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Esta é uma 
edição especial 
da Revista 
Conexão AAFBB 
em homenagem 
aos 67 anos da 
Associação.
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pelo e-mail

revistaconexao@aafbb.org.br  

e veja sua mensagem

publicada nas

próximas ediÇões.

Homenagem merecida

“Desejamos um feliz aniversário à 
AAFBB, que tão brilhantemente tem 
lutado pelos interesses dos funcioná-
rios e aposentados do Banco do Brasil. 
Parabéns!”

Sergio Werneck da Cruz
Presidente da Cesabb RJ

“Em nome de toda a Diretoria da Uni-
das, parabenizamos a todos pela pas-
sagem do aniversário da AAFBB.”

Aderval Paulo Filho
Presidente da União Nacional

das Instituições de Autogestão
em Saúde (Unidas)

“Em meu nome e em nome da Dire-
toria da AAPBB-RJ, parabenizo essa 

Ser parabenizado é sempre bom, mas quando os melhores votos vêm de 
amigos e parceiros é melhor ainda.

coirmã e todos os seus diretores, 
conselheiros, associados e empre-
gados pelos 67 anos de existência 
da primeira Associação de Funcio-
nários e Aposentados do BB. Dese-
jo plena e extensa continuidade de 
sua jornada de sucessos. Que nos-
so promissor convívio seja cada 
vez mais crescente, enfatizando 
sempre a união pelas ideias.”

Williams Francisco da Silva
Presidente da AAPBB

“Parabenizamos a AAFBB pelo traba-
lho sério em prol dos associados nos 
seus 67 anos de existência.”

Rene N. Santos
Presidente da Fenabb
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EDITORIAL

Falar sobre a trajetória da AAFBB ao longo dos seus 67 anos de existência é sempre motivo 
de muito orgulho e alegria. Ver nossa Associação, que começou como um pequeno grupo 
que se reunia em uma sala no Centro do Rio de Janeiro, se tornar uma instituição de refe-
rência para aposentados, pensionistas e funcionários da ativa é resultado de um trabalho 
árduo, intenso, mas muito gratificante.

Nosso objetivo, que era manter o relacionamento entre aposentados do BB, passou a ser 
lutar pelos direitos dos associados. Em 1955, veio nossa primeira conquista: os aposenta-
dos tiveram o mesmo aumento concedido aos funcionários da ativa. De lá para cá, não 
paramos mais. Foram inúmeras lutas. De muitas saímos vitoriosos, de outras não conse-

guimos o resultado esperado. Mas uma coisa é certa: as derrotas também 
serviram como aprendizado. E o mais importante é que sempre atua-

mos de forma apartidária, o que garante nossa longevidade e pereni-
dade até os dias de hoje. 

Assim, seguimos nosso dia a dia, vivendo e aprendendo, mas 
sempre focados em nossa principal missão de defender nossos 
associados. A AAFBB tem essa característica. Somos uma famí-
lia que cuida, acolhe e se solidariza com cada sócio. E como é 
bom perceber a reciprocidade deles com a instituição. É isso 

que nos torna mais fortes. É isso que nos une cada vez mais.

Essa união é nosso diferencial, é o que constrói nossa 
trajetória e nos impulsiona a oferecer o melhor de 
nós para os associados. E essa busca é uma constan-
te, no presente e no futuro. Por vocês. Para vocês. 
Agradeço a todos pela confiança de sempre. O de-
sejo da AAFBB é poder contar com o apoio de cada 
um na construção de mais 67 anos de história.

Loreni de Senger
Presidente da AAFBB

Somos uma 
família que 

cuida, acolhe e 
se solidariza com 
cada sócio. É isso 

que nos torna 
mais fortes. É isso 
que nos une cada 

vez mais.

Dedicação aos associados
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Em 24 de outubro, um 
grupo de 79 aposentados do 
Banco do Brasil decidiu que 
queria continuar mantendo 
contato, que, fatalmente, 
seria interrompido com a 
aposentadoria. O caminho 
encontrado deu origem à 
Associação dos Funcionários 
Aposentados do Banco do 
Brasil, instalada em uma sala na 
Travessa do Ouvidor.

No ano seguinte, a 
AAFBB passou a se 
chamar Associação 
dos Antigos 
Funcionários do 
Banco do Brasil. Isso 
para que aposentados 
ou funcionários da 
ativa com mais de 
20 anos de Banco do 
Brasil pudessem se 
associar à instituição.

A AAFBB criou seu Estatuto. 
Nessa época, o desejo da 
Associação era continuar 
integrando colegas do Banco 
por meio de confraternizações 
promovidas pela instituição.
Mas com seu rápido crescimento, 
o objetivo da AAFBB também 
precisou mudar.

Uma história 
de muitas 
conquistas e 
realizações

19521951 1953

Marcada por uma trajetória de evolução, a AAFBB completa 67 anos cons-
ciente da relevância do seu papel na defesa dos interesses dos profissionais 
da ativa e aposentados do Banco do Brasil. Uma história que começou com 
79 aposentados e hoje conta com 35 mil pessoas, entre associados e seus 
dependentes. Para chegar até aqui, temos procurado qualificar toda nossa 
equipe para que tenhamos, cada vez mais, condições de seguir investindo na 
defesa dos interesses dos associados, que são a nossa razão de existir.

Quer saber um pouco mais sobre nossa história? Veja a linha do tempo que 
preparamos com os principais marcos da nossa Associação. 
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A primeira mudança veio 
em 1955, quando a AAFBB 
criou uma Comissão para 
requerer que os aposentados 
tivessem o mesmo aumento 
concedido a funcionários 
da ativa. A instituição e os 
associados saíram vitoriosos. 
Essa foi a primeira grande 
conquista da AAFBB.

Foi criada a Caixa Beneficente para dar 
assistência funeral aos herdeiros de 
associados falecidos. Mais tarde, o benefício 
passa a se chamar Caixa de Auxílio Funeral.

Nesse mesmo ano, começaram a surgir 
as representações. Em apenas cinco 
anos, a AAFBB já contava com mais de 
mil associados e estava presente em 
cinco capitais do Brasil: Fortaleza, João 
Pessoa, Recife, Porto Alegre e Curitiba.

A AAFBB já somava 16 
representações em mais da 
metade das capitais brasileiras, 
quase todas com salas dentro 
de agências do Banco do Brasil. 
Como nosso país é muito 
grande, as representações 
tornaram-se fundamentais 
para dar assistência aos 
associados de outros estados 
e encurtar a distância entre os 
associados e a sede.

Em 6 de junho, a AAFBB foi 
considerada uma Associação 
de Utilidade Pública em ato 
assinado pelo governador Faria 
Lima, no Palácio Guanabara. O 
título foi concedido porque a 
Associação contribui não apenas 
para os associados, mas também 
para a comunidade. Exemplo 
disso é a sede campestre, 
em Xerém, que contrata 
profissionais que moram nas 
proximidades do local.

1977196019561955

O Banco do Brasil cede à AAFBB, 
em comodato, quatro andares 
do prédio da Rua Araújo Porto 
Alegre, no Centro do Rio.

A apólice de seguros 
coletiva passou a ser 
administrada pela 
SulAmérica Seguros, que 
permanece como parceira 
da Associação até hoje.

197819821990

1996

1988

Em 20 de abril, a AAFBB lançou 
a pedra fundamental da sede 
campestre, em Xerém, Duque 
de Caxias (RJ). A ideia era que 
este fosse um centro geriátrico 
destinado a associados. Mas, 
com o tempo, a sede campestre 
cresceu e apareceu, mudando 
sua proposta para um local 
de lazer e convivência de 
associados, amigos e familiares.

Nesse mesmo ano, funcionários 
do BB com menos de dez anos de 
serviço foram autorizados a se 
associarem à AAFBB.

AAFBB financia e ganha ação 
judicial patrocinada pela 
Unidas (instituição que agrupa 
associações de participantes e 
assistidos de Fundos de Pensão), 
que impediu a Previ e fundos 
similares de adquirir ‘títulos 
podres’ do governo.

A Associação criou os 
convênios médicos, 
ampla rede de 
indicações de médicos 
e laboratórios 
para realização de 
consultas e exames a 
preço de tabela.

16

O governador Faria Lima 
cumprimenta o presidente da 

AAFBB, Adolpho Schermann, após 
conceder o Título de Utilidade 

Pública à Associação.

1956

João Pessoa

Fortaleza

Recife

Curitiba

Porto Alegre
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2000 2003 2004 2008

Alguns andares do prédio da sede 
social, localizado na Rua Araújo 
Porto Alegre, no Centro do Rio, 
foram adquiridos pela AAFBB.

Na ação do IGP-DI, a AAFBB 
lidera na justiça questionamento 
sobre o reajuste de correção das 
aposentadorias e pensões.

2014

Celia Larichia é a primeira mulher a assumir o cargo de
presidente do Conselho Administrativo da AAFBB.

A AAFBB passa a aceitar 
pensionistas como associados.

2016

AAFBB celebra 65 anos de história.

Grupo Mulheres AAFBB

Pela primeira vez duas mulheres, 
Celia Larichia e Loreni de Senger, 
assumem cargos eletivos no 
Conselho de Administração da 
AAFBB. Durante a gestão, elas 
criaram o grupo Mulheres AAFBB.

2018

Loreni de Senger é a segunda 
mulher a assumir o cargo 
de presidente do Conselho 
Administrativo da Associação.

AAFBB completa 67 anos de 
existência.

2009

AAFBB lança para seus associados o 
serviço de Orientação Jurídica
em parceria com o escritório 
Hugo Jerke Advogados.

6 CONEXÃO





Em todo o país, as representações também 
fizeram a festa para comemorar os 67 anos 
da AAFBB. Confira como foi a celebração em 
nossas unidades.

Comemorações
Brasil afora

Representação de Brasília
Um lanche para os associados marcou a comemoração do 
aniversário da AAFBB em Brasília

Representação de Campina Grande 
Colaboradores e associados participaram de confraternização 
em Campina Grande

Representação de João Pessoa
Associados de João Pessoa se reuniram para comemorar os 
67 anos da AAFBB

Representação de Campinas
Um almoço comemorativo foi oferecido para associados e 
convidados

Representação de São Paulo
Carlos Fernando, vice-presidente de Assistência 
aos Associados e de Representações, participou da 
confraternização em São Paulo
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Para comemorar seus 67 anos de 
existência e muito trabalho em favor de 
funcionários, aposentados e pensionistas 
do Banco do Brasil, a AAFBB promoveu 
duas importantes celebrações.

Tempo de 
celebrar e 
agradecer

A primeira delas foi uma missa em Ação 
de Graças, realizada no dia 24 de outubro, 
na Igreja Santa Luzia, no Centro do Rio de 
Janeiro. A apresentação do Coral da AAFBB 
tornou a cerimônia ainda mais emocio-
nante. Estiveram presentes na missa diri-
gentes, funcionários e associados, que fize-
ram questão de participar desse momento 
tão especial para a Associação. 

No dia 10 de novembro, outra comemora-
ção. Integrantes do Cadmi, do Codel e do 
Confi, além de diretores e representantes 
receberam os associados para um almoço, 
realizado na sede campestre, em Xerém. No 
cardápio, um coquetel volante abriu o ape-
tite dos convidados, que degustaram uma 
deliciosa feijoada. Logo após, foi servido um 
variado buffet de sobremesas. Para animar 
o público, o grupo de samba Deita e Rola to-
cou sucessos durante toda a festa. 

No evento, a presidente, Loreni de Senger, 
aproveitou a oportunidade para fazer uma 
homenagem à Associação e aos seus 79 
fundadores pelos 67 anos de trabalho bem 
executado. “Eles criaram a instituição para 
continuarem falando do que foi a vida de-
les: o Banco do Brasil. A AAFBB é uma enti-
dade que luta e defende seus associados, e 
isso é o que nos faz mais felizes nos dias de 

hoje. Em um mundo em que falta respei-
to, nós cuidamos das pessoas. E queremos 
continuar desenvolvendo esse trabalho 
por muitos anos”, destacou.

Em seguida, Loreni convidou os vice-presiden-
tes do Cadmi, Ari Sarmento, Ernesto Pamplo-
na, Carlos Fernando e Nelson Luiz, para se jun-
tarem a ela. Também chamou Celia Larichia, 
José Odilon e Waldyr Argento, do Codel, e 
Noé Fernandes, que representou o Confi. 

Loreni aproveitou a oportunidade para 
agradecer aos representantes e conselhei-
ros que atuam em nome da AAFBB em vá-
rios estados do Brasil. “Eles são os braços 
e os olhos da Associação em todo o país”, 

ressaltou. Ela destacou ainda o apoio e o 
trabalho desenvolvido pelos parceiros da 
SulAmérica, da Delphos, da Unidas Prev e 
dos advogados do Escritório Hugo Jerke. 
Reconheceu, também, o comprometi-
mento e a dedicação dos funcionários, que 
trabalham diariamente na sede social, na 
sede campestre e nas representações. 

Por fim, a presidente fez uma homenagem 
especial aos associados presentes, que 
compareceram ao evento representando 
todos os 35 mil sócios da AAFBB distribuí-
dos por todo o país. “A todos vocês, nosso 
muito obrigada. Fizemos essa festa para vo-
cês se divertirem e celebrarmos juntos os 67 
anos da nossa Associação”, afirmou.

Diretoria e representantes participaram da comemoração na sede campestre

Associados assistem à missa de Ação de Graças
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A AAFBB entende que, além 
do empenho da Diretoria e 
dos representantes, os cola-
boradores fazem a diferença 
quando o assunto é o dia a 
dia de trabalho. Uma equipe 
que se empenha com paixão 
e comprometimento para 
desenvolver um trabalho efi-
ciente que ofereça o melhor 
para os associados.

Como forma de agradecer e 
valorizar nossos colaborado-
res, a AAFBB fez questão de 
comemorar com eles nosso 
aniversário. Para isso, além 
das comemorações pelas re-
presentações, a Associação 
promoveu uma celebração 
especial para os colaborado-
res da sede social e da sede 
campestre.

Tanto carinho e atenção só 
poderiam voltar para a Asso-
ciação como forma de reco-
nhecimento pela diferença 
que a instituição faz na vida 
de cada membro da nossa 
equipe. Os depoimentos que 
seguem traduzem esse senti-
mento de orgulho e pertenci-
mento à AAFBB.

Quem faz nosso dia a dia acontecer

“Cheguei na Representação de Salvador em setembro de 2018 e logo percebi como o tra-
balho aqui é organizado. Está sendo uma experiência muito rica atuar aqui e poder dar 
apoio aos aposentados que vêm ao escritório buscar ajuda e orientação”

Andrea da Silva de Azevedo, auxiliar de escritório de Salvador, é a mais nova contratada da representação

“Assumi o grande desafio de fazer parte da equipe da sede campestre em novembro de 2018. É 
uma experiência verdadeiramente prazerosa poder trabalhar com um público familiar, bem di-
ferente do que eu lidava em minhas atividades profissionais anteriores. Acho muito gratificante 
ter a oportunidade de focar em um atendimento mais próximo. A AAFBB está sendo um renas-
cimento para mim, pois me proporciona um trabalho tranquilo e com pessoas que estão sempre 
dispostas a ajudar. Fui recebida de braços abertos e já me sinto parte dessa grande família”

Nicolle Soares Cabalero, contratada no final de 2018, é sub-gerente da sede campestre 

“Entrei na AAFBB em dezembro de 2016 como estagiária e fui contratada no final de 2018. 
Trabalho na parte de Convênios, o que tem me possibilitado viver uma ótima experiência na 
minha vida profissional”

Fabiane Cristine Magalhães trabalha na área de Convênios e é uma das recentes contratações da sede social

“Em 2017, comecei meu estágio na Associação e, no final de 2018, fui contratado. Esse é meu 
primeiro emprego na área de Informática e tenho aprendido bastante no dia a dia. Sem dúvida, 
a AAFBB já faz parte da minha vida”

Dyego da Silva Lopes, técnico auxiliar de Informática, é um dos colaboradores mais novos da sede social

“Ingressei na AAFBB em 1989 por indicação de um amigo que trabalhava aqui na época. Hoje, 
já são quase 30 anos de convivência, praticamente uma vida de experiências trocadas.  Nesses 
anos, acompanho dia a dia as lutas e as vitórias da Associação. E me sinto realizado por viver 
tudo isso junto com todos os que estão aqui”

Luís Guilherme Araújo, encarregado de Expedição e coordenador de Manutenção, é o funcionário 
mais antigo da sede social

Comemoração das  equipes da sede social e da sede campestre
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SERVIÇOS MÉDICOS MAIS EM CONTA
FAZEM TODA A DIFERENÇA

Associação dos Aposentados
e Funcionários do Banco do Brasil

A AAFBB oferece aos associados e seus dependentes acesso, com condições especiais, a uma rede 
conveniada formada por cerca de 5 mil médicos, além de clínicas especializadas e farmácias.

 Convênios Médicos é o benefício que proporciona a você descontos em: 

Consultas com médicos
de diversas especialidades.

Procedimentos e
exames diversos.

Compras de
medicamentos.

Cuide mais da sua saúde pagando menos.
Confira os profissionais e locais conveniados
no site www.aafbb.org.br. 



POR DENTRO DA PREVI

“Trabalhar na 
AAFBB é dar 

continuidade 
à interação de 
aposentados, 

pensionistas e 
funcionários da ativa. Sempre fui atuante 

em associações e sonhava em, após a 
aposentadoria, continuar defendendo e 

servindo à minha categoria. E assim faço 
hoje, à frente da nossa representação” 

Maria do Socorro C. Dantas, 
representante de Campina Grande (PB) 

desde 2006

“Nossa representação busca conectar pessoas e atender 
aos interesses de todos que nos procuram pedindo 
orientação para seus problemas. E poder atendê-los é 
uma excelente experiência, que nos leva a acreditar que 
estamos cumprindo nossa missão diária” 
Jayme Hilário Mayer, 
representante de Porto Alegre (RS) desde 2016

“Estar à 
frente de uma 
representação 
da AAFBB é 
espetacular. Atender aos associados em 
suas reinvindicações e poder ajudá-los 
é ter a certeza de que estão recebendo 
a orientação adequada. Meu trabalho é 
muito gratificante pelo que posso fazer
em benefício dos sócios”
Ronaldo Antunes de Oliveira, 
representante de Natal (RN) desde 2002

“Meu trabalho é, 
essencialmente, 

facilitar a vida 
dos associados e 

acolher todos que nos procuram. Aqui, 
ainda temos um cuidado especial com as 
pensionistas que chegam, muitas vezes, 

bem fragilizadas. Tenho muito orgulho 
de participar desse grupo que busca 

sempre servir aos colegas”
 Emídio Costa Ribeiro,

 representante de São Luís (MA)
desde 2007

“Ser representante é uma grande 
responsabilidade, mas também uma 

motivação. Todos os dias, pessoas 
nos visitam em busca de uma ajuda, 
um serviço, uma orientação e saem 
agradecidas pelo acolhimento que 

tiveram. Na representação, eu faço o que 
gosto: apoiar nossos associados”

 Daniel Liberato,
 representante de Curitiba (PR) 

desde 2010

“Me associei 
à AAFBB em 

1970 e, desde 
o início, tenho 

sido muito 
participativo. 

Tornei-me 
representante e 

me sinto muito orgulhoso por fazer parte 
da Associação. A AAFBB representa minha 
vida porque é o trabalho que desempenho 

aqui que me mantém ativo”
 Gerardo Camilo de Souza,

 representante de Fortaleza (CE)
desde 1995

Colaboração que
constrói

Um sonho que se sonha junto 
é muito mais fácil de se tornar 
realidade. Se, hoje, o sonho 
da AAFBB de ser uma das 
maiores e mais relevantes 
associações para funcionários, 
aposentados e pensionistas 
do Banco do Brasil se tornou 
realidade é porque contamos 
com pessoas importantes, 
que dedicam anos de 
suas vidas ao sucesso da 
instituição. 

Nossos representantes são 
exemplo disso. Eles nos 
ajudam, dia a dia, a construir a 
história da nossa Associação, 
atendendo aos sócios, 
recebendo-os com carinho 
e estreitando ainda mais o 
relacionamento de todos 
com a sede. E por que tanta 
dedicação? Porque a AAFBB 
faz parte da vida deles, assim 
como eles fazem parte da 
nossa trajetória.

Acompanhe os depoimentos 
de alguns de nossos 
representantes:

12 CONEXÃO



 “A AAFBB é uma instituição que cuida 
dos associados. E, para mim, isso é 

fundamental. É bom trabalhar para 
ajudar o próximo e me sentir útil. Afinal, 
a vida não para depois da aposentadoria. 

E a AAFBB também ajuda os sócios a 
continuarem sua caminhada em constante 

atividade”
Rinaldo de 

Oliveira Tenório, 
representante de 

Recife (PE)
 desde 2006

 “A AAFBB tem 
feito um trabalho 
excepcional 
nesses anos, 
priorizando o 
relacionamento com seus associados. 
A Associação é um exemplo de cultura 
familiar, vitalidade e experiência. Ainda 
estimula seus sócios a se tornarem mais 
ativos ao incentivarem atividades de 
esporte, cultura e lazer”
Leobino dos Santos Ribeiro, 
representante de Macaé (RJ)
 desde 2015

“É uma experiência 
nova, diferente, mas 
muito gratificante. 
Como representante, 
tenho a oportunidade 
de apoiar os 
associados e ainda 
ganhei um grupo de 
novos amigos. 
É puro prazer” 
Casimiro Agostinho P. Lopes, 
representante de Niterói (RJ)
desde janeiro de 2018

“Nossa 
representação 
tem como meta 
aproximar os 
associados e discutir 

assuntos de nosso interesse. Somos uma 
verdadeira família que busca, cada vez 
mais, trazer novos integrantes. Sou muito 
feliz por administrar uma representação 
tão grande e que ajuda tantas pessoas 
todos os dias” 
Mário Tatsuo Miyashiro, 
representante de Belo Horizonte (MG) 
desde 2001

“Sempre quis 
muito trabalhar 

na AAFBB.
 Em 2017, entrei 

como adjunta do
Jaber Alfredo 

Rosa. Temos 
trabalhado arduamente para levar o 

trabalho dele à frente. E estou muito feliz 
com os resultados. Ajudar os associados é 

nossa principal missão”
 Rosane Arazão,

representante de Campinas (SP) 
desde maio de 2018

“Estar à 
frente de uma 

representação é 
uma renovação 

diária. Desenvolver atividades para os 
sócios e servir outras pessoas é muito 

gratificante. A AAFBB até pode ser feita 
por pessoas de diferentes características, 
mas todas têm um só objetivo: oferecer o 

melhor para nossos associados”
 Waldenira Bandeira F. Macedo,

 representante de Belém (PA) 
desde 2009

“Considero o 
trabalho na 
AAFBB muito 
gratificante 
porque 
prestamos um 
serviço relevante 
a colegas 
que, muitas vezes, estão em situação 
difícil. Também assessoramos viúvas e 
funcionários da ativa, que chegam para 
nos conhecer. Sem dúvida, a AAFBB presta 
um excelente serviço em todo o Brasil” 
Wallas Alves de Morais,
representante de Aracaju (SE)
desde 2010

“A AAFBB 
representa 
tudo na minha 
vida. Ao ajudar 

outras pessoas com uma orientação ou 
a solução de um problema, me sinto 
feliz. Trabalhamos com amor e em busca 
de levar o melhor para eles. Nossa 
meta, agora, é conquistar ainda mais 
funcionários da ativa”
Léa Berta Spaier Fass, 
representante do Rio de Janeiro (RJ) 
desde 2002

“Ser representante 
não é fácil. 
Os desafios são 
grandes e diários. 
Mas também 
tenho muitos 
momentos bons. Atender aos colegas é 
minha missão. Eles são minha família, 
meus amigos e sempre faço de tudo para 
ajudá-los. Atuar na AAFBB é uma forma de 
continuar meu trabalho no Banco” 
Elisabeth Magdalena Victoria de Oliveira, 
representante de Goiânia (GO) 
desde 2008

“Assumi a representação sem saber como seria minha adaptação 
ao cargo. No decorrer do dia a dia, prestei assistência a muitos 
colegas e percebi que ser útil me mantém ativo. A AAFBB é 
uma entidade muito séria e sempre oferece o melhor para seus 
associados. Não há dinheiro que pague trabalhar aqui”
Carlos Alberto B. Serra, 
representante de João Pessoa (PB) desde 1998 
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Associação dos Aposentados
e Funcionários do Banco do Brasil

Tire o melhor proveito do programa que dá descontos 
significativos aos associados da AAFBB em cerca de

5 mil estabelecimentos em todos os estados do Brasil.

Gaste menos com produtos e serviços nos locais conveniados: 
lojas, hotéis, faculdades, academias, restaurantes, salões de 

beleza, agências de viagem, óticas e muito mais.

Não espere mais para ter o que você deseja!
Veja a lista de parceiros e suas ofertas no site

 www.aafbb.org.br.

O Clube de 
Benefícios 

transforma 
seus desejos em 

realidade



A verdade é que o mundo está em constante transformação 
e, para não ficarmos para trás, precisamos nos adaptar às 
evoluções que batem à nossa porta. Embora já tenha chega-
do aos seus 67 anos de vida, a AAFBB é uma jovem que está 
sempre em busca de aprendizados, novidades e inovações. 
Foi assim até hoje e será pelos próximos 67 anos.

Quem faz a AAFBB no dia a dia entende essa necessidade e 
trabalha arduamente para manter a Associação sempre à 
frente do seu tempo. Tanto que os planos para 2019 já estão 
prontos para serem colocados em prática. 

Na área de Finanças, por exemplo, a meta será aprimorar a 
área de tecnologia e informatização. “Estamos focados em 
acompanhar as regras do mercado e, por isso, implantaremos 
sistemas que busquem maior conformidade para os processos 
da AAFBB”, explica Ari Sarmento, vice-presidente de Finanças.

Carlos Fernando, vice-presidente de Assistência aos Asso-
ciados e de Representações, ressalta que a área implantará 
uma política de valorização e maior divulgação dos serviços 
essenciais, como a Orientação Jurídica e as ações judiciais. 

“Também vamos reformular os eventos na sede social, in-
centivando a participação dos associados nas atividades já 
existentes e criando novas iniciativas. Além disso, temos a 
intenção de visitar algumas representações para integrar e 
uniformizar o trabalho desenvolvido”, detalha.

Em Seguridade e Benefícios, o ano começará com o objetivo 
de ampliar os benefícios oferecidos aos associados e divulgar 
os serviços disponíveis.  “Nosso carro-chefe será o sistema 
médico que, hoje, só funciona no Rio, em São Paulo e em 
Fortaleza. Queremos ampliar essa rede para os associados de 
todo o país, principalmente nesse delicado momento em que 
a Cassi passa por uma crise financeira”, destaca Ernesto Pam-
plona, vice-presidente da área.

Para Nelson Luiz, vice-presidente de Administração, o foco para 
2019 é continuar investindo na capacitação dos colaboradores. 
“Com o auxílio da Assessoria de Comunicação, queremos es-
treitar ainda mais nossa relação com o público interno. Acredi-
tamos que o bom relacionamento com os funcionários reflete 
diretamente no atendimento ao nosso associado”, afirma. 

Sobre Comunicação, a presidente Loreni de Senger conta que 
a área está sempre se atualizando e promete novidades para 
2019, com um novo site – ainda mais amigável para os asso-
ciados e com melhor visualização no celular – e edição digital 
mais moderna da Revista Conexão AAFBB. “Estamos traba-
lhando para que cada associado possa buscar a informação 
que precisa da forma que lhe for mais conveniente”, assegura.

Você já parou para pensar quantas 
mudanças ocorreram no Brasil e no 
mundo desde 1951? Surgimento da TV, do 
celular, do computador e outras inúmeras 
tecnologias, que chegaram para encurtar 
distâncias, aumentar a globalização e 
estreitar relacionamentos. 

O que o 
futuro nos 
reserva? 
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Aproveitando a estadia de alguns representantes que viajaram ao 
Rio de Janeiro para participar da festa de 67 anos da AAFBB, foi 
realizado, nos dias 13 e 14 de novembro, o Encontro de Repre-
sentantes. O evento, que aconteceu na sede campestre, foi, pela 
primeira vez, transmitido ao vivo para a sede social e as represen-
tações em todo o país.

Este ano, o principal tema do encontro foi a excelência no atendi-
mento aos associados, oferecendo produtos e serviços com ain-
da mais qualidade. Os advogados Hugo Jerke e Amyne Jerke fala-
ram sobre a importância da Orientação Jurídica como um serviço 
diferencial e exclusivo oferecido pela AAFBB. Na sequência, o 
advogado Eraldo Campos, da Assessoria Jurídica do Contencioso, 
explicou o andamento das ações judiciais coletivas e em quais os 
associados ainda podem ingressar.

Divulgando os diferenciais da AAFBB, Roberto Escossia, diretor 
de Benefícios, falou sobre os convênios médicos e a meta de es-
tender o serviço para todo o país, aumentando ainda o número 
de credenciados. No site, o associado pode encontrar indicações 
de profissionais, clínicas e farmácias que oferecem preços mais 
acessíveis para associados e familiares que não possuem Cassi.

Um encontro para 
refletir sobre os 
próximos passos

Já Ari Sarmento, de Finanças, convidou os presentes para tra-
balharem, juntos, na defesa dos interesses dos associados. 
Nelson Luiz, de Administração, destacou os investimentos fei-
tos em infraestrutura e pessoal, enquanto que Carlos Fernan-
do, de Representações, tirou dúvidas do dia a dia das unidades 
em seus estados.

A assessoria de Comunicação falou sobre o papel da área para 
apresentar a AAFBB e destacou a importância dos meios de co-
municação utilizados pela Associação, principalmente o site, re-
levante fonte de informação dos associados. 

A AAFBB agradece a todos que estiveram presentes nesse encon-
tro, que foi um sucesso. 

Encontro de Representantes: oportunidade para interagir e trocar experiências

17CONEXÃO



Que tal se, agora, você testar seus conhecimentos e 
mostrar que entende bem de AAFBB? Leia as questões 
e encontre as respostas no quadro abaixo. Mas aten-
ção: nem todas as palavras estão divididas por sepa-
ração silábica. Boa sorte!

PASSATEMPO

1. Mês em que a AAFBB foi criada.

 

2. Nome da Travessa localizada no Centro 
do Rio de Janeiro, onde foi inaugurada a 
primeira sala da AAFBB.

 
3. Um dos públicos atendidos pela AAFBB. 

4. Uma das primeiras representações da AAFBB. 

5. Número de representações da AAFBB em 1960. 

6. Lugar onde está localizada a sede campestre.

7. Nome do grupo composto apenas por mulheres. 

8. Empresa que administra os seguros 
oferecidos pela AAFBB. 

RO ZES FO HER AS ZA

ON RT SE VID BB ES

MUL ALM OUT DE ALE ZER

ERI NSI AFF SU CA OR

OU EM IS IST UB PE

Respostas: 1. Outubro; 2. Ouvidor; 3. Pensionistas; 4. Fortaleza; 5. Dezesseis; 6. Xerém; 
7. Mulheres AAFBB; 8. SulAmérica

Palavras quebradas
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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: 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

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

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, 1.199 - 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

Barão de Studart
Avenida Barão de Studart, 2.917
Bairro Dionísio Torres
Tel.: 60511-755

Juazeiro do Norte
Correspondente: Edval Silvino da Silva
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
Av. Goiás, 980, 2º andar - Centro
CEP: 74010-010
Tel.: (62) 3087-5685
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: Casimiro Agostinho Pereira Lopes
Av. Ernani Amaral Peixoto, 347, 3° andar
Centro - CEP: 24030-072
Tel.:(21) 2729-9828
E-mail: niteroi.rj@aafbb.org.br 

Porto Alegre (RS)
Representante: Jayme Hilário Mayer
Rua Riachuelo, 1.038, 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 Spaier Fass
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, 1.313, 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



faça a sua e mantenha
as vantagens de
ser associado.

A AAFBB quer manter uma boa comunicação com os seus associados e, por isso, o 
cadastro de todos deve estar sempre com as informações atualizadas. 

Qualquer alteração deve ser informada para garantir os seus direitos: mudança de 
endereço, telefone, número do celular, e-mail e dados bancários. 

Para fazer a atualização é simples. 
Acesse o site da AAFBB ou entre em contato pelo telefone  0800 701 0805.

Facilite a comunicação para um serviço com ainda mais qualidade. 

Associação dos Aposentados
e Funcionários do Banco do Brasil

Tel.: (21) 3861-0700 (Geral) | 0800-7010805
www.aafbb.org.br/

ATUALIZE O
SEU CADASTRO. 

CONTA PRA GENTE
O QUE MUDOU.


