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AFABB RS em festa
No dia 18 de março, a AFABB RS comemorou 33 anos de existência. Toda a
equipe da associação, diretoria e colaboradores, agradece imensamente a
parceria diária de todos os associados nessas mais de três décadas de
história.
Infelizmente não pudemos confraternizar juntos devido às circunstancias
conhecidas por todos. Mas não faltarão oportunidades para abraços e risadas,
presenciais e virtuais.
Muito obrigado!
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Empréstimo Simples
na Previ
A suspensão da cobrança das
parcelas de abril, maio e junho do
Empréstimo Simples (ES) já pode
ser solicitada no Autoatendimento
do site. O prazo termina às 23h59
da próxima quinta-feira, dia 1/4.

App Previ. A medida foi aprovada
Translate
pela Diretoria Executiva como
maneira de auxiliar na preservação
do uxo de caixa os associados,
tanto do Plano 1 quanto do Previ
Futuro, e atenuar possíveis
impactos que os participantes e
seus familiares possam sofrer no
orçamento devido a pandemia de
Covid-19.
Con ra o passo a passo aqui.

ANABB publica a 8ª edição do Manual de
Orientação Familiar: um guia para momentos
difíceis
O momento da perda de um familiar é naturalmente cercado de luto e dor.
Por vezes, devido ao impacto, podem surgir dúvidas sobre quais medidas
tomar junto à Cassi, Previ, associações e entidades de classe e do
conglomerado Banco do Brasil. Para ajudar os associados, a ANABB acaba
de atualizar o Manual de Orientação Familiar, um completo guia para
momentos difíceis.
A 8ª edição da publicação, inclusive, já se encontra disponível para consulta
e download dos associados. O documento reúne informações úteis sobre
como proceder, por exemplo, no acionamento de possíveis seguros de vida
contratados, nas demandas para o uso do auxílio-funeral, das ações para
requerer a pensão por morte, dentre outras medidas.
Leia a matéria completa aqui.
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Vacinação:
Brasil é
Past Issues
o 15° no ranking em
números
proporcionais
O Brasil está em 15° lugar no
ranking de vacinação mundial
contra a Covid-19 em números
proporcionais, ou seja, em relação
ao total da população, que é de
aproximadamente 212 milhões de
habitantes. 17,52 milhões de
doses haviam sido aplicadas até
sábado, dia 27, o que corresponde
a 6,3% da população. Em
números absolutos (volume
comparado a outros países), o país
encontra-se na 5ª posição. Além
disso, quase 2% da população foi
plenamente imunizada com duas
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Portanto, cerca de 4 milhões de
brasileiros já estariam plenamente
protegidos da doença, ainda que
nenhum imunizante garanta 100%
de e cácia contra o coronavírus.
Os dados são da Our World in
Data, organização sem ns
lucrativos, que compila
informações fornecidas pelos
próprios países participantes do
levantamento.

doses da vacina..
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