Caso não esteja visualizando clique aqui

Um novo canal de comunicação
Prezados (as) Associados (as), a partir de hoje a AFABB-RS utilizará este novo
meio de comunicação com nossos associados: o AFABBRSNEWS. Trata-se de
um newsletter quinzenal, enviado aos e-mails de nosso cadastro de
associados, com notícias variadas do universo de interesse dos aposentados
e pensionistas.
Além de chegar à caixa de entrada nos dias 15 e 30 de cada mês, o
AFABBRSNEWS estará disponível para consulta também site e no facebook da
Associação. Criado com o objetivo de melhorar nossa comunicação,
especialmente nestes tempos em que estamos com a Associação fechada e
impedidos do atendimento presencial, solicitamos que o mesmo seja
divulgado entre seus colegas, incentivando-os a atualizarem seus registros
cadastrais utilizando nosso atendimento telefônico ou e-mail.
Desejamos a todos uma boa leitura.
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ANABB reúne-se com a Previ para tratar
sobre o novo regulamento

Nesta quinta-feira (4/3), aconteceu mais uma reunião da ANABB para tratar
sobre o novo regulamento do Plano 1 que, dentre outros pontos, propõe a
ﬁxação de um teto para cálculo dos benefícios. Desta vez, o encontro foi com
a Diretoria da Previ.
A reunião contou com a participação da Diretoria Executiva da ANABB,
representada pela presidente em exercício, Graça Machado, e pelos vicepresidentes Haroldo Vieira e Irmar Fonseca. Também participaram os
conselheiros deliberativos Antônio Carvalho, coordenador da comissão criada
pelo Conselho Deliberativo da ANABB sobre teto de benefícios, e William
Bento, além do convidado especial Pedro Mello, que já foi contador geral do
BB e exerceu na Previ cargos nos Conselhos Deliberativo, Fiscal e Consultivo
do Plano 1.
Representando a Previ, participaram o presidente José Maurício Pereira
Coelho e os diretores Márcio de Souza, de Administração, e Wagner
Nascimento, de Seguridade.
Em sua fala inicial, a presidente em exercício, Graça Machado, agradeceu a
prontidão com que a Previ acatou o convite para tratar, em reunião, de tema
que é muito caro para os cerca de 200 mil associados e pensionistas e seus
familiares.
Leia a matéria completa aqui.
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para ampliar
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vacinação contra a
Covid-19
Ministério da Saúde e a Associação
Brasileira de Supermercados
(Abras) fecharam uma parceria
para ampliar a campanha de
vacinação contra a Covid-19 nos
estabelecimentos de todo o país. O

orientações sobre os públicos-alvo
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dos estabelecimentos, orientando
os brasileiros sobre o andamento
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necessidade de buscar
atendimento imediato aos
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evitando, assim, o agravamento da
doença.
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Entre as ações alinhadas, estão a
divulgação de peças publicitárias
nas redes sociais dos
supermercados, com
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