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Entre em contato conosco

pelo e-mail

revistaconexao@aafbb.org.br  

e veja sua mensagem

publicada nas

próximas ediÇões.

Parabenizamos o setor de comunicação pelo excelente conteúdo da revista 
n° 106, especialmente pela matéria ‘Novos Horizontes para a Cassi’. 

A revista está sendo utilizada como material de apoio para disseminação 
das informações aos associados.

Jaber Alfredo Rosa
Representante da AAFBB em Campinas (SP)

CAPA
Sede campestre comemora 39 anos

PRA VOCÊ
Conheça os convênios médicos
para o associado

PRA VOCÊ
Seguro de Vida: um bom negócio
para o futuro

VIVA MAIS
Como prevenir doenças respiratórias

CONECTADO 
Veja dicas de aplicativos 

POR DENTRO DA CASSI 
Benefícios do Plano Cassi

PAPO JURÍDICO 
Serviço de Orientação Jurídica 
conquista associados de todo o país

2 CONEXÃO



EDITORIAL

Estamos 
investindo na 

reforma dos chalés 
para dar ainda 

mais conforto e 
tranquilidade a 

todos os visitantes 
de Xerém”

Sede campestre
para todos os associados
Em abril, nossa sede Campestre completou 39 anos de existência. Desde o início do 
ano estamos investindo na reforma dos chalés para dar ainda mais conforto e tran-
quilidade a todos os visitantes de Xerém. Saiba mais sobre a história do local e como 
foi a comemoração com a tradicional festa portuguesa na matéria de capa da Revista 
Conexão AAFBB.

Na seção Por dentro da Cassi, levamos ao conhecimento dos associados a garantia 
de atendimento e reembolso de até 100% do valor da anestesia. A seção traz tam-
bém o que foi debatido na segunda Mesa de Prestação de Contas da Cassi. Abor-
damos também nesta edição, na seção Pra Você, dois importantes temas para os 
associados e seus dependentes: os convênios médicos e o seguro de vida oferecido 
pela Associação aos seus participantes.

Na seção Viva Mais, falamos sobre um dos grandes problemas enfrentados por todos 
nós nesta época mais fria do ano e que atinge muitos idosos: as doenças respirató-

rias. Em Conectado, fique por dentro das novidades digitais e saiba quais aplicativos 
para smartphones e tablets podem facilitar a vida dos associados a qualquer hora. 

No Giro pelas Representações, o destaque desta edição é São Paulo, que está abrin-
do um novo espaço em Bauru para se aproximar ainda mais dos associados. Para 

fechar a edição, a seção Em Ação traz as novidades na folha de pagamento, a 
inauguração da nova sala de leitura da AAFBB, e a cobertura completa do que 

ocorreu no Cinfaabb, realizado este ano em Gramado e Canela.

Boa leitura!

Celia Larichia
Presidente da AAFBB
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Espaço de lazer celebra
39 anos com festa 
portuguesa e investimento 
em melhorias na 
infraestrutura

Sede campestre:
mais conforto
para os associados

CAPA

Xerém, distrito de Duque de Caxias, está localizado a aproximadamente uma hora de carro do 
Rio de Janeiro e é conhecido pela sua imensa área verde e por estar próximo a cidades turís-

ticas como Petrópolis e Teresópolis, na Região Serrana do estado. É nesse cenário bucólico, 
longe do barulho e da agitação da capital fluminense que, há 39 anos, – completados em 

20 de abril – está a sede campestre da AAFBB. Um local que surgiu com a proposta de 
ser um centro de geriatria para os aposentados do Banco do Brasil e que se tornou um 

refúgio para associados e familiares.

A comemoração do aniversário foi com a tradicional e animada festa por-
tuguesa que ocorre todos os anos na sede (ver box na página 5). Mas o presente 

quem está recebendo são os associados, que podem conferir de perto o investimento 
em obras de infraestrutura que a administração vem promovendo desde o início do ano. 
Segundo o diretor Maurício Souza, o objetivo é dar mais conforto e opções de lazer aos 
novos e antigos frequentadores e aumentar a ocupação do local, oferecendo muitas 
atrações para a família e convidados durante todo o ano.

Para atender ao aumento de demanda de hóspedes no futuro, está em andamento a refor-
ma dos chalés, localizados ao lado do prédio principal. “Desde o início do ano temos reali-
zado uma média de três reformas de unidades por mês. Dos 43 chalés, 15 já estão prontos 
e a expectativa é aumentar ainda mais este número até o fim do ano”, enfatizou o diretor. 
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Atualmente, a sede campestre possui 106 acomodações para 350 pessoas, que podem 
usufruir de todo o conforto, tranquilidade e segurança nos 26 mil metros quadrados de 
área. O espaço conta ainda com parque aquático, campo de futebol, quadra, sauna, audi-
tório, restaurante, área de lazer para as crianças, salão de jogos e também de espaços para 
festas, churrascos e reuniões, que podem ser alugados também para empresas e colegas 
da família BB, desde que devidamente convidadas por um sócio. 

“Costumo dizer que a sede campestre é sinônimo de simplicidade com aconchego. É um 
lugar muito simples, com uma oferta boa de atrações para que todos tenham momentos 
de lazer com seus familiares e amigos. A segurança, aliada à simplicidade, torna esse lugar 
especial e muito gostoso de frequentar”, disse Maurício, reforçando que muitos associados 
do Brasil ainda não conhecem o local.

“Temos o objetivo de atrair os sócios que ainda não vieram aqui. Com uma hotelaria 
forte, melhoramos também outros serviços, como o restaurante e o bar. Temos recebido 
muitas caravanas e queremos que os participantes voltem a frequentar a sede. E os que 
já conhecem, que continuem nos visitando”, afirmou. 

Como se hospedar na sede campestre?
A diária para uma pessoa custa R$ 80 em apartamento, suíte ou chalé. Para o quarto com dois 
ocupantes, o valor cobrado é de R$ 70 por pessoa. Crianças menores de 12 anos não pagam. 
O café da manhã está incluso. Este ano, os valores tarifários para sócios não foram reajustados. 
Mais informações sobre valores para convidados podem ser obtidas no site da AAFBB: www.
aafbb.org.br/index.php/sede-campestre.

Lembre-se de que em períodos de grandes eventos ou feriados prolongados a procura 
aumenta. Por isso, programe-se e agende sua estadia com antecedência. A sede cam-
pestre fica na Alameda Santa Alice, 310, Xerém, Duque de Caxias (RJ). Os telefones são 
(21) 2679-9900 e 2679-1921.  

No dia 22 de abril, em come-
moração aos 39 anos da sede 
campestre, a animação to-

mou conta do local com a tra-
dicional Noite Portuguesa. Cerca de 180 
pessoas, entre sócios e convidados, cur-
tiram o som da Banda Típicos da Beira e 
do cantor Mário Simões, que colocaram 
todos para dançar músicas da “terrinha”. 

No jantar, comidas e bebidas típicas 
levaram uma parte das delícias e da 
cultura de Portugal aos participantes. 
Diretores e dirigentes da AAFBB que 
participaram da festa cantaram com 
todos os presentes o “Parabéns para 
você” em homenagem à sede.

Números da
sede campestre

50 funcionários e 4 aprendizes

Inaugurado em 22/4/1978
26 mil metros quadrados

106 acomodações

(43 chalés, 58 apartamentos e 5 suítes)

Capacidade total: 350 pessoas

2 piscinas 1 estacionamento

3 espaços para reuniões

1 campo de futebol 1 quadra poliesportiva

1 salão de jogos1 espaço kids

1 restaurante 2 salões de festas

1 espaço com churrasqueiras

Nos embalos
da Festa 
Portuguesa
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PRA VOCÊ

Convênios da AAFBB 
reúnem 5 mil médicos
Os associados da AAFBB e seus dependentes têm direito a um 
importante benefício concedido pela Associação: acesso a uma 
rede conveniada de cerca de 5 mil médicos para consultas, em 
praticamente todas as especialidades.

Mas não se trata de um plano de saúde. Os conveniados cobram pe-
las consultas. A diferença é que o valor cobrado se limita aos hono-
rários pagos idênticos à Cassi aos médicos de sua rede credenciada.

“Isso é uma grande vantagem”, diz Roberto Escóssia, diretor 
da área de convênios da AAFBB. “Uma consulta que sairia por 
R$ 300 ou R$ 400 em um hospital de alto nível no Rio de Ja-
neiro, por exemplo, pode sair por R$ 100”. Ou seja, em uma 
única consulta, o associado economiza o equivalente a quase 
oito mensalidades da Associação. 

.

Todos os associados têm direito
ao benefício sem custo adicional.
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Convênios da AAFBB 
reúnem 5 mil médicos

Expansão para
outros estados
A maior concentração de conve-
niados está no Rio de Janeiro e em 
São Paulo, onde se encontra gran-
de parte dos associados da AAFBB. 
Mas a entidade começa a expandir o alcance da rede para outros 
estados. “Estamos ampliando esse benefício para outras regiões 
onde há demanda”, diz Escóssia. “Temos crescido bastante, por 
exemplo, no Ceará.”

Funcionários da ativa, aposentados, pensionistas e dependentes, 
que já têm acesso à Cassi, podem ampliar suas opções para con-
sultas médicas por meio do convênio AAFBB.

A opção também é bastante atraente para as categorias de Sócio-Famí-
lia e Sócio-Comunitário da AAFBB, que incluem, respectivamente, 
parentes até terceiro grau (pais, tios, avós, sobrinhos, filhos, netos e 
cunhados), e pessoas indicadas por associados da AAFBB.

Para consultar a lista de profissionais conveniados, basta 
acessar o site da AAFBB, clicar no link “Serviços” e depois em  
“Serviços Médicos”. Você indica o estado e o município de seu 
interesse. “Em alguns casos, temos opção de bairro, também”, 
acrescenta Escóssia. O associado pode então buscar um pro-
fissional por especialidade, tipo de exame ou palavra-chave. 
O associado pode também indicar médicos, clínicas e laborató-
rios para fazer parte do convênio.

Convênio Ambulância: garantia de remoção
Ainda na área de saúde, Escóssia chama a atenção para outro ser-
viço proporcionado pela AAFBB: Convênio Ambulância Emergên-
cias Médicas. “É um serviço que custa apenas R$ 11 mensais e que 
garante remoção em caso de emergência em São Paulo, Santos e 
no Rio de Janeiro”, diz. 

Escóssia observa que a contratação de um plano para remoções 
de emergência no mercado não sai hoje por menos de R$ 60 
mensais. “E uma remoção contratada diretamente com o servi-
ço de ambulância que pode chegar a custar R$ 2 mil ou mais”, 
compara. “Além disso, o serviço público de ambulâncias, o 
Samu, só retira pacientes na rua. Quem está em casa não pode 
ser atendido.”

O serviço pode salvar a vida de um idoso que sofra um acidente 
ou mal súbito em casa. Basta ligar para a central da empresa 
que a remoção é acionada e o paciente é levado para o hospital 
de sua preferência. 

A ambulância é sempre acompanhada por um médico, que 
presta um atendimento na hora e avalia a condição do pacien-
te. Se o caso não for de remoção, ele pode até mesmo tratar 
do problema no local, promovendo o alívio do paciente e de 
seus familiares.

Hoje, 1,4 mil associados possuem o Convênio Ambulância da 
AAFBB, que inclui ainda uma consultoria médica por telefone. 
“Uma colega da AAFBB estava de viagem e tomou um remédio 
por engano”, conta o diretor de Convênios. Sozinha no hotel, 
com medo de algum efeito colateral, ela ligou para o Convê-
nio Ambulância, que a tranquilizou e recebeu uma orientação 
sobre como proceder. “Poder contar com serviços como esse 
é algo que não tem preço”, conclui Escóssia, ressaltando que 
já está em estudo a ampliação do Convênio Ambulância para 
outros estados. 
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PRA VOCÊ

Sem a correção técnica, o Seguro de Vida pode 
ser viável para os associados mais velhos. Im-
portante destacar que a cobertura contratada 
pelo associado vale até a sua morte, sempre 
corrigida anualmente pelo IPCA. Além disso, 
quanto mais cedo o Seguro de Vida for con-
tratado, maior o limite dessa cobertura. O va-
lor máximo de cobertura é de R$ 600 mil por 
morte e R$ 600 mil por acidente para quem 
contrata o produto até os 35 anos de idade. 
O convênio aceita a contratação de novas 
apólices até o limite de 70 anos. Nessa faixa, a 
cobertura máxima é de R$ 115 mil.

Sem burocracia
A apólice de seguro ainda dá direito ao sor-
teio de prêmios mensais de R$ 10 mil para 
o associado. “O pagamento do Seguro é fei-
to em até 30 dias, em caso de sinistro, e a 
contratação é facilitada para o associado”, 
observa Ernesto Pamplona, vice-presidente 
de Seguridade e de Benefícios da AAFBB. 

Para contratos no valor de até R$ 100 mil, 
segurados com menos de 50 anos não 

precisam preencher a DPS (Declaração 
Pessoal de Saúde), documento em que o 
segurado informa dados sobre sua con-
dição de saúde. “O seguro entra em vigor 
sem período de carência”, diz. Clientes com 
idade de 50 até 59 anos também podem 
contratar o Seguro de Vida sem preencher 
a DPS, com o mesmo limite de valor de co-
bertura, mas com carência de um ano.

“A cobertura começa na assinatura do 
contrato, mas o associado só paga no 
mês seguinte”, explica Ernesto. Outro de-
talhe importante é que o Seguro permite 
a inclusão de cônjuge ou filhos na apólice, 
além de outros parentes, ou funcionários 
e aposentados do Banco.

É possível ainda contratar mais de uma 
apólice ao longo da vida. “Contratei a mi-
nha primeira quando tinha mais ou me-
nos 35 anos e ainda estava na ativa, no 
Banco”, lembra José Mauro. “Hoje, aos 
65, tenho três apólices”. Afinal, proteção 
nunca é demais. 

O Seguro de Vida é um dos 

benefícios mais atraentes 

oferecidos pela AAFBB para seus 

associados. As condições são 

especialmente vantajosas. 

Além de preços competitivos, 

o Seguro de Vida da AAFBB 

não sofre reajustes por faixa de 

idade, ao contrário das apólices 

oferecidas no mercado. 

“O prêmio é corrigido apenas 

pela inflação, assim como o valor 

contratado”, explica José Mauro 

Cordeiro, diretor da área de 

Seguridade da Associação.

Seguro de Vida:
um bom negócio 
para o futuro
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VIVA MAIS

O inverno começa oficialmente no dia 21 de junho com o clima mais 
frio, chuva e mudanças de temperaturas. Para muita gente, é o mo-
mento de tirar as roupas mais quentinhas do armário e não sofrer com 
o calor típico do verão brasileiro. Para as pessoas que sofrem com do-
enças respiratórias, no entanto, inverno é sinônimo de preocupação. 

Com o frio, as pessoas tendem a ficar mais tempo dentro de casa 
em ambientes fechados. Esse hábito pode ser prejudicial à saúde, 
já que favorece a contaminação de doenças por vírus e bactérias. 
A médica Maria Cândida Rizzo, coordenadora do Departamento 
Científico de Rinite da Associação Brasileira de Alergia e Imuno-
logia, alerta que outros fatores, como aglomerações de pessoas, 
mudanças bruscas de temperatura e o estado imunológico tam-
bém podem causar enfermidades nessa época do ano. 

As doenças respiratórias mais comuns durante o inverno são rini-
te, asma, sinusite, bronquite crônica e enfisema. A maioria pode 
aparecer por motivos alérgicos após o contato com ácaros, fu-
maça do cigarro ou com o tempo frio. “Os indivíduos alérgicos 
têm mais chance de desenvolver problemas infecciosos, espe-
cialmente por vírus. Desse modo, eles devem manter seu trata-
mento de forma intensiva nos meses do ano em que mais ocorre 
proliferação viral”, explicou.

A médica ressalta que a gripe é bastante comum nessa época 
do ano, mas que não deve ser confundida com um resfriado. Ela 
também alerta que é preciso ficar atento para a doença não evo-
luir para quadros mais graves. A gripe é causada pelo vírus da in-
fluenza e caracterizada por sintomas mais intensos, que incluem 
febre alta, dores no corpo, dor de cabeça e calafrios. No caso de 
idosos e crianças, o grande problema é que uma gripe mal curada 
pode resultar em pneumonia, que é uma infecção no pulmão. 

“Os sintomas respiratórios, como coriza, tosse e espirros são 
mais comuns em resfriados. Eles são simples e tratados mais 
rapidamente”, disse. 

Uma medida importante para diminuir os casos de gripe em pessoas 
da terceira idade é a vacina contra a doença antes da chegada dos 
meses mais frios. Outras atitudes simples também podem ajudar 
bastante na prevenção de doenças respiratórias durante o inverno. 
Fique atento às campanhas! 

Veja algumas dicas:

Atenção às doenças 
respiratórias no inverno

Mantenha o ambiente ventilado e 
evite ficar em locais fechados com 
muitas pessoas.

Lave as mãos frequentemente 
durante todo o dia.

Beba bastante água,
mesmo sem sentir sede.

Tenha uma alimentação
rica em frutas, sucos naturais

e verduras.

Ao tossir, leve a mão à boca. 

Evite contato com pessoas
com infecção respiratória.

Mantenha a casa limpa para 
evitar o acúmulo de poeira.
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CONECTADO

Um mundo de 
possibilidades
na sua mão
Com os avanços tecnológicos dos smartphones, carrega-
mos nossa vida na palma da mão. Tiramos fotos, edita-
mos documentos, acessamos as redes sociais, visitamos 
a versão mobile do site da AAFBB, nos distraímos com jo-
gos, e ainda falamos ao telefone, quando necessário.

De bancos a serviços públicos, são inúmeras possibili-
dades de aplicativos - ou apps como são popularmen-
te chamados - disponíveis. Listamos algumas suges-
tões úteis para você ter no seu aparelho Android ou 
iPhone. Se você conhece algum interessante, envie para nosso 
e-mail ascom@aafbb.org.br, que divulgaremos na revista e 
em nosso site. Em breve, a AAFBB lançará seu próprio app. 

BB
Por meio da plataforma oficial do Banco do Brasil, os 
correntistas podem recarregar créditos de celular, pa-
gar contas pelo leitor de código de barras, entrar em 
contato com seu gerente, depositar cheques, contratar 
empréstimos e realizar investimentos. Tudo isso, com 
segurança e conforto.

Cassi
Os associados encontram dados atualizados, telefo-
nes e endereços dos médicos, clínicas, laboratórios e 
hospitais que fazem parte da rede de atendimento. 
O app utiliza o sistema de geolocalização do aparelho 
para indicar o caminho ao usuário.

Previ
Lançado em fevereiro deste ano, o app traz notícias, 
rentabilidade anual da Previ, análise de cenários eco-
nômicos, informações sobre financiamento imobiliário 
e página de acesso ao Clube de Benefícios do Fundo 
de Pensão. Tudo isso de maneira ágil e com um layout 
clean e intuitivo.

Carteirada do Bem
Para exigir serviços dos órgãos públicos e conviver me-
lhor na sociedade, devemos conhecer nossos direitos. 
A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro 
criou o app com informações sobre os direitos e deveres 
dos cidadãos fluminenses.

Flight Aware
O aplicativo é gratuito e permite rastrear voos e consul-
tar a programação das linhas aéreas, além de informar a 
hora local das cidades com aeroportos. Ao se cadastrar, 
o usuário pode receber também um alerta de seus voos. 
A maioria das companhias aéreas possui aplicativos pró-
prios com informações de seus serviços.

Hemoliga
A plataforma foi desenvolvida para conectar doadores 
de sangue com os hemocentros. Pode ser acessado pelo 
aplicativo ou website (hemoliga.com.br).

Moovit
Opção gratuita para quem gosta de utilizar transporte 
público. O app traz dados de mais de 1.200 cidades em 
todo o mundo. 

10 CONEXÃO



GIRO PELAS REPRESENTAÇÕES

Representação de  
São Paulo: foco nos 
novos associados
A história da AAFBB em São Paulo começou em junho de 1991, 
quando foi criada a primeira unidade da capital, em uma sala 
do Banco do Brasil, sob o comando do representante Mário 
Fornazari. No começo, a Representação prestava serviços re-
lacionados aos benefícios da AAFBB, com o tempo, começou a 
promover diversos eventos para os associados da região, além 
de atender às demandas sobre Cassi e Previ.

De acordo com Waldenor Moreira Borges Filho, representante 
desde 2014 na capital paulista, a AAFBB possui cerca de 10 mil 
associados, entre titulares e dependentes. “Atualmente, a asso-
ciação tem o escritório da capital e uma unidade em Campinas, 
com Jaber Alfredo Rosa como representante. A unidadede Bau-
ru está sendo criada e nomeamos a Vera Lúcia Pedrosa como 
correspondente. A nossa intenção é fazer um trabalho integra-
do em todo o estado”, comentou.

Ao longo das últimas décadas, São Paulo conquistou os associa-
dos e ampliou a quantidade de benefícios oferecidos aos sócios. 
“A AAFBB está se reinventando em todo território nacional. Em 
São Paulo, estamos sempre nos preparando para atender me-
lhor e com mais rapidez”, afirmou Waldenor.

Além de todos os benefícios disponibilizados pela AAFBB, a uni-
dade também investe em eventos, encontros de integração e 
palestras sobre temas relevantes. Para Waldenor, um dos prin-
cipais desafios para os próximos anos é tornar 
a instituição mais  próxima dos funcioná-
rios da ativa do Banco do Brasil.

“Estamos realizando um grande trabalho 
para tornar a nossa associação conhecida 
pelo novo contingente de funcionários 
do BB, denominada de geração Y. Temos 
nos apresentado a esse público com ser-
viços mais atrativos e temos conseguido 
associá-los”, explicou. 

Fatos marcantes em São Paulo
• A criação da AAFBB em São Paulo foi em 1° de junho de 1991. 

• A partir de 25 de março de 1997, a Representação ficou aloja-
da em um espaço no Edifício Mercantil Finasa.

• A sede própria, onde a Representação de São Paulo está lo-
calizada atualmente, foi inaugurada em 3 de abril de 1998. 
O endereço é Rua Líbero Badaró, 377, 27º andar, sala 2701.

• Egydio José Piani e Geraldo José Sola foram importantes re-
presentantes da unidade São Paulo. Carlos Trabolde e Luiz 
Shiniti Narimatsu atuaram como representantes adjuntos.

Equipe da AAFBB em:
• São Paulo: Waldenor Filho, Arnaldo Jordão, Vanilde Parizotto 

e Maria Cecília Mendonça.

• Campinas: Jaber Rosa, Rosane de Arazão e Maria Socorro Silva

• Bauru: Vera Lúcia Pedrosa

Jaber Rosa, representante de Campinas (à esquerda), atende o associado da AAFBB

A partir da esquerda, Waldenor Filho, Vanilde Parizotto e  Arnaldo Jordão
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Garantia de atendimento
e 100% de reembolso
são diferenciais da Cassi 
Com mais de 73 anos de atuação, a instituição firmou-se no mercado como sinônimo de 
prevenção de doenças e promoção da saúde para mais de 720 mil participantes. Além 
de possuir uma lista de profissionais qualificados que atendem em diferentes regiões do 
país, o plano possui outros diferenciais importantes para os seus usuários. Em casos de 
cirurgias, por exemplo, o participante pode ter o reembolso de até 100% da anestesia. 

Para ter direito a esse benefício e ter o valor gasto com anestesia de volta, basta entrar em 
contato com a central de atendimento com antecedência, informar sobre o procedimento ci-
rúrgico e a necessidade de garantia de atendimento. Essa informação irá gerar um número de 
protocolo que deverá ser anexado à documentação e ao recibo de pagamento da anestesia. 

A iniciativa da Cassi está de acordo com as normas da Agência Nacional de Saúde Com-
plementar. Desde 2011, a Resolução Normativa 259 da ANS determina que o usuário 
deve ter acesso a tudo o que foi contratado. O objetivo dessa norma é estimular as ope-
radoras de planos de saúde a promover o credenciamento de prestadores de serviços em 
todos os municípios onde ela atua. 

Caso o plano não possa disponibilizar algum procedimento ou serviço aos seus participantes, 
ele terá que arcar com as despesas do paciente ou direcioná-lo para uma prestadora de serviços 
de sua cidade. No caso da Cassi, não há anestesistas credenciados no Rio de Janeiro, o que dá 
ao beneficiário total direito de solicitar o reembolso integral do valor pago em uma cirurgia.

Se você reside em outro estado, entre em contato com a Central Cassi pelo telefone 
0800 729 0080 e saiba como proceder. 

A Cassi tem um compromisso 

permanente com o bem-

estar dos seus participantes 

e dependentes. Atualmente, 

a Caixa de Assistência dos 

Funcionários do Banco do 

Brasil é considerada uma das 

maiores operadoras de saúde do 

país, oferecendo atendimento 

diferenciado para funcionários 

da ativa, aposentados e 

pensionistas do Banco e seus 

respectivos dependentes. 

POR DENTRO DA CASSI
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POR DENTRO DA CASSI

Entidades representativas 
participam da segunda
Mesa de Prestação de
Contas da Cassi
No dia 2 de junho, a presidente Celia Lari-
chia e a vice-presidente do Conselho Delibe-
rativo da AAFBB e Conselheira Deliberativa 
Eleita da Cassi, Loreni de Senger, estiveram 
presentes junto com as demais Entidades 
Representativas de Funcionários da Ativa e 
Aposentados do BB para a segunda Mesa 
de Prestação de Contas, conforme previsto 
no Memorando de Entendimentos firmado 
entre as entidades e o Banco do Brasil, cuja 
proposta foi aprovada pelo Corpo Social em 
outubro de 2016. Nesta segunda rodada, 
a diretoria da Cassi apresentou o fluxo das 
despesas e receitas e o estágio de execução 
do orçamento e planejamento estratégico 
recentemente aprovados.

Foram apresentados dados financeiros 
com o impacto das medidas previstas no 
Memorando de Entendimentos na Cassi. 
O Banco do Brasil prestou informações 
sobre os serviços da consultoria previs-
ta no acordo, e informou que o processo 
de contratação já foi concluído e que em 
breve será feita publicação com o nome 
da consultoria contratada.

Transparência
A Cassi apresentou o site da Prestação de 
Contas, com a linha do tempo de cada pro-
jeto ou iniciativa estratégica. Foram apre-
sentadas as propostas em andamento para 
dar mais transparência nas contas da Cassi 
e a divulgação mais rápida de resultados 
financeiros e projetos executados. 

Os associados da Cassi poderão acompa-
nhar a Prestação de Contas diretamente 
no site da Cassi: www.cassi.com.br/images/
hotsites/prestacaodecontas/index.htm. 

Foram apresentadas as alterações no 
aplicativo Cassi para smartphones e 
tablets com novas funções e mais infor-
mações aos associados.

Modelo Assistencial
As Entidades manifestaram a necessidade 
de preservação do Modelo Assistencial da 
Cassi e esperam que a consultoria venha 
contribuir para o aperfeiçoamento de pro-
cessos de gestão, governança e operação, 
sem prejuízo dos princípios que norteiam 
a atuação da Cassi junto aos associados. 
Tanto o BB quanto a Cassi afirmaram que 
a consultoria não tem poder de decisão. 
Qualquer alteração proposta terá que pas-
sar pelos órgãos de governança da Cassi que 
têm participação de indicados pelo Banco e 
eleitos pelo Corpo Social.

Atualização pelo Fipe-Saúde
As Entidades novamente cobraram do Banco 
a atualização imediata do valor do ressarci-
mento de 23 milhões pelo Banco do Brasil 
pelo Fipe-Saúde imediatamente, conside-
rando que os valores dos associados já tive-
ram reajuste do acordo salarial dos ativos e 
reajuste do benefício dos aposentados.

O Banco informou que não fará a antecipa-
ção do reajuste, argumentando que o fluxo 
de caixa da Cassi está positivo e não vê ne-
cessidade no momento. As Entidades conti-
nuarão a cobrar a atualização desses valores.

Números da Cassi
No ano de 2016, a Cassi autorizou mais de 
74,4 mil internações hospitalares, 372,3 
mil procedimentos cirúrgicos, 19,3 milhões 
de exames ambulatoriais, 4,4 milhões de 

consultas e 2.936 remoções. A Central 
Cassi atendeu mais de 3 milhões de liga-
ções e o Fale com a Cassi tratou 65.535 
mensagens recebidas como dúvidas, su-
gestões e críticas. Também ultrapassou a 
casa de 1 milhão o total de atendimentos 
realizados pelas CliniCassi. Os pagamentos 
da rede credenciada também estão em dia 
para seus 35 mil prestadores, entre hospi-
tais, médicos, laboratórios e clínicas.

Até o final de 2016, a Cassi estava com orça-
mento contingenciado e com diversos pro-
blemas decorrentes da troca/atualização de 
versão de sistemas (demanda legal – TISS 
3.0). Esses problemas foram superados no 
início do ano. Como exemplo, a Central de 
Atendimento reduziu o índice de abandono 
de ligações de 25% para menos de 4%. A 
Ouvidoria, que finalizou 2016 com apenas 
8% das demandas atendidas dentro do pra-
zo legal, agora registra 90%. 

A nova rodada de 
prestação de contas

Nova rodada de Prestação de Contas 
do Memorando de Entendimentos 
será no mês de setembro.
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EM AÇÃO

Sala de leitura homenageia
Gilberto Santiago
A nova sala de leitura da sede so-
cial, inaugurada em março, recebeu 
o nome de Gilberto Santiago, em 
homenagem ao presidente do Con-
selho Deliberativo da AAFBB. A sala 
possui acervo separado por títulos e 
temas, em sua maioria de literatura 
nacional e internacional. No local, 
os associados poderão realizar em-
préstimos de livros e desfrutar de 
momentos de silêncio para apreciar 
uma boa história. Eventos para lan-
çamentos de livros de colegas do 
BB também estão na programação, 
além de “rodas de leitura”. A sala 
conta também com exemplares de 
artigos escritos por Santiago no pe-
ríodo de 2005 a 2016. 

O homenageado faz parte da dire-
ção da Associação há 24 anos e é 
colaborador dos meios de comuni-
cação da entidade, tendo publicado 

Todos os associados que possuem seguro 
de vida debitado na folha de pagamen-
tos precisam autorizar a transferência do 
débito da FOPAG para a conta corrente 
do Banco do Brasil (DCO). A mudança 
operacional, ocorrida em janeiro deste 
ano, é resultado das alterações nos pa-
râmetros de consignação de débitos de 
entidades em folha de pagamentos efe-
tuadas pela Previ. A não alteração/atuali-
zação dos dados cadastrais poderá causar 
o cancelamento do seu seguro de vida. 
O associado deve preencher um formu-
lário de Alteração/Atualização Cadastral, 
assinar e, após escaneado, enviar para 
o e-mail visebcadastro@aafbb.org.br. 
Se preferir, encaminhe o documento via 
fax para  (21) 2262-2817 ou 2262-8903 
ou para o endereço Rua Araújo Porto Ale-
gre, 64, 6º andar, Centro, Cep: 20030-015, 
Rio de Janeiro (RJ). O formulário encon-
tra-se na página 18 desta edição. 

Mudança 
na folha de 
pagamento dos 
associados

Diretoria, representantes e associados prestigiam a inauguração do espaço com o nome de 
Gilberto Santiago (com o livro da coletânea de seus artigos)

1 - Dois setores bem movimentados nas antigas e maiores Agências do BB.

2 - O que era o prédio da Rua Primeira de Março, número 66 – Rio, antes do CCBB?

3 - Associação que visa a defesa dos interesses de todos que trabalham em Bancos:

4 - Funcionários do BB que atendem ao público, pagando ou recebendo valores:

5 - Falatório interminável (Dic. Aurélio):

6 - Programa que permite conversas na internet (Inglês):

7 - Um sinônimo de desordem, bagunça (Dic. Aurélio):

 
8 - Calcule: 23 + 5 x 6 = _____  (coloque o resultado na casa 3 do diagrama acima). 

                      
                      

        3

Obs: As letras faltantes, se houver, ficam por conta da sua perspicácia. Não use caneta, prefira o lápis.

ALTERAÇÃO / ATUALIZAÇÃO CADASTRAL

Nome Completo:

Autorizo a mudança da forma de pagamento da FOPAG/Previ para Débito em minha con-

ta corrente, referente à mensalidade social e seguro de vida contratado junto à SulAmé-

rica Seguros, com interveniência desta Associação.

_________________________________________

Assinatura

Matrícula:

Endereço:

Telefone:

Agência BB:
Conta corrente:

CPF:

Bairro:

Cidade:
Nº:

CEP:
Complemento: UF:

Celular:

E-Mail:

ainda crônicas e poemas. “Esta sala leva o 
nome de uma pessoa que pensa a AAFBB 
vinte e quatro horas por dia. Durante to-
dos os anos de serviços prestados, sempre 
priorizou a defesa dos interesses coletivos 
e o bem-estar do associado”, afirmou a 
presidente Celia Larichia durante a ceri-
mônia de inauguração, que contou com 
a presença de diretores, representantes, 
membros do conselho administrativo, de-
liberativo, fiscal e associados. 
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Sala de leitura homenageia
Gilberto Santiago

EM AÇÃO

O Cinfaabb (Campeonato de Integração Nacional dos Funcioná-
rios Aposentados do Banco do Brasil) promovido anualmente pela 
Fenabb reuniu esporte, atividades culturais e muita diversão em um 
só evento. Entre os dias 31 de março e 7 de abril, as cidades de Gra-
mado e Canela, na Serra Gaúcha, sediaram a 23ª edição da com-
petição. Para receber os visitantes, a AAFBB montou um estande 
personalizado e inflável. Durante os oito dias de evento, a equipe 
da AAFBB recebeu associados, membros de entidades do funciona-
lismo da ativa e aposentados do BB e de outras instituições. Houve 
ainda sorteio de um celular, divulgação dos serviços oferecidos pela 
associação aos sócios e dependentes e distribuição de brindes. 

“Além do atendimento aos associados, estar no Cinfaabb também é uma 
maneira de aproximar a diretoria da instituição de seu público, conhecen-
do de perto suas demandas, colhendo ideias e compartilhando experiên-
cias”, afirmou a presidente Celia Larichia, ressaltando o caráter nacional 
do evento como um fator positivo. “Nossa instituição é nacional e aqui no 
Campeonato há colegas de todo o Brasil. Reúne nosso público de diversos 
estados em um só lugar. Isso é uma oportunidade e tanto”, afirmou.

Segundo estimou Celia, dos 3.500 participantes do Cinfaabb 
2017 cerca de 1.500 eram associados da AAFBB. “É essa inte-
gração que desejamos, como o próprio nome do evento já diz. 
Certamente estaremos presente em novas edições, sempre 
buscando o melhor para os participantes da competição”, disse. 

Momento para as mulheres
Outro momento de destaque do Cinfaabb foi uma confraternização 
organizada pela AAFBB para as mulheres associadas e esposas dos 
sócios. O encontro reuniu um grupo de 150 pessoas no restaurante 
Café Torre, em Gramado, para um café da manhã colonial. Na opi-
nião da associada Francisca Nogueira Duarte, de Recife, o evento foi 
bastante positivo e esclarecedor. Ela destacou a palestra da conse-
lheira deliberativa da Cassi e vice-presidente do conselho delibera-
tivo da AAFBB, Loreni de Senger, sobre os últimos acontecimentos 
envolvendo a Caixa de Assistência. Outro tema importante foram 
as informações prestadas pela presidente Celia Larichia sobre o an-
damento das medidas previstas no Memorando de Entendimentos, 
visando à sustentabilidade da nossa Caixa de Assistência.

Além de questões relacionadas ao universo da AAFBB e do Ban-
co do Brasil, os participantes também foram orientados sobre 
temas de saúde, sustentabilidade, qualidade de vida e família. A 
23ª edição do Cinfaabb reuniu competições esportivas mascu-
linas e femininas em diferentes modalidades, incluindo futebol, 
tênis de quadra, buraco, voleibol, natação, partidas de xadrez, 
dominó, buraco, sinuca, truco, e provas de atletismo em volta 
do Lago Negro, em Gramado. Com uma programação bem diver-
sificada, o Cinfaabb 2017 ofereceu aos participantes música ao 
vivo, jantar de confraternização com show do grupo Raça Negra 
e momentos de lazer pelos pontos turísticos da região. A AAFBB 

parabeniza a Fenabb pelo 
belíssimo evento realiza-
do, na certeza de que no 
ano que vem estaremos 
juntos novamente. 

Integração, esporte 
e lazer marcam o 

Cinfaabb 2017
Em torno de 3.500 pessoas participaram do evento na Serra Gaúcha

Evento promoveu integração 
entre associados de todo o país
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PAPO JURÍDICO

Fundada em 1998, a Representação de Campina Grande é uma 
das referências para os associados da ativa e aposentados do 
Banco do Brasil. Ali, um dos serviços gratuitos de maior procura 
na cidade é o de Orientação Jurídica, que esclarece dúvidas e 
resolve questões nas mais variadas áreas do Direito. Disponi-
bilizado em parceria com o escritório de advocacia Hugo Jerke 
Advogados, o serviço tem sido um importante meio de atração 
de novos associados para as representações de todo o país.

Segundo a representante Maria do Socorro Dantas, na função 
há 11 anos, nos últimos 12 meses houve uma grande procura 
de não associados que chegaram à Representação em busca 
de informações à medida que ficaram sabendo do serviço ofe-
recido pela AAFBB. “Tivemos vários colegas que se associa-
ram porque o jurídico correspondeu às expectativas na conci-
liação de algumas situações. A orientação é importante para 
os associados porque esclarece todas as dúvidas em relação 
aos seus direitos, especialmente sobre pensão alimentícia ou 
pensão por morte, além das questões relacionadas à Cassi e 
à Previ. Por ser eficiente, o serviço jurídico tem contribuído 
para o aumento da participação dos campinenses na Repre-
sentação”, afirmou.

A Orientação Jurídica trabalha em âmbito nacional e recebe de-
manda de vários outros estados. Um exemplo é o Rio de Janeiro 
que, de janeiro a maio de 2017, já atendeu aproximadamente 
500 solicitações de associados.

Como funciona?
Mensalmente, cada associado da AAFBB tem direito a duas 
consultas de Orientação Jurídica nas seguintes áreas: Direito do 
Consumidor; Direito de Família (separação, divórcio, partilha, 
guarda de menor, pensão alimentícia); Direito de Sucessão (In-
ventário e Testamento); Direito do Trabalho (bancário); Direito 
de Condomínio; Direito de Vizinhança; Direito Tributário (IPTU); 
Responsabilidade Civil (danos morais e materiais), Cassi, Previ, 
Carteira Imobiliária da Previ (Carim); contrato de compra e ven-
da de bens imóveis; e acompanhamento processual de ações 
eventualmente propostas. 

Para ser atendido, o sócio deve entrar em contato pelo 0800-
7010805 – Ramais: 780/788 ou (21) 3861-0780 e (21) 3861- 0788, 
ou agendar pelo e-mail orientacaojuridica@aafbb.org.br ou na 
representação mais próxima. Confira na página 19, os endereços 
das representações.

Orientação Jurídica 
conquista associados
em todo o país
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PASSATEMPO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 , 22 23 - 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

35 36 37 38 39 , 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

Quem sou eu? 
Sou a 

É muito fácil resolver este enigma. Siga as instruções atentamente...

1 - Responda corretamente às 8 questões abaixo colocando as respostas nas linhas tracejadas;
2 - Transfira as letras para o diagrama, respeitando seus lugares conforme as numerações indicadas;
3 - Com o texto que se formará no diagrama, você já poderá decifrar o enigma.

1 - Dois setores bem movimentados nas antigas e maiores Agências do BB.

2 - O que era o prédio da Rua Primeira de Março, número 66 – Rio, antes do CCBB?

3 - Associação que visa a defesa dos interesses de todos que trabalham em Bancos:

4 - Funcionários do BB que atendem ao público, pagando ou recebendo valores:

5 - Falatório interminável (Dic. Aurélio):

6 - Programa que permite conversas na internet (Inglês):

7 - Um sinônimo de desordem, bagunça (Dic. Aurélio):

 
8 - Calcule: 2²+5+5x6= ____  (coloque o resultado na casa 3 do diagrama acima). 
                                              

Obs: As letras faltantes, se houver, ficam por conta da sua perspicácia. Não use caneta, prefira o lápis.

Enigmograma

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ P ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

35 11 8 46 27 64 17 22 35 58 12 50 36 4 83 64 24 39 38

___ ___ P ___ ___ ___ ___ ___ ___ E ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

8 22 6 77 9 58 14 7 27 56 38 12 4 80 65 68

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

16 62 79 54 55 70 60 47 11 26 58 63 29 59 76 6 36 37 38 39

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

13 28 71 36 33 42 73 78 37 36 20 35 39 83 5 47 2 32 18 43 15

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

81 64 82 75 66 15 53 23 74 27 25 58 9 10 43 67

___ ___ ___ ___ - ___ ___ ___ ___ - ___ ___ ___ ___

44 72 50 61 57 1 48 69 30 45 41 17

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

49 21 57 61 52 40 51 46 80 19 53 59

___ ___ ___ ___ ___

17 83 24 25 31
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ALTERAÇÃO / ATUALIZAÇÃO CADASTRAL

Nome Completo:

Autorizo a mudança da forma de pagamento da FOPAG/Previ para Débito em minha con-
ta corrente, referente à mensalidade social e seguro de vida contratado junto à SulAmé-
rica Seguros, com interveniência desta Associação.

_________________________________________
Assinatura

Matrícula:

Endereço:

Telefone:

Agência BB: Conta corrente:

CPF:

Bairro: Cidade:

Nº:

CEP:

Complemento:

UF:

Celular:

E-Mail:



Aracaju (SE)
Representante: Wallas Alves de Morais
Praça General Valadão, 377, 1º andar
Centro - CEP: 49008-900
Tel.: (79) 3246-2137 - (79) 9982-0396
E-mail: aracaju.se@aafbb.org.br

Belém (PA)
Representante: Waldenira Bandeira F. Macedo
Av. Presidente Vargas, 248, 8º andar
Centro - CEP: 66020-000
Tel.: (91) 3212-2801
E-mail: belem.pa@aafbb.org.br

Bauru (SP)
Representante: Vera Lúcia Gonçalves
Edifício Administrativo do BB
Rua 1° de Agosto, quadra 7, n° 51
11° andar - Centro - CEP: 17010-010
Tel: (14) 99652-2357

Belo Horizonte (MG)
Representante: Mário Tatsuo Miyashiro
Representante Adjunto: Vicente de Paulo Teixeira
Rua Rio de Janeiro, 750, 9º andar
Centro - CEP: 30160-041
Tel.: (31) 3271-2103
E-mail: belohorizonte.mg@aafbb.org.br

Brasília (DF)
Representante: Felinto Amorim Pereira Filho
Representante Adjunto: Raimundo Rodrigues
Correspondente: Clemiton Alcântara
Edifício Sede II do Banco do Brasil, 13º andar
CEP: 70073-900
Tel.: (61) 3102-9982 / 3102-9980
E-mail: brasilia.df@aafbb.org.br

Campina Grande (PB)
Representante: Maria do Socorro Dantas
Rua Sete de Setembro, 52, 2º andar
Centro - CEP: 58100-030
Tel.: (83) 3310-2300 / 3322-4542
E-mail: campinagrande.pb@aafbb.org.br

Campinas (SP)
Representante: Jaber Alfredo Rosa
Representante Adjunta: Rosane de Arazão
Av. Francisco Glicério, 964, sala 405
Centro - CEP: 13012-100
Tel.: (19) 3231-5050 / 3722-4150
E-mail: campinas.sp@aafbb.org.br

Caruaru (PE)
Representante: João Borges Lima
Praça José Martins, 56, 3º andar
Centro - CEP: 55002-970
Tel.: (81) 3722-1888 / 3723-1666
E-mail: caruaru.pe@aafbb.org.br

Curitiba (PR)
Representante: Daniel Liberato
Representante Adjunta: Elena Cândida Savi
Edifício Banrisul – Rua Marechal Floriano
Peixoto, 228, 3º andar/ 303 e 304
Centro - CEP: 80010-130
Tel.: (41) 3324-8491 / 3232-3214
E-mail: curitiba.pr@aafbb.org.br

Florianópolis (SC)
Representante: Sérgio Pires Ferreira
Rua Saldanha Marinho, 374, sala 901
Centro - CEP: 88010-450
Tel.: (48) 3222-7838
E-mail: florianopolis.sc@aafbb.org.br

Fortaleza (CE)
Representante: Gerardo Camilo de Souza
Rep. Adjunto: Francisco Linhares Vasconcelos
Av. Desembargador Moreira, 1199 - Térreo  

Meireles - CEP: 60170-001
Tel.: (85) 3266-7937
E-mail: fortaleza.ce@aafbb.org.br

Pontos Avançados (CE) Crato
Rua Bárbara de Alencar, 851, Centro
Crato - CE - CEP: 63101-970
Tel: (88) 3523-2088

Praça do Carmo
Representante Adjunto: Francisco Linhares 
Vasconcelos
Av. Duque de Caxias, 560, 1º andar
Centro – Fortaleza - CEP: 60035-110
Tel.: (85) 3255-3218 / 3255-3127
E-mail: fortaleza.ce@aafbb.org.br

Praça dos Correios
Avenida Barão de Studart, 2917
Joaquim Távora - CEP: 60120-375
Tel: (85) 98877-0483

Juazeiro do Norte
Correspondente: Eugênio Pacelli Soares Pimentel
Rua São Francisco, 315, 1º andar -Centro
Juazeiro do Norte – Ceará - CEP: 63010-210
Tel.: (88) 3512-2928
E-mail: juazeiro.ce@aafbb.org.br

Goiânia (GO)
Representante: Elisabeth Magdalena Victoria 
de Oliveira
Rua 70, nº 523 – Centro - CEP: 74023-020
Tel.: (62) 3225-9210
E-mail: goiania.go@aafbb.org.br

Itabuna (BA)
Representante: Ivann Krebs Montenegro
Rua Paulino Vieira, 155, 6º andar
Centro - CEP: 45600-171
Tel.: (73) 3211-6190
E-mail: itabuna.ba@aafbb.org.br

João Pessoa (PB)
Representante: Carlos Alberto B. Serra
Representante Adjunto: Renato de Farias 
Oliveira
Praça 1817, nº 129, 7º andar
Centro - CEP: 58013-010
Tel.: (83) 2108-1835 / 2108-1836
E-mail: joaopessoa.pb@aafbb.org.br

Macaé (RJ)
Representante: Leobino dos Santos Ribeiro
Av. Atlântica, 854 - Cavaleiros
CEP: 27920-390
Tels: (22) 2772-7002 / (22) 99916-3345
E-mail: fmacae.rj@aafbb.org.br

Maceió (AL)
Representante: Carlos Jorge Barros Lins
Rua do Livramento, 120, 7º andar
Centro - CEP: 57020-913
Tel.: (82) 3311-1139
E-mail: maceio.al@aafbb.org.br

Natal (RN)
Representante: Ronaldo Antunes de Oliveira
Correspondente: Maria do Ceo Dantas
Rua João Pessoa, 219, Edifício Sisal,  
sala 616 – Centro - CEP: 59025-500
Tel.: (84) 3201-1909
E-mail: natal.rn@aafbb.org.br

Niterói (RJ)
Representante: Humberto Blanc
Av. Ernani Amaral Peixoto, 347, 3° andar
Centro - CEP: 24030-072
Tel.: (21) 2729-9828
E-mail: niteroi.rj@aafbb.org.br

Ponto Avançado (PR)
Ponta Grossa
Representante: Haroldo Silveira de Castro
Av. Augusto Ribas, 555 - 3° andar - Centro
CEP: 84010-300
Tel: (42) 3219-2200 / 3219-2234

Porto Alegre (RS)
Representante: Jayme Hilário Mayer
Rua Riachuelo, 1038, sala 805
Centro - CEP: 90010-272
Tel.: (51) 3023-3245
E-mail: portoalegre.rs@aafbb.org.br

Recife (PE)
Representante: Rinaldo de Oliveira Tenório
Av. Rio Branco, 240, 10º andar
CEP: 50030-310
Tel.: (81) 3425-7301
E-mail: recife.pe@aafbb.org.br

Rio de Janeiro (RJ)
Pontos Avançados (RJ)
Sala Senador Dantas – Agência Rio
Rua Lélio Gama, 105, 22º andar – Centro
CEP: 20031-080
Tel.: (21) 2544-9244

Agência Colombo – Espaço Sênior
Representante: Léa Berta SpaierFass
Av. Nossa Senhora de Copacabana, 890
Copacabana - CEP: 22060-000
Tel.: (21) 2548-7393
E-mail: leafass@aafbb.org.br

Salvador (BA)
Representante: Antônio Alves dos Santos
Rua Direita da Piedade, 25, Banco do Brasil,
sala dos aposentados
CEP: 40150-080
Tel.: (71) 3320-7000 / 3320-7198
E-mail: salvador.ba@aafbb.org.br

Ponto Avançado (BA)
Cidade Baixa
Representante: Edson Ferreira Pereira
Agência da Cidade Baixa – Av. Estados Unidos,
561, 6° andar - CEP: 40016-900
Tel.: (71) 3320-5363

São Luís (MA)
Representante: Emídio Costa Ribeiro
Av. dos Holandeses, s/n, Clube AABB
Calhau - CEP: 65071-380
Tel.: (98) 3199-4074
E-mail: saoluis.ma@aafbb.org.br

São Paulo (SP)
Representante: Waldenor Moreira 
Borges Filho
Representante Adjunto: Arnaldo Jordão
Rua Líbero Badaró, 377, 27º andar, sala 2701
Centro – CEP: 01009-906
Tel.: (11) 3115-3209
E-mail: saopaulo.sp@aafbb.org.br

Teresina (PI)
Representante: Francisco Vasconcelos 
Teixeira
Rua Álvaro Mendes, 1313, 6º andar
Centro - CEP: 64000-060
Tel.: (86) 3215-2187
E-mail: teresina.pi@aafbb.org.br

Vitória (ES)
Representante: Humberto Del Maestro
Praça Pio XII, 30, 10º andar
Centro - CEP: 29010-340
Tel.: (27) 3331-2581
E-mail: vitoria.es@aafbb.org.br
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