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Por um Futuro DignoEspecial Estrelas nº 2 - JAN/2020

Associação dos Funcionários Aposentados
do Banco do Nordeste do Basil

 Em dezembro de 2019, enviamos, 
pelos correios, o primeiro número do 
Informativo criado especialmente para 
as pessoas indicadas e cadastradas como 
“Estrelas” dos nossos Associados. Agora, 
você está recebendo o segundo número 
dessa publicação, que tem a finalidade 
de estreitar o relacionamento da AABNB 
com os seus Associados e seus familiares, 
para que esses também conheçam o 
trabalho desenvolvido pela Associação.
 Então, nós gostaríamos de abrir 
os nossos canais de comunicação para que 
você, Estrela, possa nos dar um retorno a 
respeito desse Programa e sobre o jornal 
que lhe enviamos. A sua opinião é muito 
importante, para que possamos avaliar o 

que já foi realizado e para que possamos 
implementar novas ideias.
1) Como você avalia o Programa Estrela? 
2) Esse Programa pode, de fato, cumprir o 
seu propósito de estreitar o relacionamento 
AABNB-Associado-Familiares?
3) Na sua avaliação, o que pode ser feito 
para ser aperfeiçoado?
4) Qual a sua avaliação a respeito do 
primeiro número do Informativo das 
Estrelas?
5) O que você sugere que possa ser 
abordado no Informativo?
6) Pedimos que no envie notícias e 
informações que você considere de 
interesse do Grupo Estrelas, bem como 
críticas e sugestões que julgue pertinentes.

1) Programa Cristal
 A Diretoria Executiva autorizou 
a realização de novos sorteios, neste 
semestre, para os participantes do 
Programa Cristal e do Programa 
Estrela. Confira a seguir as datas 
de realização dessas promoções. O 
Programa Cristal, convém relembrar, é 
uma extensão do Programa de Proteção 
Financeira à Pensionista, destinado aos 
Associados que já queiram inscrever 
seus cônjuges, denominados de Cristal, 
no Programa de Proteção Financeira. 
Desse modo, a futura Pensionista, 
ao se associar à AABNB, eliminará a 
carência de 12 meses para fazer jus à 
proteção financeira oferecida nesse 
programa.
 Sorteio no dia 30/05/2020 - 
programado para o último sábado do 
mês de maio de 2020, o sorteio será 
realizado com base na extração da 
Loteria Federal dessa data. Aguarde 
a remessa, pelos correios, do cupom 
que identificará os seus números de 
sorte. 

2) Programa Estrela
 Já o Programa Estrela foi 
instituído com a finalidade de estreitar 
o relacionamento da AABNB com os 
Associados e seus familiares, para que esses 
também possam tomar conhecimento das 
atividades desenvolvidas pela Associação, 
que trabalha e luta pela preservação 
da dignidade dos nossos aposentados 
e pensionistas. O Associado pode 
inscrever, gratuitamente, sem qualquer 
ônus, um filho ou um neto, por exemplo. 
Em dezembro de 2019, remetemos, 
pelos correios, o informativo destinado 
às Estrelas dos nossos Associados e 
realizaremos promoções exclusivas para 
esse público. Temos certeza de que essa 
união irá fortalecer ainda mais a grande 
família da AABNB.
 Sorteio no dia 27/06/2020 - 
programado para o último sábado do mês 
de junho de 2020, o sorteio será realizado 
com base na extração da Loteria Federal 
dessa data. O cupom que identificará os 
números da sorte será encaminhado pelos 
correios.

Mensagem Especial

Fique atento aos novos 
sorteios da AABNB

AABNB em AÇÃO! 

Fortaleza-CE   

Área de Atuação 
do BNB (Nordeste 
do Brasil + MG e ES)
(População e área geográfica das 

capitais onde o BNB atua)
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Entretenimento e lazer
CRUZADAS SUDOKU

SOLUÇÕES


