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A PREVI, A CASSI E OS APOSENTADOS E
PENSIONISTAS
Chegamos a uma situação extrema. Não é mais possível ficar inerte, quando nossos
direitos são a cada dia mais usurpados. Mude de postura, hoje; amanhã, pode ser muito
tarde. Tarde para dizer: Ei! Você aí, conte comigo! O seu abraço, amanhã, poderá não
encontrar outros braços. Participe! Volte à ativa do jeito que Você puder, antes que seja
tarde.
(continua na pág. 2)

CAMPANHA AUTOESTIMAOURO

Aconselhada por nosso prezado sócio Alcir Calliari, ex-Presidente do Banco do Brasil, a
Diretoria da AAPBB resolveu arregimentar todas as adesões possíveis a uma campanha a
que estamos denominando AUTOESTIMAOURO. Trata-se de um chamamento aos associados
da PREVI e da CASSI no sentido de que mobilizem suas associações representativas para
que, unidas, constituam uma grande e poderosa força atuando na defesa dos direitos dos
aposentados e pensionistas e que participem com ardor e boa vontade dessa mobilização,
inclusive contribuindo para aumentar o comparecimento às eleições de nossas Caixas de
Previdência e de Assistência.

A VISITA DO EX-PRESIDENTE ALCIR CALLIARI
A AAPBB, como estará fazendo com as lideranças reconhecidas dos funcionários do Banco do
Brasil, convidou para uma entrevista nosso ilustre associado Alcir Augustin Calliari, como todos
sabem, funcionário aposentado que foi Presidente do
Banco, e que valorizou
sobremaneira a importância
do
funcionalismo
no
desenvolvimento do Banco e
do País, e que por isso
granjeou junto aos funcionários merecido prestígio
pessoal. A entrevista aconteceu no dia 17.05.2004, na
sede da AAPBB, à Rua
Uruguaiana nº 10, Rio de
Janeiro (RJ).
(continua na pág. 3)
COM MAIS SÓCIOS, A AAPBB TERÁ MAIOR REPRESENTATIVIDADE PARA LUTAR POR NOSSAS
CAUSAS. CONVENÇA SEU AMIGO A TAMBÉM SE ASSOCIAR. TEL. 2232-7561 E 2509-0347.
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A PREVI, A CASSI
E OS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
PROGRAMA DE AÇÃO COMUM

N

ós, aposentados e pensionistas,
não estamos participando.
Nestas eleições, mais de 50.000
podem ter deixado de votar. Temos que
dar uma parada nessa tendência
exagerada à comodidade. É necessário
e urgente trazer os assistidos à vida, à
participação, à quebra desse
comportamento suicida.
É o apelo que a AAPBB ora formula:
para uma mobilização nacional, sob a
coordenação de cada AFABB regional,
como entidade especialmente dedicada
a defender os interesses da categoria de
assistidos. Do jeito como estivemos
desunidos, estamos colaborando para
que, dentro de pouco tempo, sejam
simplesmente desconsiderados os
nossos direitos, pelos quais pagamos 
e continuamos pagando  pesada
contribuição (aquela que sempre foi
estipulada pelo Banco, com base em
cálculos atuariais), durante 30/50 anos.
Conclamamos, pois, os aposentados,
os pensionistas, seus líderes verdadeiros
e as associações representativas para

essa ampla mobilização, com vista à
organização inadiável de uma
ESTRATÉGIA DE AÇÃO, cujas linhas gerais
a seguir propomos:
a) é urgente que nós, assistidos,
passemos a cobrar a UNIÃO DAS
ENTIDADES REPRESENTATIVAS, na
construção e realização de um
PROGRAMA DE AÇÃO COMUM, na
defesa dos direitos de aposentados e
pensionistas, junto ao Banco, à PREVI e à
CASSI;
b) a diretriz básica dessa ação global
será a BUSCA DA NEGOCIAÇÃO, com
a tríplice presença: do Banco do Brasil,
da PREVI/CASSI e dos associados;
c) um dos principais objetivos do
Programa de Ação é a luta para
que
a
ADMINISTRAÇÃO
DO
PATRIMÔNIO, tanto na PREVI como na
CASSI,
seja
ABSOLUTAMENTE
PROFISSIONAL, a partir da escolha  entre
associados de experiência administrativa
comprovada  dos candidatos a eleições
e a nomeação para dirigentes e
conselheiros, indicando a necessidade

de as associações se preocuparem em
contribuir para que se venha a formar e
manter o próprio COLÉGIO ELEITORAL;
d) o objetivo prioritário, na PREVI,
será a volta
do sistema de
GESTÃO COMPARTILHADA, com a revisão
do Estatuto imposto pelo interventor da
Secretaria de Previdência Complementar
(SPC), tomando por base o que dispõe o
§ 2º do Art. 11 da Lei Complementar nº
108, de 29/05/2001;
e) o objetivo prioritário, na CASSI,
será uma REFORMA ESTATUTÁRIA
DE SUBSTÂNCIA, em que o Banco reveja
seu tratamento ao Plano de Saúde, como
salário indireto a seus empregados e em
que se adapte a estrutura organizacional
da CASSI aos problemas atuais da
assistência à saúde, para aumento de
eficácia dos serviços prestados;
f) na PREVI, o reclamo imediato será
no sentido de obter-se o cumprimento
da decisão judicial que reconhece que a
PARIDADE não alcança o Plano de
Benefícios nº 1, estornando-se as
provisões específicas (R$ 4,7 bilhões, em
31/12/2003) e recuperando-se o
esquema de 2 x 1 das contribuições;
g) outros objetivos seriam adicionados
com o andamento da mobilização e o
pleito dos assistidos.
ESPERAMOS SUA ADESÃO A ESSE
MOVIMENTO. LEVE SUA ASSOCIAÇÃO A TAMBÉM ADERIR.
ESCREVA-NOS.

PARCELA PREVI - CRIAÇÃO DIABÓLICA
Não encontramos outra maneira para qualificar tão pernicioso esquema criado para calcular o benefício de
aposentadoria no Banco. A Parcela PREVI nasceu com o Acordo BB/PREVI de 1997. Inicialmente, o valor da Parcela
PREVI era o mesmo do benefício do INSS, o que não causava prejuízo a ninguém, mas com o decorrer dos anos,
tendo sido utilizados indexadores diferentes para correção dos valores, a Parcela PREVI (atualizada mensalmente)
ultrapassou em muito o valor do benefício do Instituto, criando uma cilada para os colegas desavisados, uma
verdadeira oficina do demo.
Antigamente, se o valor apurado nos últimos 36 meses de trabalho ativo era, por exemplo, de R$ 4.000,00, o
colega receberia o benefício do INSS e a PREVI complementaria para atingir esses R$ 4.000,00. Hoje, não é mais
assim. Os R$ 4.000,00 serão reduzidos da Parcela PREVI valorizada (R$ 2.058,00) e em seguida a quantia apurada
será somada ao atual benefício do INSS (R$ 860,00), ou seja, ou valores ficariam assim: R$ 4.000,00 - R$ 2.058,00
+ R$ 860,00 = R$ 2.802,00 (valor do benefício de aposentadoria que o colega irá receber). Com essa criação
diabólica, nesse exemplo fictício mas muito próximo da realidade, a PREVI retira por mês do aposentado R$
1.198,00 para o resto de sua vida. ALERTA COLEGA PRESTES A SE APOSENTAR. Não deixe de solicitar previamente à
PREVI um cálculo simulado de sua aposentadoria, porque depois que o requerimento for processado, o diabo
abriu a porta do inferno para você e NÃO HÁ MAIS COMO VOLTAR ATRÁS.
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A VISITA DO

EX-PRESIDENTE ALCIR CALLIARI

N

a ocasião de nosso encontro com
o ex-presidente do Banco Alcir
Calliari, externamos nossa
angústia com as medidas que vêm
sendo praticadas nas duas Caixas, numa
proporção e velocidade avassaladoras,
nos últimos anos, e das quais tem
resultado, cada vez mais, a usurpação de
nossos
direitos
trabalhistasprevidenciários.
Em sua percuciente análise, o colega
Calliari fez ver sua extrema preocupação
com tudo isso e realçou a necessidade
de procurarmos somar esforços numa
ampla mobilização de nossa grande e
dispersa coletividade de 71.000
assistidos, objetivando a mudança dessa
situação. Em sua visão, do jeito como
estamos desunidos, vamos permitir que

o pior aconteça, ou seja, que nossos
direitos  pelos quais os aposentados
sempre contribuímos com a parcela
estipulada pelo Banco e continuamos a
fazê-lo  sejam cada vez mais
desconsiderados.
Portanto, a palavra de ordem é a
UNIÃO. A UNIÃO primeiramente dos
próprios aposentados e pensionistas. A
UNIÃO, concomitantemente, de suas
lideranças e de suas associações
representativas e específicas.
Nosso ex-Presidente Calliari lembrou
que a mobilização dos assistidos deveria
ocorrer no sentido de trazê-los à vida, à
participação, à quebra do comportamento
tradicional e ao interesse por se informar a
respeito de PREVI e de CASSI.
 Alguém pode achar  ele nos disse 

que sua situação financeira lhe dispense
de despender maior esforço para participar
não apenas das lutas de classe, como
também as da coletividade em geral. Com
as dificuldades coletivas, a insegurança e
violência do momento, ninguém pode
sentir-se bem inteiramente em não assumir
responsabilidade social, em não doar um
pouco de sua disponibilidade de tempo
em favor do bem comum, até mesmo
como forma de ocupação benfazeja de
seu tempo livre e de sentir-se útil, sem
dúvida importante valor em nossa vida.
O colega Alcir Calliari lembrou ser
imperioso, portanto, que se organize,
urgentemente, a ação futura dos
aposentados e pensionistas para uma
importante mudança de postura, visando
a defender nossos direitos adquiridos e, ao
mesmo tempo, colaborar para o bem-estar
das comunidades.
AVANTE, COLEGA. SE VOCÊ NÃO É
ASSOCIADO, ASSOCIE-SE Á AAPBB E
PARTICIPE ATIVAMENTE. ISSO É MUITO
IMPORTANTE PARA TODOS NÓS.

DESCONTOS EM MEDICAMENTOS
É provável que, ao tempo em que receberem esta edição do Informativo, nossos associados estarão
recebendo também correspondência encaminhando-lhes o Cartão de Identificação e o Manual do
Beneficiário, que detalha os procedimentos a serem seguidos para que possam usufruir do convênio assinado
entre AAPBB e E-PHARMA, que propiciará a aquisição, a partir do final de julho, nas redes de farmácias
credenciadas, de medicamentos com desconto de 25% (genéricos terão desconto de 15%).
Colega aposentado: convide seus amigos a também se associarem à AAPBB, não apenas pelas vantagens
do desconto na compra de medicamentos, mas principalmente porque estarão se unindo a nós na luta por
nossos direitos junto à PREVI e CASSI. Fale com eles também sobre a importância da criação do nosso
Departamento de Assistência Social (página 5 desta edição).

PARTICIPAR FAZ BEM À SAÚDE

S

e Você é contra a entrega da
gestão de nosso patrimônio na
PREVI e na CASSI a lideranças que
entre si repartem os cargos e formam
adesões esdrúxulas para ganhar as
eleições, como aconteceu ultimamente;
Se você é contra a recente destituição
do Diretor de Planejamento da PREVI,
Fernando Amaral, por motivo político e

para abrir vaga a ser ocupada em razão
de compromisso estranhos aos
proprietários;
Se Você é a favor de que se volte a
eleger (ou que o Banco volte a nomear)
os dirigentes da PREVI e da CASSI,
escolhendo os candidatos entre
profissionais, da ativa ou aposentado,
com capacidade comprovada...
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ESCREVA-NOS OU ESCREVA À
ASSOCIAÇÃO A QUE PERTENCE, OU
DIRETAMENTE

À

PREVI,

PROTESTANDO CONTRA ESTES
DESMANDOS E DÊ SUA ADESÃO AO
MOVIMENTO DE MOBILIZAÇÃO
AUTOESTIMAOURO.
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PREVI/CASSI

O APELO AGORA É AOS ASSOCIADOS

A

partir de 1996, quando o Banco
começou a abandonar a linha
tradicional
de
propiciar
assessoramento direto visando a
boa administração do patrimônio de
seus funcionários, na PREVI e na CASSI,
criou-se a necessidade de uma mudança
cultural de significativa importância, que
culminava com a obrigação de nos
prepararmos para assumir, nós próprios,
a gestão dessas entidades.
Os associados não perceberam que a
união que existia entre eles teria de ter
sido fortalecida, pois se deixaram iludir
pela ação de alguns administradores do
Banco, que conseguiram espalhar a
semente da cisão, levando os colegas da
ativa inclusive a tratar e enquadrar os
aposentados numa categoria de clientes
incômodos.
Já as entidades de funcionários não
cuidaram de rever seus objetivos de
modo a defender seus associados em

primeiro lugar, aqueles que contribuíam
para seu funcionamento.
Permaneceram focadas em defender
as três instituições contra terceiros/
concorrentes, mesmo quando não
houvesse consonância com os objetivos
dos funcionários.
Esse embate entre a nova política de
pessoal do Banco e os interesses
previdenciários e de saúde dos sócios da
PREVI e da CASSI foi crescendo, a partir
do Acordo BB-PREVI/97, que não se
concretizaria jamais se houvesse
dependido apenas da vontade dos
associados, bem como da reforma de
1996 da CASSI, que a trouxe para a
situação insatisfatória atual. As
dificuldades cresceram ainda mais com
a complacência de dirigentes indicados
pelo Banco e com a nova legislação
previdenciária que - contrariando o fato
de que os associados são os legítimos
proprietários da PREVI - transferiram para

PENSIONISTAS: FAMÍLIA
BANCO DO BRASIL

A

AAPBB, desde o início de
suas atividades, incluiu entre
seus objetivos a defesa dos
i nteresses dos pensionistas, tendo
sido das primeiras entidades a
defender que passassem a votar,
como já ocorre, nas eleições da
PREVI e da CASSI. Sempre estivemos
preocupados com estes pontos: - a
redução que sofrem no padrão de
renda familiar, com o falecimento
do cônjuge e que nos levou a criar
o seguro MegaV ida, o único
específico para pensionistas; - a
perda de convivência com a família
Banco do Brasil, que pautava o

es tilo de vida do casal,
preocupação
de
nosso
Depar t amento de Assis tência
Social; - a necessidade de união
com os aposentados, dado que
ambos recebem benefícios da
mesma fonte pagadora, portanto
dependem da boa administração
do mesmo patrimônio.
Assim, apelamos aos pensionistas para que se associem e
façam seus amigos se associarem
à AAPBB, compareçam às nossas
reuniões e participem do trabalho
que nossa associação desenvolve
em f avor de aposent ados e
pensionistas.
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o Patrocinador o poder de comando,
com o voto de Minerva e a própria
conquista da Gestão Compartilhada,
além de terem impingido aos associados
prejuízos enormes com duas
intervenções da SPC, na PREVI, e mais
recentemente com o episódio do
reajuste a menor dos benefícios.
Portanto, nosso apelo agora é
diret amente aos aposent ados e
pensionis t as. É absolut amente
indispensável que nos organizemos
urgentemente para e xigir das
associações represent ativas um
PROGRAMA DE AÇÃO COMUM, em
defesa primeiramente do respeito
aos direitos dos assistidos. É preciso
que aumentemos a união e a
participação, nosso poder de voz
junto a essas entidades e nosso
comparecimento às eleições, de
modo a inf luir na escolha de
candidatos que possam praticar a
necessária GESTÃO PROFISSIONAL de
nosso patrimônio, tanto na PREVI
como na CASSI.
O grande desafio que temos pela
frente é este: até que ponto irá nossa
capacidade de nos unirmos e até quanto
conseguiremos livrar-nos da tendência à
comodidade. Ou então perderemos
tudo que amealhamos.

PREVI
INFORMA
O INPC será o índice que irá
reajustar os benefícios de
aposentados e pensionistas, a
partir de junho de 2004. As
operações de empréstimos
simples feitas a partir de 1/6/04
também passam a ter como
indexador o INPC.
A Diretoria da PREVI decidiu
corrigir os prêmios e pecúlios da
CAPEC - Caixa de Pecúlios, com
base no novo teto de contribuição
do INSS, para vigorar a partir de
julho.
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PREVI

REPARTIÇÃO PÚBLICA OU EMPRESA
PRIVADA?

A

mudança de Governo trouxe aos
proprietários da PREVI - seus
associados
da
ativa,
aposentados e pensionistas - a utopia
de acreditar que a sensibilidade
partidária dos novos dirigentes da
entidade, PROFUNDAMENTE COMPROMETIDOS COM A RESISTÊNCIA AO
ATO ESPÚRIO DO INTERVENTOR E
CORRELIGIONÁRIOS DOS ADMI-

NISTRADORES ATUAIS DO BANCO,
pudesse fazer com que o ESTATUTO EM
VIGOR, inteiramente descabido e
imposto pelo Interventor da Secretaria
de Previdência Com plement ar,
estivesse com seus dias contados.
Um ano e meio depois, concluímos
que ledo engano cometemos, pois
também a este Governo convém que
o Banco tome o nosso patrimônio,

AAPBB CRIA
DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL

P

reocupada com uma espécie de
abandono a que ficam relegados,
por parte de nossa Caixa de
Assistência, os aposentados e
pensionistas que adoecem seriamente,
e com a natural falta de experiência dos
familiares para enfrentar a situação e
solucionar os problemas e questões que
surgem, sobretudo em hospitais, a
AAPBB decidiu criar o seu Departamento
de Assistência Social, como estrutura de
apoio concreto para agir nessas ocasiões.
Suas tarefas deverão ser cumpridas
principalmente por um grupo de
colaboradores que se incumbirão de:
verificar se o encaminhamento hospitalar
foi adequado, quanto à doença, à
especialidade médica, às autorizações da
CASSI etc.; fazer visita de conforto
sentimental ao doente e aos familiares,
ou para eventual apoio, nas incertezas
do momento, buscando ajuda de

assistentes sociais da CASSI, se
necessário; desenvolver eventuais
gestões junto à CASSI, na solução de
exigências burocráticas, especialmente
as de internação.
Na dependência da evolução de sua
estrutura, poderá ainda o Departamento
de Assistência Social: orientar familiares
quanto a procedimentos junto à rede
credenciada da CASSI, no caso de
situações emergenciais de saúde;
esclarecer dúvidas porventura existentes
quanto às orientações contidas no
Manual de Pensionistas, editado pela
AAPBB, no caso de falecimento de
aposentado
ou
pensionista;
encaminhar à CASSI reclamações,
pleitos, dúvidas, sugestões etc, a esta
dirigidos, remetidos à AAPBB através
de correspondência.
O Departamento de Assistência
Social desenvolverá também atividades
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sem medo até de matar a sua galinha
dos ovos de ouro. Somos cada vez
mais tidos como repartição pública e
não como empresa privada, que tem
sua Assembléia Geral de Acionistas;
nós, nem isso temos, nem o poder
como Corpo Social. O v oto de
Minerva dá a gestão ao Patrocinador,
tornando-o proprietário da PREVI. O
problema é da Lei? A quem cabe a
culpa? Será q ue realmente os
associados da PREVI são impotentes
contra todo esse es telionato
financeiro, no dizer de Ruy Brito? Ou
apenas
não
nos
unimos,
permanecemos omissos também
nesse particular?
CONVERSE COM SUA ASSOCIAÇÃO
OU ESCREVA-NOS. DÊ SUA ADESÃO
AO MOVIMENTO AUTOESTIMAOURO.
PARTICIPAR FAZ BEM Á SAÚDE!

tais como: junto com as AABBs e com a
CLINICASSI, oferecer apoio a colegas
que chegam à viuvez e passam por
dificuldades emocionais relacionadas
com a solidão; organizar encontros
periódicos, nas AABBs, para estimular a
solidariedade entre aposentados e
pensionistas, por intermédio de
almoços, chás, ginástica, atividades
esportivas ou culturais e passeios/
viagens, o que sem dúvida ensejará
qualidade de vida para os assistidos.
Para dar consistência a esse
Departamento, necessitamos da
adesão de pelo menos uma dezena de
colegas dispostos/as a colaborar na
execução de algumas destas tarefas, em
princípio a partir da própria residência:
organizar encontros (almoços, chás e
outros); ajudar na comunicação de
avisos e informes diversos; fazer visitas
a hospitais/domicílios; intermediar
entendimentos com a CASSI; organizar
passeios/viagens; ajudar nos trabalhos
de redação e comunicação por escrito;
ajudar na emissão de e-mail.
Pedimos aos que puderem que
participem desta importante causa,
possibilitando a implantação de nosso
Departamento de Assistência Social, na
certeza de que dedicar um pouco de
tempo livre em benefício do bem
comum, dá melhor sentido à nossa
vida.
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BB D´OUTRORA

T

omei posse no Banco do Brasil no
dia 12.1.45, na antiga CEXIM
(Carteira de Exportação e
Importação).... procuramos o FUNCI e
fizemos requerimento de transferência para
qualquer agência no País, contando que nos
abonassem todas as vantagens
regulamentares. Ora, o Banco, sempre
carente de funcionários no interior, não
deixou para amanhã a resposta aos nossos
pedidos. Respondeu de imediato,
designando-nos para servir em Cuiabá, Mato
Grosso, antes que nos arrependêssemos,
haja vista o ineditismo do pedido. ... No
mesmo dia do desligamento, pegamos um
trem noturno para São Paulo....A segunda
etapa da viagem, por terra, seria para Bauru,
desta para Campo Grande, e após, para Porto
Esperança. Daí em diante - a terceira etapa só por água, até Cuiabá, em embarcações
de pequeno calado.Em Corumbá, ...
soubemos que o percurso fluvial Corumbá/
Cuiabá levaria 12 dias. ...Afastando-se
lentamente do porto, a gaiola tomou rumo
do São Lourenço, grande afluente do Rio
Cuiabá.... O sol, a caminho do poente, parecia
uma bola de fogo mergulhando no plácido
lençol-d´água das baías que o rio formava,

invadindo terras do pantanal. Um espetáculo
lindo, impresssionante, inenarrável. Não
arriscaria dizer que o pôr do sol do Pantanal
é o mais bonito do Brasil, ou do mundo ....De
repente, o arrebol! O sol, deflorando devagar
a escuridão, começava a deramar seus raios
vermelho-alaranjados sobre o lençol
imaculado das águas do rio....Na medida em
que o sol irrompia, a avifauna ia surgindo: as
capivaras, em grande tropel, mergulhavam
fundo; as garças, imaculadamente brancas,
os rubros guarás e colhereiros, e os imensos
jaburus ou tuiuiús, pousados nas grandes
árvores marginais, espanejavam as plumas e
esticavam as asas...Cruzando o rio, bandos
de papagaios coloridos, em álacre palrar, ora
pousavam em uma árvore seca, ora se
aboletavam nas palmeiras, praticando
piruetas as mais diversas em busca de
coquilhos saborosos; e com os papagaios, a
camarilha dos verdes periquitos, das
amareladas jandaias e das milticoloridas
araras. Os japus, as japuíras e os guaxes
balouçavam-se em seus estranhos ninhos,
tecidos com barba de pau, em forma de
grandes bolsas penduradas nas árvores. Ao
longo, o grito gutural, impressionante, dos
macacos burios; nas macegas das margens,

os buliçosos serelepes e os saltitantes micos;
nas galhadas flutuantes, alaranjados joãopintos e galos-de-campina de cabeças
rutilantes... Também junto às margens as
marotas e ágeis lontras e ariranhas, ...Enfim,
exatamente no 12º dia de percurso, o
Comandante disse-nos que por volta das 14 h
chegaríamos a Cuiabá....Aportamos numa
sexta-feira. No dia seguinte (antigamente,
no sábado, trabalhava-se meio
expediente), eu e o Lopes dirigimo-nos à
agência do banco, um prédio padronizado,
retangular, com dois andares: o de cima,
residência de administradores... O gerente,
Sr. Antonio Luz, encaminhou-nos ao
Contador,
Sr.
Hostílio
Xavier
Ratton...recebeu-nos com a frieza que o
caracterizava. Dizendo que havíamos
demorado muito a chegar, foi logo
indagando a data de nossa saída do Rio e
dia da chegada em Cuiabá... e foi taxativo:
Essa viagem se faz em 18 dias; vocês a
fizeram em 22 dias, de maneira que vou
aplicar quatro faltas injustificadas a cada
um. Debalde foram nossos protestos e
desculpas...o Sr. Ratton continuou
inflexível, de modo que ficamos com a
penalidade, a qual, após sucessivos
recursos que se estenderam por 11 anos,
foi anulada, com a transformação das faltas
em trânsito de viagem. (extraído do livro
O Banco do Brasil de hoje (a caminho da
privatização) e de ontem (reminiscências),
de Marco Aurélio Machado da Silva.

Que tal um Seguro de Vida com
produtos e serviços adicionais
sem acréscimo de custo ?
MEGAVIDA - UM MEGASEGURO

T

em sido sur preendente a
adesão
dos
colegas
aposent ados e da ativ a ao
S eguro MegaVida, assim como vem
crescendo fortemente o número de
aposent ados e pensionis tas que
es tão se associando à AAPBB. A
Diretoria da associação sente-se
gratificada, porque significa que os
aposentados e pensionistas estão se
conscientizando da necessidade de

unir-se a nós na luta em defesa de
nossos direitos junto à PREVI e à
CASSI. Paralelamente, os colegas,
dando mos tras de q ue es tão
confiantes no trabalho que a AAPBB
vem desempenhando e das idéias e
projetos que defende, es tão
escolhendo o MegaVida como seu
seguro complementar ao pecúlio da
PREVI, sabedores de que ele vem ao
encontro de suas necessidades, já
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que foi desenvolvido especialmente
para os funcionários do Banco, numa
parceria da AAPBB com a AIG Brasil,
a maior empresa de seguros do
mundo.
Faça um seguro MegaVida: ele não
é apenas um seguro completo, mas
uma garantia de um futuro mais
tranqüilo para sua família. Telefone
para 0800-70 4-5902 e peça
informações.

) ) 2 * *

UNIÃO NACIONAL DE
APOSENTADOS E
PENSIONISTAS

CONVERSA COM O
LEITOR
Aguardamos sua
correspondência com críticas e

I) O COLEGUISMO DE VOLTA  Revigore a força do Encontro! Você só tem a ganhar.
Uma vez por mês, participe de almoço/chá de colegas aposentados e pensionistas,
nas AABBs. Volte a ouvir esse vocabulário próprio que nos é familiar. Articule-se,
como no passado! Essa linguagem sempre nos fez feliz.
II) A PARTICIPAÇÃO  Sinta-se útil! Volte à ativa! Ingresse em um dos grupos que

sugestões. Nosso endereço é
Rua Uruguaiana, 10/1705. Tel.
(21) 2232-7561 e 2509-0347. Email: aapbb@terra.com.br

emprestam seu esforço na defesa dos interesses de nossa comunidade. O que
Você ajudou a construir, na PREVI e na CASSI, não pode desaparecer por falta de sua
participação. Esteja atento! Leia e informe-se sobre o que se passa na PREVI e na
CASSI, pois delas dependem o sustento e a saúde de nossa família.
III) QUALIDADE DE VIDA  Acredite! O trabalho voluntário produz qualidade de vida.
A aposentadoria/pensão garante nossa tranqüilidade financeira. Com isso, não nos
custa nada dedicar um pouco de nosso tempo para o bem de nossos semelhantes.
Muitos deles perderam as condições de praticar essa mesma atitude. Creia, há
dignidade naquele que resolve assumir o encargo destes e adere ao esforço de
uma associação representativa para cuidar dos assuntos pertinentes à PREVI e à CASSI,
buscar solução ou oferecer ajuda aos que precisam de hospital, aos que são atingidos
pela solidão ou aos que estão desamparados.
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COLEGA
APOSENTADO
Associe-se. Peça proposta pelos
telefones (21) 2232-7561
ou (21) 2509-0347.
Ajude-nos a defender a PREVI e
nossos benefícios.

Informativo da AAPBB - Associação de
Aposentados e Pensionistas do Banco do Brasil
Sede: Rua Uruguaiana, 10, sala 1705 CEP 20050-090 - Rio de Janeiro (RJ) Tel: (21) 2232-7561 e 2509-0347
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MEGAVIDA
O SEGURO QUE OFERECE, NUMA HORA ADVERSA, TRANQÜILIDADE PARA SUA FAMÍLIA,
COM UMA PENSÃO COMPLEMENTAR DURANTE 12 MESES.
CONTRATE ATRAVÉS DO TEL. 0800 704 5902, OU NO SITE: www.megavida.com.br, OU
DIRETAMENTE NA AAPBB
RUA URUGUAIANA, 10/1705 - CENTRO - TEL. (21)2232-7561 OU 2509-0347
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