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RESULTADOS

CONSEGUIMOS AS MAIORES CONQUISTAS NA CASSI E PREVI
Na Cassi, o estatuto que nos dá segurança para enfrentar as pressões do Banco e dos governos de plan-
tão. Mais de R$ 300 milhões de aporte do BB em 2007. Aumento da contribuição do Banco de 3 para 4,5% 
para os pós 98. Na PREVI, distribuição de superávit, BET – Benefício Especial Temporário, aumento do 

benefício de 75 para 90% do Teto para os beneficiários do Plano 1, incentivo para a contri-
buição extra dos beneficiários do Plano Previ Futuro e uma luta que não acabou contra as 

aposentadorias milionárias.

“Precisamos recuperar o protagonismo da Anabb na discussão dos interesses 
dessas Entidades, tão importantes para o funcionalismo do BB. Os representantes 
eleitos dessas Entidades precisam estar comprometidos com o pensamento 
plural e independente, não apenas com um ideário político partidário.”

MAIS DE R$ 2 BILHÕES 
EM AÇÕES JUDICIAIS

Distribuímos mais de dois bilhões de reais em 
vitórias na justiça. Até hoje quando a Anabb 
divulga algo como “este mês os associados 
receberam X milhões”, esses “milhões” ainda 
são das ações propostas por nosso grupo. 
Depois de oito anos de mandato, a atual dire-
ção da Anabb só tenta capitalizar conquistas 
que não foram dela.

“A Anabb construiu uma história de vitórias 
na justiça que beneficiou mais de 80 mil as-
sociados. Essa trajetória foi interrompida 
com a troca na gestão que já dura oito anos. 
Nosso compromisso é res-
gatar a Anabb que sempre 
esteve atenta aos direitos 
dos associados.”

Otaviano Amantea

MAIS DE R$ 1,5 BILHÃO DE 
IR PREVI JÁ DEPOSITADOS 

EM JUÍZO
Esta foi a última grande vitória da Anabb, uma 
liminar conquistada em 30 de maio de 2010, 
penúltimo dia da gestão de Valmir Camilo na 
presidência da Anabb. Esta ação beneficia 
mais de 30 mil associados e está prestes a 
ser liquidada.

“Buscar o imposto de renda pago entre ja-
neiro de 1989 a dezembro de 1995, quando 
contribuíamos para a PREVI, foi uma atitude 
clara de uma Entidade que está 
sempre ligada aos interesses 
dos associados, se antecipan-
do até mesmo às demandas. 
Poucos sabiam desse direito.”

Waldenor Mariot

Durante os últimos anos o objetivo da atual di-
reção foi destruir o que havia sido feito. Tudo foi 
realizado até 2010 e de lá para cá foram apenas 
tentativas de acabar com a Entidade e seus pro-
dutos. Criamos a COOP-ANABB, ANABBPREV, 
Seguros Decessos, Prêmio Pontualidade, 
ODONTO-ANABB, Clube de Vantagens, Bene-
fícios para os sócios parentes, enfim, tudo que 
existe de bom na ANABB.

“A prestação de serviços aos associados foi a 
mola propulsora para a criação das Entidades e 
serviços, muitos associados se beneficiam dire-
tamente desses produtos. Eu 
mesmo tenho a satisfação de 
colaborar com a COOP-ANA-
BB, na condição de Conselheiro 
Fiscal, e sei da importância dela 
na vida de muitos cooperados.”

Oseas Sousa

TODOS OS PRODUTOS DA ANABB FORAM CRIADOS POR NÓS

Claudio Pacheco



Quando chegamos na Anabb, em 1993, ela 
tinha 29 mil associados, 10 mil pedidos de des-
filiação engavetados e a imagem desgastada 
com os constantes ataques do movimento sin-
dical. Era o patinho feio das Entidades do fun-
cionalismo.

A primeira providência que tomamos foi de-
finir o caminho que deveríamos seguir e duas 
medidas foram fundamentais. A primeira foi se-
parar o papel da Anabb do papel do movimento 
sindical, a Anabb deveria fazer tudo aquilo que 
não estava no escopo das atividades dos cole-
gas sindicalistas. E a segunda foi que a Anabb 
deveria ser uma porta aberta, onde pudesse 
entrar e sair quem assim desejasse. Manter só-
cios compulsoriamente jamais.

O movimento sindical sempre colocou ênfa-
se nas ações coletivas e então passamos a ofe-
recer ações individuais. Também trabalhamos 
no desenvolvimento de teses que não estavam 
relacionadas ao direito trabalhista, mas igual-
mente importantes para os trabalhadores. Nes-
ta esteira vieram as ações do FGTS e do IRPF.

Quando, em 1995, conseguimos isentar to-
dos os funcionários do Banco do pagamento 
de imposto de renda, no caso de venda de fé-
rias, licença prêmio, folgas e abonos, a Anabb já 
passou a ser vista como uma parceira e a ganhar 
a confiança do funcionalismo.

Daí para a criação de todos os produtos que 
estão disponíveis para os associados foi um 
pulo. Saltar para mais de 110 mil associados 
foi o resultado desta confiança e do trabalho 
de um grupo de dirigentes que fez história na 
Anabb.

Eu, particularmente, deixei a Anabb em maio 
de 2010 e lá se vão mais de nove anos. Apesar 
desse tempo todo, sempre encontro colegas 
que ainda ligam a Entidade ao meu nome. A ge-
nerosidade desses colegas se manifesta quan-
do atribuem estas vitórias ao meu trabalho, mas 
sempre foi o trabalho de um grupo.

Hoje, não sou candidato, mas estou preocu-
pado com o destino da Anabb. Os últimos oito 
anos foram terríveis e a Anabb perdeu mais de 
40 mil associados. A Entidade passou o tempo 
todo numa disputa interna que não interessa 
para seus associados. A energia de seus órgãos 
de gestão foi gasta de forma equivocada e isso 
precisa mudar.

A unidade em torno do grupo Plural e Inde-
pendente poderá recolocar a Anabb no caminho 
que verdadeiramente interessa aos seus asso-
ciados. A experiência de muitos, a energia dos 
novos e a competência de outros, comprovada 
pelos currículos de carreira brilhante, podem 
fazer a diferença.

É preciso que a Anabb seja PLURAL para 
avançarmos na solução dos problemas da Cassi. 
É preciso ser INDEPENDENTE para lutar pelos 
interesses dos beneficiários da Previ. É preciso 
ser PLURAL E INDEPENDENTE para defender 
um Banco que sirva para toda a sociedade.

Junte-se a todos nós nesta luta. Pense nisso, 
conto com seu voto e seu apoio.

 Um forte abraço

CARTA DO VALMIR CAMILO

“A unidade em torno do grupo Plural e 
Independente poderá recolocar a Anabb no 
caminho que verdadeiramente interessa 
aos seus associados.”
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PREVI

Nós assistimos estarrecidos os problemas enfrentados por colegas da Petro-
brás, Correios, Caixa Econômica Federal, entre outros. Todos estão pagando um 
preço muito alto pelos desmandos nas gestões de suas Entidades de Fundo de 
Pensão.

Aqui e ali surgem notícias sobre o envolvimento de dirigentes da PREVI em 
operações investigadas pelo Ministério Público – caso Operação Greenfield, por 
exemplo. Mas nada que se compare com os rombos de outros fundos de pensão.

Isso tem explicação. Durante muitos anos os representantes dos eleitos desses 
fundos seguiam a mesma orientação política e partidária dos indicados pelo go-
verno. No caso da Previ, a presença de representantes do grupo Plural e Indepen-
dente, na condição de eleitos, fez a diferença.

Apenas durante o período de 2012 a 2014, e novamente a partir de 2018, a Previ 
contou com dirigentes de um único pensamento ideológico, embora lá estivessem 
também dirigentes da atual direção da Anabb.

Podemos afirmar com todo orgulho que no grupo Plural e Independente NÃO 
tem nenhum dirigente envolvido na Operação Greenfield. Temos sim, ex-dirigen-
tes da Previ que foram perseguidos e massacrados exatamente porque tiveram a 
coragem de denunciar os “malfeitos”.

“Em maio de 2008 propus, e foi aprovado por unanimidade 
no CD, o Teto de Benefício que foi ignorado pela Diretoria 
Executiva da PREVI, mas deixei o caminho aberto para 
a luta que continuou com o William e o Teixeira – muito 
orgulho desses companheiros.”

“Tive orgulho de compor o Conselho Consultivo do Plano de 
Benefícios 1 da Previ, sempre eleita com o apoio do grupo 

Plural e Independente. Conheço de perto essa luta, sempre 
com o olhar rigoroso na garantia de preservação do 
patrimônio dos associados da Previ.”

Mércia Pimentel

Valmir Camilo
Conselheiro Deliberativo
eleito da Previ 1998/2002 e 2004/2008.
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Desde maio de 2008 até hoje, o desafio tem sido no sentido de provar a irregularidade 
na concessão das aposentadorias acima do teto. Nosso entendimento sempre foi claro, 
se o Banco queria pagar e continua pagando aposentadorias além do “teto” para seus exe-
cutivos, deveria assumir sozinho o ônus da diferença que ultrapassa o Teto aprovado em 
maio de 2008 e que vale para todos os demais colegas do Plano de Benefícios 1. Nada 
contra os colegas que se aposentaram com esse benefício, até porque nenhum deles teria 
condições de mudar essa regra, mas a conta deve ser paga pelo Banco e não pela PREVI.

“Tomei posse no Conselho Deliberativo da Previ em junho de 2008 e 
continuei a luta de Valmir Camilo. Votei contra todas as manobras 
utilizadas para mudar nosso entendimento e denunciei o fato à PREVIC. 
O órgão regulador reconheceu como justa nossa luta, mas a direção da 
Previ continua usando sua força política para afrontar essa decisão.”

William Bento

“Atuando nos Conselhos Fiscal, Deliberativo e Consultivo da Previ, 
sempre eleito com o grupo Plural e Independente, tenho orgulho de 

ter participado dessa luta que ainda não acabou.”

Luiz Carlos Teixeira

O Plano Previ Futuro deixa espaço para 
que os colegas admitidos após dezembro de 
1997 aposentem com benefícios muito abai-
xo dos salários e benefícios indiretos que 
recebem hoje. Diferente do Benefício Defini-
do – Plano Previ 1, o regime de Contribuição 
Definida gera um benefício de aposentadoria 
com base apenas nas reservas. Dependendo 
da carreira que cada um dos colegas fizer no 
Banco, o benefício poderá ser muito baixo.

A Anabb criou a ANABBPREV para ofere-
cer aos associados um terceiro pilar na apo-
sentadoria desses colegas, onde poderiam 

depositar além dos limites estatutários per-
mitidos na Previ, mas dentro do limite legal 
para gozar dos benefícios da isenção de im-
postos. Mas a chegada de um novo grupo po-
lítico na direção da Anabb, a partir de janeiro 
de 2012, impediu que essa Entidade se desen-
volvesse na proporção que poderia.

Mudanças dentro do Plano Previ Futuro 
também precisam estar no escopo da luta 
dessa Entidade forte, que deve ser a Anabb. 
Os associados pós 98, que compõem o gru-
po Plural e Independente, têm compromisso 
com essas mudanças.

“Depois de ter partici-
pado do Conselho Con-
sultivo do Plano Previ 
Futuro, eleita no grupo 
Plural e Independente, 
sinto-me na obrigação 
de continuar esse tra-
balho, colaborando na 
gestão da Anabb.”
Flávia Casarin

“Desde que participei pela primeira 
vez, como eleita, para compor os 
grupos temáticos da Anabb, na con-
dição de pós 98, sempre me identi-
fiquei com as propostas do nosso 
grupo. Também tive a honra de ser 
eleita Conselheira Consultiva do 
Plano Previ Futuro, com o apoio do 
grupo Plural e Independente”
Lissane Holanda
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CASSI

A proposta de alterações 
estatutárias da Cassi, que 
contou com o apoio de toda a 
Diretoria Executiva da Anabb e 
grande parte dos conselheiros 
deliberativos, demonstra 
claramente a falta de sintonia da 
Entidade com seus associados.

“A reunião do Conselho Deliberativo que aprovou 
a proposta SIM foi marcada em cima da hora. 
Se todos os conselheiros estivessem 
presentes o resultado teria sido outro. As 
facilidades criadas para a participação de 
conselheiros só estiveram disponíveis para 
aqueles que já tinham se declarado pelo 
SIM. Muito estranho.”

Ana Lúcia Landin

É inadmissível o terrorismo plantado na discussão dos problemas da Cassi. Todo 
funcionalismo e os associados da Anabb sabem que a Cassi precisa mudar a sua ma-
triz de arrecadação, mas jamais podemos colocar a culpa na gestão dos eleitos. Nos 
últimos quatro anos o Banco trocou quatro vezes o Presidente e três vezes o Diretor 
indicado por ele na Cassi. A proposta da atual direção da Anabb, de entregar a ges-
tão para o Banco, é um crime de lesa Cassi.

“Fui membro do Conselho Deliberativo entre 2004 e 2008 e Diretora de 
Planos de Saúde de 2008 a 2012. Neste período fizemos uma mudança 
estatutária que deu muita segurança para os associados, melhoramos 
a matriz de receitas, fizemos a maior transformação na Central de 
Atendimento e deixamos uma reserva de mais de R$ 1,5 bilhão. O dire-
tor eleito que chegou lá em 2016 teve a generosidade de reconhecer o 
nosso trabalho. Hoje, os protagonistas deste debate dentro da Anabb 
são os que acabaram com o sistema AABB, estão deixando um passivo 
judicial de R$ 77 milhões de acordo com o CF da Anabb e não têm a mí-
nima ideia do que é cuidar de 800 mil vidas.”

Denise Vianna

A Cassi precisa de mudanças na sua 
estrutura de receitas e despesas. 

Enquanto suas receitas sobem pela 
escada, as despesas sobem pelo 

elevador. Precisamos ter coragem para 
romper alguns paradigmas. O associado 
da Cassi está disposto a colaborar com 

essa mudança, mas faltou confiança 
em suas lideranças. Nosso grupo tem 

companheiros com a experiência 
necessária para conduzir esse processo 

e apontar para soluções definitivas.

“Fui Presidente da Cassi e sei 
que as mudanças necessárias 

passam longe da simples ideia 
de que ao entregar a gestão 

para o Banco resolveremos 
todos os seus problemas.”

José Antônio dos Santos
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“No período em que estou na Presidên-
cia da ANABBPREV passamos mais 
tempo lutando contra o desejo da 
atual diretoria da ANABB de acabar 

com o Fundo do que apresentando a 
Entidade para a família Banco do 

Brasil.”

Nilton Brunelli

“Tive a honra de ser o primeiro 
Presidente da COOP-ANABB 
e até hoje sou Delegado 
Representante eleito. Confio 
e tenho muito orgulho dos 
verdadeiros propósitos 
da Entidade que ajudei a 
construir.”

Antilhon Saraiva

“Nós, aposentados, não só temos o Plano 
Odontológico da Anabb, mas também 

a possibilidade de incluir nossos 
dependentes em condições bem 

favoráveis. Este é um exemplo 
clássico do espírito associativista 
que nosso grupo defende. Também 

sou Delegado Representante 
eleito da COOP-ANABB, com 
muito orgulho.”

Pedro Paim

A criação de Entidades para complementar o papel da Anabb no 
atendimento das demandas dos associados foi um trabalho do grupo 
Plural e Independente. O objetivo da atual diretoria da Anabb, sem 
exceção, foi desconstruir o trabalho de muitos anos e macular as 
biografias daqueles que foram responsáveis pelas transformações, 
aprovadas pela adesão de mais de 110 mil associados.
A Anabb perdeu tempo, prestígio e protagonismo.

ANABBPREV
Fundo de Pensão Multipatrocinado, nasceu com 
a proposta de oferecer para os novos funcioná-
rios o terceiro pilar de aposentadoria e como 
uma alternativa confiável e de baixo custo para 
os sócios parentes. Foi boicotada pela atual di-
reção da Anabb, voltará com toda força no caso 
de vitória do grupo Plural e Independente.

COOP-ANABB
Para a atual direção da Anabb a Cooperativa é 
um grande problema, justamente porque entre-
gou 100% dos empreendimentos que se dispôs 
a construir. Muito diferente da BANCOOP que 
deixou mais de 3.600 cooperados no prejuízo. O 
próprio Ministério Público encerrou o processo 
de apuração de irregularidades propondo que 
a Cooperativa acionasse judicialmente os de-
nunciantes – ex-funcionário da atual direção da 
Anabb e um Diretor Regional da Anabb.

ODONTO-ANABB
Quando foi criado, o Banco se negava a ofere-
cer esse benefício para os funcionários da ati-
va. Com a atitude corajosa do nosso grupo, im-
plantamos o Plano Odontológico para todos os 
associados – aposentados e da ativa – e ainda 
pudemos oferecer o mesmo plano para os de-
pendentes, com o menor preço do mercado. De-
pois evoluímos para planos completos. Quando 
o Banco colocou o benefício no acordo coletivo, 
oferecemos a possibilidade do associado da ati-
va transferir o seu ODONTO-ANABB para o pai 
ou mãe, por exemplo, uma vez que ele passou a 
ter o plano ofertado pelo Banco.
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“Estamos denunciando os desmandos da atual diretoria da Anabb tem muito 
tempo. Quatro diretores foram responsáveis por milhões de prejuízos que a 
Anabb vai ter que pagar. Um deles renunciou e outro sequer se candidatou. 
Os outros dois e alguns membros do Conselho Deliberativo, que deram guarida 
para estes desmandos, fazem parte do grupo que tenta a reeleição. Tentam 
desesperadamente a reeleição para esconder dos associados um passivo que 
passa de R$ 70 milhões.”

Cláudio Zucco

PRÊMIO PONTUALIDADE
A fidelização dos associados é muito importan-

te para que a Entidade tenha força. A criação do 
prêmio pontualidade foi uma estratégia acertada. 
Criamos também o Decesso Automático, onde em 
caso de sinistro do associado ou seus dependentes, 
a Anabb participa com um capital segurado, inde-
pendentemente de adesão e todos têm esse direito. 

O princípio associativista mais uma vez levado à sé-
rio. Pena que estão usando este pequeno “pecúlio” 
como uma cortina de fumaça para encobrir o cha-
mado Sorteio em Vida do Decesso Complementar, 
que nunca mais beneficiou alguém e ninguém sabe 
como funciona, só uma audito-
ria séria para esclarecer.

“Minha experiência na gestão de AABB aponta para a necessidade de fidelizar 
os nossos associados. O que aconteceu com as AABBs não pode acontecer com a 
Anabb. Elas eram mais de 1.200 e hoje poucas sobrevivem, a maioria não funciona ou 
funciona com muitas dificuldades.”

Genildo Reis

CLUBE DE SERVIÇOS
O nosso grupo criou o Clube de Serviços muito antes dos clubes que funcionam hoje na Previ, Cooper-

forte, Bancorbrás e outras Entidades. Tem associado que economiza, em um mês, o valor da mensalidade 
da Anabb de um ano inteiro. Ao longo dos últimos anos perdeu terreno para todos os outros, por pura 

incompetência de quem passou pela área. O que fizemos foi só antecipar uma tendên-
cia de mercado, pois clubes de serviço são uma realidade. Temos condições de ter o 
maior e melhor Clube de Serviços do país, a família Banco do Brasil é muito grande.

“Aqui em Brasília o potencial dos Clubes de Serviços é imenso e visível, precisamos 
levar essa realidade para o Brasil inteiro.Quem criou sabe como fazer. Estou de 
mangas arregaçadas para ajudar.”

Carlinhos AABB-DF

SEGUROS DECESSOS
Às vésperas do último processo eleitoral o atual grupo que está na Diretoria Executiva da Anabb rompeu 

um contrato de Seguros com a ICATU Seguradora, parceira da Entidade desde 1997. Repassou para MAP-
FRE Seguros R$ 34 milhões, só nos primeiros três anos. Este valor era livre de qualquer despesa. Quando 
a parcela reservada para pagamento de sinistros não foi suficiente, quem pagou a diferença foi a Anabb, 
descontando da parcela de prolabore. Uma afronta às regras da SUSEP, pois de fato a seguradora MAPFRE 
transferiu o risco das apólices para a Anabb.

A diretoria da Anabb acusou irregularidades nas apólices da ICATU, como forma de justificar o “presente 
para a MAPFRE”. Mas estas acusações foram desmascaradas na justiça e já custaram mais de R$ 17 milhões 
à Anabb só de multa contratual. Quase R$ 8 milhões já foram depositados para a ICATU. Estão construindo 
um passivo judicial para a Anabb que, se não for estancado, vai acabar com a Entidade.
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AÇÕES DE FGTS
Nosso grupo teve a capacidade de identificar as 

perdas provocadas pelo FGTS e foi buscar todos 
esses direitos na justiça. Os processos judiciais 
podem demorar, mas as teses elaboradas por nós 
foram claramente vitoriosas. Também não permiti-
mos aventuras que pudessem causar prejuízos para 

os associados. A atual diretoria da Anabb todos os 
meses divulga resultados destas ações como se 
fossem obras próprias. Não tem um tipo de ação de 
FGTS que não tenha sido pensamento, elaboração 
e trabalho do grupo Plural e Independente. Quem 
afirmar o contrário está faltan-
do com a verdade.

“Foram bilhões de reais distribuídos e eu tive a honra de ver começar essa história e 
apoiar esse trabalho. Tudo começou quando Valmir Camilo chegou na Anabb em 1993 
e eu estava lá para comprovar a força desse trabalho. Ele soube juntar gente capaz 
de fazer, realizar e agora os associados estão colhendo os frutos.”

Carlos Luiz

AÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA
Todas as possibilidades de inibir a cobrança abusiva de Imposto de Renda foram perseguidas pelo 
grupo Plural e Independente. Somente num único dia a Anabb distribuiu quase R$ 300 milhões para 
os seus associados e isso aconteceu em 1999. Desde aquele dia, todos os funcionários que precisam 
vender períodos de férias, licença prêmio, folgas e abonos assiduidade, NUNCA MAIS pagaram im-
posto de renda sobre essas verbas. Nossa vitória, no final da última década, virou lei. Também incen-
tivamos os associados a buscar seus direitos em outras formas indevidas de cobrança de IRPF, como 

gastos com combustíveis e reembolso por uso do carro próprio. Estas conquistas 
têm o DNA do grupo Plural e Independente, o resto é tentativa de apresentar o 
filho dos outros como se fosse seu.

“Eu sempre estive colaborando na gestão da Anabb, compondo o Conselho Fis-
cal, atuando sem remuneração em outras Entidades como a COOP-ANABB e sou 
testemunha desse trabalho maravilhoso que modestamente ajudei a construir. 
A Anabb tem que recuperar o seu foco, para ser grande precisa ser PLURAL e 
para merecer o respeito de todos precisa ser INDEPENDENTE.”Saul Mattei

AÇÃO IR PREVI
Quando o governo FHC mudou a forma de co-

brança do Imposto de Renda, no caso das contri-
buições para os Fundos de Pensão, os associados 
da Anabb ficaram no prejuízo. A isenção no ato da 
contribuição e a cobrança do Imposto no recebi-
mento do benefício deixou todos aqueles que esta-
vam na ativa no Banco, entre janeiro de 1989 a de-
zembro de 1995, prejudicados. Pois nesse período 
pagaram IR sobre a parcela de contribuição para 
a Previ e pagariam novamente na hora do recebi-

mento do benefício. Isto também não escapou do 
controle e preocupação do nosso grupo e no dia 30 
de maio de 2010, antevéspera do ultimo dia de Val-
mir Camilo na presidência da Anabb, uma liminar 
garantiu a devolução dos valores pagos naquele 
período, atualizados. Os depósitos judiciais come-
çaram a ser feitos mensalmente e hoje já totaliza 
R$ 1.5 bilhão de reais. Mais de 30 mil associados 
serão beneficiados e esta ação 
está prestes a ser liquidada.

“Esta é mais uma vitória maiúscula deste grupo que sempre pensou nos interesses 
dos associados em primeiro lugar. Fica muito claro o comprometimento e o cuidado 
do nosso grupo. É isso que nos inspira a continuar lutando para que a Anabb volte a ser 
protagonista nas lutas do funcionalismo do BB.”

Francisco Alves (Xixico)
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CENTRAL DE ATENDIMENTO
A central de atendimento foi criada ainda 

na década de noventa, não foi no mês passa-
do, ou no ano passado, ou na década passada. 
Sempre tivemos uma equipe para procurar o 
associado, antes mesmo dele nos procurar – 
mas essa parte eles destruíram. Não dá para 
acreditar que essa é a grande novidade do mo-
mento, atendentes da Anabb já se tornaram 
advogados, donos de cartório e magistrados. 
É assim que construímos a história da Anabb. 
Considerando que oitenta por cento da de-
manda da Anabb sempre foi jurídica, os aten-
dentes nunca foram meros operadores de 
telemarketing, foram estudantes de direito 
escolhidos com muito critério.

A atual diretoria da Anabb insistiu em pa-
gar durante todo tempo que está lá, R$ 60 
mil por mês para um advogado do RJ, para 
fazer o que a Entidade sempre fez com equi-
pe própria. De tanto cobrarmos providên-
cias finalizaram o serviço esse ano, mas isso 
custou para a Anabb cerca de R$ 4 milhões, 
sem que aquele profissional tenha prestado 
contas dos serviços executados. Conside-
rando que a atual diretoria está dizendo que 
está atendendo 200 associados por mês, isso 
significa que o tal advogado recebia cerca de 
R$ 300,00 por ligação.

“A central de atendimento da Anabb 
sempre funcionou muito bem, precisa-
mos retomar o processo de torná-la 
ativa em vez de ser só reativa. Muitos 
aposentados com mais de 90 anos de 
idade e pensionistas dessa idade tam-
bém, ficariam felizes de receber uma 

ligação, ainda que seja só um ges-
to de carinho. Coisas tipo: aqui é da 
Anabb, obrigado por estar conosco 
há tanto tempo, está precisando de 
alguma coisa? É tempo de respeito e 
reconhecimento.”

Paulo Saletti

BENEFÍCIOS PARA OS SÓCIOS PARENTES
Com a mudança estatutária realizada em 2009 projetamos uma Anabb inclusiva que 

pudesse atender a toda família Banco do Brasil, que vai além dos funcionários da ativa e 
aposentados do Banco. Os novos funcionários, admitidos a partir de 1998, perceberam a 
importância de se filiar à Anabb, ainda que fosse para poder oferecer aos parentes que-
ridos – pais em especial – um Plano Odontológico com o custo muito baixo – menos de 
R$ 10,00 por mês. Quase 40 mil parentes se beneficiaram desse projeto que está acaban-
do. Muitas são as possibilidades e precisamos retomar com força esse trabalho. Quem 
criou sabe como fazer.

“Sou pós 98 e aqui em Brasília talvez tenhamos o maior índice de adesão 
dos novos funcionários à Anabb. O número de colegas que se filiou à 

Anabb por conta do Clube de Serviços e do Plano Odontológico – que 
pode transferir para os pais – é muito grande. Incluir é a palavra chave 
neste momento de muita divisão. Ser PLURAL é singular, neste caso.”

Anaya Carvalho



CLÁUDIO ZUCCO
Posse no Banco em 1974 e aposentado em 2008. Como 
aposentado exerço a atividade de Advogado. Formação 
em Direito, com especialização “latu sensu” em Direito 
Tributário pela UFSC. Exerço mandatos na ANABB 
desde 1992, tendo exercido cargo de Conselheiro 
Deliberativo, de Secretário e Presidente do 
Conselheiro Fiscal. Também já exerci mandatos de 
Diretor de Habitação, de Presidente do Conselho 
Fiscal e de membro do Conselho de Administração 
da COOPANABB. Hoje sou delegado.

125   •   Conselho Deliberativo

CLÁUDIO PACHECO
Funcionário aposentado do Banco do Brasil onde ingressou em 1978 
como menor. Casado, formado em Administração de 
Empresas com pós graduação pela Fundação Getúlio 
Vargas na área de finanças. Exerceu diversos cargos 
gerenciais no Banco, último Gerência do Seret Santo 
Ângelo. Há mais de 30 anos atuando no Sistema 
AABB,  tendo sido Presidente de vários clubes,  entre 
eles AABB Santo Ângelo onde atualmente é Vice-
Presidente. Membro do Rotary Internacional, 
Presidente do Rotary Club de Santo Ângelo.

127   •   Conselho Deliberativo

CARLOS SOARES (Carlinhos AABB-DF)
Graduado em administração pelo Icesp, com MBA 
em DRS pela UNB. Atualmente Vice Presidente de 
esportes da AABBDF, antes Ag.Parlamento e Super, DF. 
Nascido em Blumenau(SC), em Brasilia desde 1991. 
Candidatura voltada ao aperfeiçoamento das relações 
da ANABB com as demais entidades representativas 
do funcionalismo, visando ganhar musculatura e 
inteligencia coletiva, indispensáveis na luta em 
defesa das causas do funcionalismo BB. Juntos 
somos mais fortes e Unidos vamos mais longe.

117   •   Conselho Deliberativo

CARLOS LUIZ
Diretor Regional e por vários mandatos Conselheiro 
Deliberativo da Anabb. Atual Conselheiro de 
Administração da CoopAnabb.Presidente do Conselho 
Deliberativo e do Conselho de Administração da AABB 
de Belo Horizonte e Presidente do Conselho Fiscal 
do CESABB MG. Bacharel em Direito pela Faculdade 
Milton Campos e Curso de Formação para Alto 
Executivos do BB pela Fundação Dom Cabral 
em BHTE(MG). Aposentado no cargo de 
gerente geral em 2002.

121   •   Conselho Deliberativo

ANTILHON SARAIVA
Aposentado do Banco do Brasil, nascido no Piauí-PI. 
Formado em Direito e Economia. Foi advogado 
atuante do Banco do Brasil e se aposentou 
com Chefe da AJURE/DF. Foi Vice Presidente 
da OAB-DF, Delegado da DRT/DF e conselheiro 
da CODHAB/DF. Foi o primeiro Presidente da 
Cooperativa Habitacional da ANABB e 
defensor e idealizador das teses e ações 
patrocinadas pela ANABB em defesa dos 
associados.

106   •   Conselho Deliberativo

AUGUSTO CARVALHO
Natural de Patos de Minas. Formado em sociologia 
pela UNB, ingressou no Banco do Brasil em 1972. 
Foi presidente do Sindicato dos Bancarios de 
Brasília de 1980 a 1986. Deputado Federal eleito 
por seis vezes, coordenou a bancada em defesa do 
Banco do Brasil no Congresso Nacional. Foi um dos 
fundadores da ONG Contas Abertas, referência 
na fiscalizacao dos gastos do governo.

113   •   Conselho Deliberativo

ANAYA CARVALHO
Pós 98. Administradora, cursando Contabilidade e pós- 
graduada em Finanças. Tomei posse no banco em 2005, 
em Brasília. Passei pela Ditec, CSL, Gecex Brasília II e 
atualmente sou assessora na Diris. Desde 2012, sou 
Conselheira Fiscal da ANABB. 

104   •   Conselho Deliberativo
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VOTE NOS CANDIDATOS DA 
PLURAL E INDEPENDENTE
ANA LÚCIA LANDIN
Trabalhou no BB em Cuiabá (MT), Araçatuba (SP) e na 
Diretoria de Logística em Brasília. Tem Graduação em 
Nível Superior com MBA em Gestão Empresarial. 
Foi Gerente na Diretoria de Saúde na CASSI onde 
também foi membro titular do Conselho Fiscal e 
do Conselho Deliberativo. Foi Vice-Presidente de 
Relações Funcionais da ANABB e é membro 
do Conselho Deliberativo na atual gestão. É 
Diretora Administrativa e Financeira e de 
Benefícios da ANABBPrev.

103   •   Conselho Deliberativo
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NILTON BRUNELLI 
Formado na USP, foi veterinário do ATNC do BB. Adepto 
do cooperativismo, fundou a cooperativa de consumo 
dos Funcis do BB em Ribeirão Preto, entidade que está 
distribuindo sobras. Foi presidente da AABB SJCampos, 
conselheiro deliberativo na AABB Brasília, vice-
presidente da FENABB-Federação das AABB, gerente na 
CASSI Sede, diretor da APABB-Associação Portadores 
de Deficiência e conselheiro de administração na 
Cooperforte. Foi vice-presidente de Comunicação 
e de Relações Institucionais da ANABB.

184   •   Conselho Deliberativo

OTAVIANO AMANTEA
Quase 34 anos de BB, sempre combativo, empreendedor e formador interno. 
Nunca me sujeitei às injustiças e desvios de qualquer espécie. Sempre defendi 
e lutei pelos meus colaboradores de forma ética e profissional. 
Fui Caixa, Gerex, Gerad, Gerente, Regional, Estadual no RN, 
DF e MG, Superintendente Nacional da Genac. Aposentei-me 
como Diretor da Dirao. Quem me conhece sabe que não desisto 
nunca. Sou guerreiro, com tipagem sanguínea BB+.  Não 
concordo com os descaminhos dos últimos anos. Previ e 
Cassi são nossos lastros de vida. Anabb deve assumir 
o protagonismo na interlocução. Precisamos do seu 
voto para lutar por todos. Lutar por você.

185   •   Conselho Deliberativo

LUIZ CARLOS TEIXEIRA
Trabalhou no BB de 1966 a 1996 em cargos 
administrativos e executivos, inclusive, como 
instrutor e coordenador de cursos de formação. 
Foi dirigente sindical no SEEBRP, FEEB-SP/MS, 
CONTEC E CGT. Conselheiro na PREVI de 2002 
a 2018 foi, também, conselheiro de empresas 
participadas. Atualmente é  conselheiro da 
CoopAnabb e Coach para pessoas físicas 
e jurídicas nas áreas de gestão de 
pessoas e governança.

170   •   Conselho Deliberativo

MÉRCIA PIMENTEL
Graduada em Administração de Empresas e em 
Letras, tem MBAs em Gestão em Saúde e Marketing 
Executivo pela FGV. Foi assessora na SUPER/
BA, conselheira consultiva da PREVI – Plano de 
Benefícios I (eleita pelos funcionários), conselheira 
deliberativa da ANABB entre 1993 e 2015, 
delegada da COOP ANABB. É candidata ao 
conselho deliberativo.

181   •   Conselho Deliberativo

JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS
Natural de Votorantim –SP; Professor de matemática e 
física em escolas de Sorocaba-SP; Trabalhou em agências 
do BB de São Roque-SP, Votorantim-SP e Cianorte-PR; 
Geral  no DESED, COTEC/PROMO, DEMAS, DESIS, 
FUNCI (Chefe de Depto) e CASSI (Presidente); Instrutor 
de RH & Marketing , Noções de Didática e DSG; 
Cedido para Brasil Saude (Superintendente Regional) 
e Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão 
(Diretor na Secretaria de Gestão); Atualmente 
é consultor e Corretor de Seguros.

160   •   Conselho Deliberativo

LISSANE  HOLANDA
Pós 98. Tomei posse em maio de 2003, em Brasília. 
Atualmente sou Auditora na Gerência de Auditoria e 
Serviços Jurídicos, Negócios com Entes Públicos e 
Logística. Trabalhei na Diretoria Jurídica, Diretoria 
Comercial e Diretoria de Governo. Foi eleita para os 
Grupos Temáticos da Anabb – pós 98 – por dois 
mandatos. Além disso, exerci a função de Conselheira 
Consultiva do Plano Previ Futuro, na Previ. Sou 
graduada em Direito, com especialização em 
Direito Público e MBA em Direito Bancário.

167   •   Conselho Deliberativo

FRANCISCO ALVES (XIXICO)
Tomei posse no BB em 1979, na agência de Mantena-
MG e aposentei-me em Brasília, em 2016. Atuei 
nas Entidades do funcionalismo, nas seguintes 
funções: Diretor sindicato dos bancários de BH 
e região; Diretor Estadual da Anabb; Delegado 
da COOPERFORTE representando Região 
metropolitana de BH; Conselheiro Fiscal da 
UNAMIBB e da CASSI; Conselheiro do 
Instituto COOPERFORTE e, atualmente, 
Delegado eleito da COOPAnabb.

144   •   Conselho Deliberativo

DENISE VIANNA
Advogada, com pós-graduação em Controladoria, 
sempre trabalhou em Brasília. Trabalho no 
Departamento de Infra-Estrutura – antigo 
DEMAS, Controladoria e  Cassi. Foi 
Conselheira Fiscal da Cooperforte, 
Conselheira Deliberativa e Diretora de 
Planos de Saúde da Cassi e Conselheira 
Deliberativa da Anabb.

131   •   Conselho Deliberativo

CANDIDATOS DA PLURAL E INDEPENDENTE
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GENILDO REIS
Aposentado do BB foi Presidente da AABB Salvador, 
Vice presidente da FENABB e presidente da Câmara de 
Vereadores de Ribeira do Amparo. Pós Graduado em 
Auditoria pela Fundação Visconde de Cairu e Curso 
de Especialização pela Fipecafi. Foi Conselheiro Fiscal 
eleito da CASSI, e Deliberativo da ANABB. Participou 
da fundação da Associação dos Aposentados do BB 
em Salvador e da APABB Bahia. Trabalhou nas 
agencias do Banco do Brasil em Bambuí-MG, 
Serrinha-BA, Porto Calvo-AL e CESEC Salvador.

308  •   Conselho Fiscal

OSEAS SOUSA
Aposentado. Atualmente trabalhando como consultor financeiro 
e membro do conselho fiscal da COOP-ANABB. Trabalhei 
no BB por 30 anos, com posse em Campinas-SP, me 
transferindo para Além Paraíba-MG, Alvorada do 
Norte -GO, Camanducaia-MG, Vitória-ES, Miracatu-
SP, Ibiraçu-ES, João Neiva-ES, Abre Campo-MG e 
Cataguases onde me aposentei, Nos ultimos 15 anos 
exerci o cargo de gerente geral. Sou graduado em 
Ciências Contábeis, pós graduado em Marketing 
e MBA em Gestão Financeira.

315  •   Conselho Fiscal

WILLIAM  BENTO 
Tomou posse no Banco em 1983, formado em Direito, 
ciências contábeis, economia, com pós-graduacão  
“lato sensu” em administração de empresa. Foi 
Vice-Presidente do Conselho Curador da Fundação 
Educacional de Araçatuba, Diretor de AABB.  Foi 
Conselheiro Deliberativo eleito da Previ e dedicou 
o seu mandato de 2008 a 2012 a fiscalizar a 
atuação do Banco na entidade  e denunciar na 
PREVIC as aposentadorias milionárias e o 
desrespeito ao teto de benefício.

210   •   Conselho Deliberativo

FLÁVIA CASARIN
Funcionária da ativa no BB, Pós 98; Tomou posse 
em 2002 na cidade de Penápolis/SP, exerceu a 
função de assistente negocial e atualmente atua 
como gerente de serviços em Araçatuba no Pilar 
Atacado Corporate Bank Alto Oeste. Certificada 
pela ANBIMA – CPA 20 em investimentos, 
Graduada em nível superior há 20 anos no curso 
de Ciencias contábeis e Pós Graduada em 
gerencia contábil, financeira e auditoria. Foi 
conselheira Consultora da Previ-Plano II.

305  •   Conselho Fiscal

SAUL MATTEI
Aposentado do BB. É técnico em contabilidade, 
corretor de imóveis, advogado e perito judicial. 
Foi conselheiro fiscal da ANABB e participou 
da Diretoria de várias Entidades e Associações; 
ocupou cargos na Administração Pública e 
Integrou o Legislativo Municipal de Sarandi-RS 
em alguns mandatos. Pretende colocar sua 
experiência em favor do funcionalismo e do 
Banco do Brasil. 

199   •   Conselho Deliberativo

WALDENOR MARIOT
Formado em direito, administração e 
contabilidade. Pós-graduado em Altos 
Executivos e Governança Corporativa pela USP 
e Planejamento Estratégico e Finanças pela 
FGV. Certificado pelo IBGC. Nos 36 anos de 
BB foi gerente de agências e Cesec no Paraná, 
superintendente estadual no MT, GO, PB e ES e 
chefe de Depto na Rural. Conselheiro Fiscal na 
CPFL e Jereissati Telecom. Instrutor do Desed 
e diretor da Conab.

209   •   Conselho Deliberativo

PEDRO PAIM
Economista, aposentado, Salvador (BA), Conselheiro 
deliberativo da AABB-Salvador e da AFABB-
BA. Delegado da COOPANABB. Ex conselheiro 
deliberativo da FAABB e da  ANABBPREV; ex 
presidente  da AFABB-BA; associado da  UNAMIBB. 
Participante ativo dos debates sobre a CASSI e a 
PREVI. A ANABB deve ter como principal objetivo 
defender seus associados e ao mesmo tempo, 
praticar uma gestão eficiente e democrática.

189   •   Conselho Deliberativo

PAULO SALETTI
Atuei em diversas agências em vários cargos nos estados 
de São Paulo, Bahia, Mato Grosso, Goiás e Alagoas, 
onde me aposentei como gerente de agência em 
Piaçabuçu, cidade do litoral sul de Alagoas, banhada 
pelo ”Velho Chico”. Graduado em administração de 
empresas com especialização em comércio exterior 
pela universidade Estácio de Sá em Maceió e cursei 
economia e contabilidade na USP em São Paulo além 
de inúmeros cursos de formação profissional 
ministrados pelo Desed/Cefor-BB.”

188   •   Conselho Deliberativo
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ENTREVISTA

Plural e Independente: Augusto Carvalho, 
como você vê o momento que estamos viven-
do no Brasil?

Augusto Carvalho: Um momento de muita po-
larização entre dois campos opostos que não 
ajuda. Todo mundo que conhece minha história 
sabe das minhas dificuldades de convivência 
com o partido que governou o país nos últimos 
quatorze anos, mas isso não significa que o 
atual governo me represente. Precisamos ter 
a consciência de que muitas coisas boas fo-
ram e podem ser realizadas pelos dois lados, 
mas não podemos fechar os olhos para os seus 
malfeitos e equívocos.

P&I: Como você vê a atual campanha da Ana-
bb, não mexe no meu BB?

AC: Defender o Banco do Brasil e suas insti-
tuições foi a tarefa da minha vida, desde que 
cheguei ao Sindicato dos Bancários em 1980. 
Durante estes anos todos enfrentamos muitos 
ataques ao Banco e também tivemos períodos 
em que essa não era a principal preocupação. 
Mas o risco do Banco sobreviver sempre exis-
tiu. Proteger, salvar e defender o Banco remete 
a saber: contra quem? Contra o que? Pra quem? 
Ter consciência disso é talvez muito mais im-
portante. Alguém pode até perguntar: quem 

está mexendo no meu BB? Neste caso até o tal 
plural majestático seria necessário, pois é im-
portante que o Banco seja nosso, e não meu. É 
preciso trazer a sociedade para essa luta. Co-
nheço os funcionários da Anabb e sei que eles 
eram a maioria da plateia nos eventos da cam-
panha. Isso mostra o isolamento da Entidade 
que conseguiu mobilizar poucos de seus asso-
ciados.

P&I: Qual é o melhor caminho?

AC: Fiz a defesa do Banco e suas instituições 
do lado de dentro do plenário do Congresso 
Nacional. Conheço os aliados e os adversários, 
sei quem pode estar do nosso lado e sei quem 
sempre vai estar contra. A defesa do Banco do 
Brasil não pode ser pauta de poucos partidos 
de esquerda, por exemplo, se for assim sere-
mos minoria e já perdemos essa batalha.

P&I: Como trazer a sociedade para o nosso 
lado?

AC: Não vamos poder contar com a grande 
mídia, também não vamos poder contar com 
os grupos de interesses, não adianta gastar 
o dinheiro que estão gastando para fazer 
campanha dentro do Banco. Aqui ninguém 
quer mexer no BB. Para envolver a sociedade 

AUGUSTO CARVALHO

“É preciso trazer a sociedade para essa 
luta. Conheço os funcionários da Anabb 
e sei que eles eram a maioria da plateia 
nos eventos da campanha. Isso mostra o 

isolamento da Entidade...” 

Augusto Carvalho foi presidente do Sindicato dos Bancários de Brasilia entre 1980 e 1986. Eleito deputado constituinte em 1986 
se notabilizou na defesa dos Bancos públicos. Reeleito por seis vezes, coordenou a bancada de defesa do Banco do Brasil. Foi 
um dos fundadores da organização não governamental Contas Abertas, entidade referência na fiscalização dos gastos públicos.
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na defesa do Banco é preciso dizer para a 
sociedade qual Banco estamos defendendo, 
se isso não ficar bem claro, a sociedade não 
vai estar do nosso lado.

P&I: Como você vê a questão da Cassi?

AC: Definitivamente esta é a principal pauta 
do funcionalismo do Banco, neste momento. 
Este tema tem sido conduzido de forma muito 
confusa. Todos os funcionários querem defen-
der a Cassi e estão dispostos a contribuir para 
sua sobrevivência. O fato é que o resultado da 
consulta demonstrou que a entrega da gestão 
para o Banco assustou grande parte dos asso-
ciados. A realidade do mercado de saúde não 
cabe no atual modelo de contribuição para a 
Cassi. Precisamos mudar isso e até vencer al-
guns paradigmas.

P&I: Como isso pode ser feito? 

AC: Primeiro precisamos encontrar uma forma 
de manter a Cassi funcionando, para seguran-
ça de todos os seus associados e até mesmo 
do próprio Banco – que é o grande responsá-
vel por sua manutenção. Se já sabemos que o 
próximo exercício será deficitário, precisamos 
nos antecipar e buscar uma alternativa para o 
próximo exercício. Se esta realidade vem se 
repetindo, precisamos mexer na matriz de 
custeio, mas esse é um processo de convenci-
mento e não de imposição.

P&I: Mas o associado da Cassi não aprovou as 
mudanças...

AC: O corpo social, na sua maioria absoluta, 
não votou contra as mudanças no modelo de 
contribuição, apesar de confuso. Votou contra 
a entrega da gestão da Cassi para o Banco. O 
atual modelo de gestão foi aprovado pelo cor-
po social com muito debate e não ficou claro 
que ele é o problema.

P&I: Você defende a mudança no modelo de 
gestão?

AC: Não. Os diretores eleitos são substituídos 
um a cada dois anos e seus mandatos são 
de quatro anos. Podemos criticar essa ou 
aquela gestão, mas nunca tivemos um grande 
problema entre os eleitos – até onde eu sei 
todos tentaram fazer o melhor – mas o corpo 
social reage e faz as mudanças certas ou não, 
mas o tempo de cada um é respeitado. Os 
mandatos dos diretores indicados pelo Banco 
também são de quatro anos, mas em menos 
de quatro anos já tivemos quatro Presidentes 
e três Diretores. Essa descontinuidade sim é 
um grande problema.

P&I: O que você mudaria na gestão da Anabb?

AC: A Entidade passou os últimos anos em dis-
cussões intestinas, olhando pra dentro e se dis-
tanciando cada vez mais do funcionalismo do 
Banco. Isto se refletiu na fuga de mais de 40 mil 
associados, só nos últimos oito anos. Pretendo 
colaborar para que a Anabb seja novamente 
protagonista das lutas desse funcionalismo. A 
Anabb também deve ser um exemplo de gover-
nança, pois cobramos isso de outras Entidades 
e instituições. Nesse período, o que vimos foi a 
Diretoria Executiva da Anabb ignorar sistema-
ticamente as decisões dos demais órgãos de 
gestão da Entidade. Isso não pode acontecer. 
Recente decisão de apenas quatro diretores 
levou-a a se expor à condenação judicial, já em 
fase de execução, de vinte milhões de reais. 
Decisão tão temerária certamente não teria 
aprovação do corpo social, se dela obviamente 
tivesse conhecimento.

P&I: Você é candidato a presidente da Anabb?

AC: A Anabb tem um regime parlamentarista. 
Primeiro você precisa se eleger Conselheiro 
Deliberativo e estar entre os 21 mais votados 
para concorrer aos cargos na Diretoria Exe-
cutiva. Se for eleito conselheiro, tenho sido 
estimulado a oferecer meu nome e contribuir 
para processo de soerguimento de nossa As-
sociação. Por isso a importância de votar nos 
21 candidatos indicados pelo grupo Plural e In-
dependente.
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305 Flavia Casarin 308 Genildo Reis 315 Oseas Sousa

EM QUEM VOTAR
Conselho Deliberativo: o eleitor pode votar em até 21 candidatos.
Conselho Fiscal: o eleitor pode votar em até 3 candidatos.
Diretor Regional: o eleitor pode votar em um único candidato.
Representante Local: o eleitor pode votar em um único candidato.

COMO VOTAR
Via Correios: o eleitor receberá a cédula de votação em seu endereço 
pessoal. Deve preencher a cédula obedecendo os limites de votos para 
cada cargo e colocar o envelope resposta no Correio. A despesa de 
postagem será paga pela ANABB. Ler com atenção as instruções que 
acompanham o material de votação.

Via Eletrônica: Acesse o site da ANABB, clique no banner VOTAÇÃO. 
Preencha seu voto até o final e confirme.

ATENÇÃO:
Quando o eleitor votar eletronicamente e também enviar a cédula pelos Correios, 

só será válido o voto eletrônico.




