospedagem foram as mais afeta-
das, uma queda da taxa de ocupação de 35% em re-
lação aos quatro anos anteriores na Sede Campestre;

• As demais fontes de arrecadação mais relevan-
tes (Mensalidades Social e Suplementar) ficaram 
mais próximas das metas previstas, com seus resul-
tados finais afetados por mudanças de caráter legal/
operacional, impostas pelo Banco, que nos levaram 
a perda de receita na prospecção de associados.

Gerais

Contabilidade

Tesouraria

Controladoria

Comentários sobre Itens Relevantes
para o Resultado Anual 



13Relatório de Atividades 2016

Aracaju (SE)
Representante: Wallas Alves de Morais
Praça General Valadão, 377, 1º andar – Centro
CEP: 49008-900 - Tel.: (79) 3246-2137 - 99982-0396
E-mail: aracaju.se@aafbb.org.br

Belém (PA)
Representante: Waldenira Bandeira F. Macedo
Av. Presidente Vargas, 248, 8º andar – Centro
CEP: 66020-000 - Tel.: (91) 3212-2801
E-mail: belem.pa@aafbb.org.br

Belo Horizonte (MG)
Representante: Mário Tatsuo Miyashiro
Representante Adjunto: Vicente de Paulo Teixeira
Rua Rio de Janeiro, 750, 9º andar – Centro
CEP: 30160-041 - Tel.: (31) 3271-2103
E-mail: belohorizonte.mg@aafbb.org.br

Brasília (DF)
Representante: Felinto Amorim Pereira Filho
Representante Adjunto: Raimundo Rodrigues
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, 3º 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
Representante Adjunto: Francisco Linhares Vasconcelos
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
Repres. Adjunto: Francisco Linhares Vasconcelos
Av. Duque de Caxias, 560, 1º andar
Centro – Fortaleza
CEP: 60035-110 - Tel.: (85) 3255-3218 / 3255-3127
E-mail: fortaleza.ce@aafbb.org.br

Avenida Barão de Studart (CE)
Avenida Barão de Studart, 2917
Joaquim Távora - CEP: 60120-375
Tel: (85) 3255-3127 / 3266-7937

Juazeiro do Norte
Correspondente: Eugênio Pacelli Soares Pimentel
Rua São Francisco, 315, 1º andar -Centro
Juazeiro do Norte – Ceará
CEP: 63010-210 - Tel.: (88) 3512-2928
E-mail: juazeiro.ce@aafbb.org.br

Goiânia (GO)
Representante: Elisabeth Magdalena Victoria
de Oliveira
Rua 70, nº 523 – Centro
CEP: 74023-020 - Tel.: (62) 3225-9210
E-mail: goiania.go@aafbb.org.br

Itabuna (BA)
Representante: Ivann Krebs Montenegro
Rua Paulino Vieira, 155, 
6º andar – Centro
CEP: 45600-171 - Tel.: (73) 3211-6190
E-mail: itabuna.ba@aafbb.org.br

João Pessoa (PB)
Representante: Carlos Alberto B. Serra
Praça 1817, nº 129, 7º andar – Centro
CEP: 58013-010
Tel.: (83) 2108-1835 / 2108-1836
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

Ponto Avançado (RN)
Tirol – Área Urbana
Maria do Ceo Dantas
Av. Hermes da Fonseca, 1.288 – Condomínio 
Rodrigo Melo Franco – Bloco D – Apt. 101 – Bairro 
Tirol – Área Urbana – RN
CEP: 59020-315 - Tels.: (84) 98751-0401 /
(42) 9999-0401

Niterói (RJ)
Representante: Humberto Blanc
Av. Ernani Amaral Peixoto, 347, 4º andar – Centro

CEP: 24030-072 - Tel.: (21) 2729-9885
E-mail: niteroi.rj@aafbb.org.br

Porto Alegre (RS)
Representante: Jayme Hilário Mayer
Rua Riachuelo, 1038, sala 805 – Centro
CEP: 90010-272 - Tel.: (51) 3023-3245
E-mail: portoalegre.rs@aafbb.org.br

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: 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) 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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