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ESPAÇO DO LEITOR
Em 24 de outubro, a AAFBB comemorou seus 65 anos de existência. Não há
como deixar de manifestar nossa satisfação em pertencer ao quadro de associados dessa entidade que sempre se manteve firme em seus propósitos. Aos
fundadores, meu agradecimento pela feliz ideia e por sua realização. Agradeço também, pelos bons exemplos que serviram de base para outras entidades da espécie. Que sua duração futura seja maior do que o tempo já vivido.
Clézoro Carmona - Belo Horizonte - MG

No mês de outubro, a AAFBB completou 65 anos de fundação. Seis décadas
e meia de lutas e de conquistas. Parabenizo os diretores e funcionários pela
defesa dos interesses de seus associados e pelos bons resultados obtidos.
Parabenizo ainda os atuais gestores da AAFBB, que cumprem seus mandatos com sucesso, buscando grandes conquistas nas lutas pelos direitos dos
funcionários do Banco do Brasil. Tenho grande satisfação de fazer parte da
família AAFBB.
Affonso Bracarense Costa - Belo Horizonte - MG
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Parabéns,
AAFBB!

EDITORIAL

Orgulho de ser AAFBB
Nos tornamos
não apenas uma
instituição que
zela por seus
associados, mas
sim uma grande
família”

Em 1951, surgia uma Associação que tinha o objetivo inicial de manter a confraternização entre colegas aposentados
do Banco do Brasil. Mas logo a instituição ganhou uma finalidade maior e mais
importante: lutar pelos direitos de seus
associados.
Com o passar dos anos, a AAFBB cresceu
e apareceu. Conquistou inúmeros sócios e
criou Representações em praticamente todas as capitais do país. Nos tornamos não
apenas uma instituição que zela por seus
associados, mas sim uma grande família.
Em 65 anos de Associação, muitas conquistas foram alcançadas, mas a maior
delas, sem dúvida, foram as amizades
criadas, a solidariedade entre todos os
sócios, o companheirismo e a fraternidade. É isso que nos torna cada vez
mais fortes e unidos.

As fotos e os documentos que temos
em nossos arquivos são a prova viva de
nossa trajetória, o registro de tudo o que
vivemos até aqui. Por meio deles, conseguimos relembrar histórias, pessoas e
grandes marcos. O objetivo desta revista
especial é reunir um pouco de tudo isso.
Afinal, este também será mais um registro de nossa história.
E para o futuro? Esperamos crescer ainda mais, contando sempre com o apoio
de todos vocês. São os associados que
acreditam na AAFBB e nos fazem querer
trabalhar mais. São os associados que
tornam nossa história real. Obrigada pela
confiança e continuem sempre contando
com a gente.

Celia Larichia
Presidente da AAFBB
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Oi, Betina.
Passeando pela
sede social?

Pois é, Benito.
Aproveitei a hora do almoço
para visitar a exposição sobre os
65 anos da AAFBB. Como nossa
Associação tem uma história
rica, não é mesmo?

Páginas
da nossa
história
Anos 50

Benito: Você nem imagina. Não estava aqui quando a AAFBB foi
fundada, mas meu pai acompanhou tudo de pertinho. Falava com
muito orgulho de toda a trajetória da AAFBB. Ele me contou que
tudo começou em 1951, ano em que nasci. Um grupo de 79 aposentados do Banco do Brasil, liderado por Joaquim José Gomes da
Silva – o JJ, se reuniu pela primeira vez em uma sala na Travessa
do Ouvidor, no Centro do Rio de Janeiro, no dia 24 de outubro. No
início, o nome escolhido foi Associação dos Funcionários Aposentados do Banco do Brasil, mas um ano depois passou a se chamar
Associação dos Antigos Funcionários do Banco do Brasil.
Betina: E por que aconteceu essa mudança de nome?
Benito: A instituição começou a aceitar funcionários com mais
de 20 anos de serviço como sócios também. Inclusive, o nome
registrado no Estatuto hoje é Associação dos Aposentados e Funcionários do Banco do Brasil.
Betina: Eu soube que a Associação foi criada para colegas de
Banco continuarem interagindo e confraternizando mesmo depois de aposentados. É verdade?
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Benito: É sim. Em 1953, quando foi criado nosso Estatuto, a intenção inicial era essa. Tanto que aconteciam muitos eventos de
congraçamento. Mas a AAFBB cresceu muito rápido e seu objetivo precisou mudar também.
Betina: Mas quando começou de fato a luta da AAFBB pela defesa dos direitos dos aposentados e funcionários da ativa do BB?
Benito: Isso começou em 1955, quando a Associação criou uma
Comissão para requerer para aposentados o mesmo aumento de
vencimentos concedido a funcionários da ativa. A instituição e
seus associados saíram vitoriosos e essa foi uma grande conquista
para a AAFBB se firmar ainda mais. Já em 1956, foi criada a Caixa
Beneficente para dar assistência funeral aos herdeiros de associados falecidos, a partir de doações espontâneas.

Betina: E quando surgiram as representações?
Benito: Foi por volta de 1956. Em apenas cinco anos, a instituição
contava com mais de mil associados e estava presente em cinco
capitais do Brasil: Fortaleza, João Pessoa, Recife, Porto Alegre e
Curitiba. Em 1960, já somávamos 16 representações em diferentes capitais, quase todas com salas dentro de agências do Banco
do Brasil. Hoje, estamos presentes em quase todas as capitais e,
nos maiores estados, contamos também com pontos avançados
para atender aos nossos quase 30 mil associados.

Betina: Ah, eu adoro a sede campestre. Sempre que posso vou
para lá, principalmente quando tem eventos. É um ótimo lugar
para descansar e reencontrar os amigos.
Benito: É verdade. Também vou muito para Xerém com minha família.
Betina: Estou adorando conhecer um pouco mais a fundo a história da AAFBB.
Benito: Isso é apenas um resumo, Betina. A história completa
tem muito mais detalhes.

Betina: E por que a AAFBB tem tantas representações?
Benito: O Brasil é um país muito grande, Betina. No início, a ideia
da Associação era apenas para manter a interação entre os aposentados do Rio. Mas a ideia se expandiu e colegas de outros estados
começaram a implantar as representações, fundamentais para dar
assistência aos associados de outros lugares. A criação desses escritórios foi excelente por dois motivos. Primeiro, porque encurta
distâncias entre os associados e a sede, que fica aqui no Rio; depois,
porque funciona como ponto de referência local para esses sócios.

Conta mais!

Você sabe quando a sede
social se mudou para o
prédio onde estamos hoje,
aqui na Rua Araújo
Porto Alegre?

Betina: Benito, sabe o que achei muito interessante também? Em
1977, a AAFBB foi considerada uma Associação de Utilidade Pública.
Benito: Isso mesmo, Betina. Foi o ano em que ingressei no Banco. Faria Lima, governador do Rio de Janeiro na época, recebeu
a Diretoria da AAFBB em audiência no Palácio Guanabara para
conceder o título. Isso porque somos uma instituição que contribui não apenas para os associados, mas também para a comunidade. Veja um exemplo: nossa sede campestre, em Xerém, tem
cerca de 70 funcionários, pessoas que moram no entorno do clube. Com as compras constantes que fazemos, também contribuímos para o comércio local. Isso é importante para a comunidade
onde estamos inseridos.
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Betina: Que bacana! E por falar em sede campestre, você também conhece sua história?
Benito: Claro! Essa eu até presenciei. No dia 20 de abril de 1978,
lançamos a pedra fundamental da sede campestre. Recebemos
da União a concessão desse terreno de Xerém, no município de
Duque de Caxias, em troca da construção de uma escola. A proposta inicial era que a sede campestre fosse um centro geriátrico
para associados, uma espécie de segundo lar para os idosos. Mas
com o tempo, o espaço foi destinado para o lazer e o convívio de
associados, amigos e familiares. E temos hoje tudo aquilo que
você já conhece: piscina, churrasqueira, quadra de esportes e
boas acomodações para hospedagem.

Betina: Não.
Benito: Em 1982, o BB nos concedeu, em comodato, alguns andares
desse prédio. Quatro andares já eram nossos, mas, com as novas instalações, pudemos promover mais eventos culturais e sociais, como
salões de arte, desfiles de moda, lançamentos de livros e encontros
para leitura de poesias, o chamado Chá dos Poetas. Em 2000, o Banco quis vender os andares que lhe pertenciam e a AAFBB adquiriu
todos por meio de um financiamento, já quitado. Atualmente, dos
12 andares do prédio, apenas o 5° andar não é nosso.
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Betina: Nossa, estou impressionada. E sobre os benefícios, como
seguros e convênios, você também sabe falar?
Benito: Sim, claro. A AAFBB sempre cumpriu seu compromisso
de proteger seus associados. Por isso, ainda na década de 1970,
instituiu a apólice de seguros coletiva em convênio com a São
Paulo Cia Nacional de Seguros. Em 1988, esse seguro passou a
ser gerenciado pela SulAmérica Seguros. Em 2008, para oferecer
novos serviços e se adequar ainda mais ao perfil de seus associados, a AAFBB fortaleceu ainda mais sua parceria com a seguradora, que sempre renova as apólices com muitas coberturas,
condições vantajosas e baixas taxas. A Associação conta também
com o apoio da Assurê, corretora responsável pelas apólices que
busca constantemente outros benefícios para os associados, que,
hoje, contam com seguro de vida e de automóveis.

Isso é um plano
de saúde?

Muito legal,
Benito. E os
convênios?

Então, os convênios
surgiram por volta de 1996, quando
a AAFBB começou a ampliar sua rede
de conveniados. A Associação criou os
convênios médicos, ampla rede de
indicações de médicos e laboratórios
para realização de consultas
e exames.
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Betina: Entendi. E o Clube de Benefícios, como funciona? Ele tem
a mesma função do Clube de Vantagens AAFBB+? Isso sempre
me confunde.

Anos 70
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Benito: Normal. Muita gente se confunde mesmo, mas a diferença é bem simples. Pelo Clube de Benefícios, os associados
ganham descontos em estabelecimentos, como universidades,
agências de viagens, restaurantes, lojas, academias, hotéis etc.
Já o Clube de Vantagens AAFBB+ concede pontos para os sócios
trocarem por prêmios, ingressos de cinema e passagens aéreas,
entre outros. Em alguns estabelecimentos físicos e virtuais do
país, você também consegue descontos.

Não, de forma alguma. É um
benefício que pode ser utilizado, por exemplo, por
familiares de associados que não têm Cassi. Pelo site da
AAFBB, o interessado consegue pesquisar um médico pela
especialidade. É apenas uma indicação. A diferença é que os médicos
cadastrados no convênio cobram preço de tabela em suas consultas.
Ou seja, você paga mais barato. Temos ainda o convênio
BEM – Emergências Médicas, que permite a associados e
dependentes receberem aconselhamento telefônico e
atendimento médico domiciliar 24 horas
por dia, 7 dias por semana.

Betina: E nesse mesmo ano foi criado o
grupo ‘Mulheres AAFBB’, né? Soube que
foi uma iniciativa da nossa atual presidente Celia Larichia e de Loreni de Senger,
vice-presidente do Conselho Deliberativo da
AAFBB e conselheira deliberativa eleita da Cassi.

Benito: Isso mesmo. As mulheres sempre fizeram parte
da história da AAFBB, mas, basicamente, na organização de eventos. Porém, em 2008, quando as duas assumiram cargos eletivos
na administração da Associação, isso mudou. Essas foram grandes conquistas para as mulheres.
Betina: Sabe, Benito, depois de tudo que me contou, fico ainda
mais orgulhosa de fazer parte dessa instituição que tanto lutou
e ainda luta por seus associados. Muito obrigada por ter dividido
seu conhecimento comigo.
Benito: Imagina, Betina. É passando adiante que a história da
nossa Associação vai se perpetuar. Fico feliz que tenha gostado.
Agora, vou andando. Vou buscar minha família porque hoje vamos para a sede campestre aproveitar uns dias de descanso.

Que bom, Benito.
Curtam bastante.
Tchau.

Betina: Que interessante! Agora que entendi a diferença, vou usar mais esses benefícios. E por falar em
benefícios, como é bom esse serviço de Orientação
Jurídica né, Benito?

Até a próxima!
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Benito: Muito, Betina. Desde 2009 contamos com uma
equipe de advogados altamente capacitados que nos oferecem a consultoria gratuitamente em ramos como Direito do
Consumidor, de Família e Responsabilidade Civil. E o melhor:
quem mora fora do Rio ou não tem muita facilidade para ir
pessoalmente à sede social, pode receber as orientações por
telefone ou e-mail.
CONEXÃO
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A evolução da nossa logomarca
Com o crescimento da
AAFBB, nossa logomarca
também precisou se
modernizar, tornando-se
mais clean, com contornos
definidos e arredondados.
Veja as mudanças da nossa
logo no decorrer de
65 anos.

Jogo dos 7 erros

Resposta: 1 - fivela do cinto da Betina; 2 - cor das bolinhas no chapéu da Betina; 3 - bolso na camisa do Benito; 4 - cor da bandeirinha; 5 - quantidade de líquido na taça; 6 - falta fita no canto superior esquerdo; 7 - bola verde

1951
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No dia 24 de outubro, um grupo de 79 aposentados do Banco do Brasil
se reúne em uma sala no Centro do Rio de Janeiro e decide fundar a
Associação dos Funcionários Aposentados do Banco do Brasil.

Benefícios e
compromisso
com o bem-estar
dos associados
Há 65 anos, a AAFBB trabalha para realizar seu compromisso com associados de
diferentes regiões do Brasil. Os objetivos
da instituição incluem zelar pela integração de seus sócios, defender os direitos
dos aposentados, pensionistas e funcionários do Banco do Brasil, promover atividades culturais e oferecer benefícios para
o bem-estar de todos.
A instituição investe na promoção de atividades focadas na terceira idade porque entende que, ao respeitar os idosos, incentiva
a cidadania e valoriza a contribuição dessas
pessoas para a sociedade. No âmbito da
saúde, todos os associados da AAFBB contam com uma ampla rede de médicos credenciados e com o convênio BEM, focado
no atendimento domiciliar de emergência
médica e aconselhamento telefônico.
Para a AAFBB, a segurança também é uma
questão importante. Por isso, a Associação
disponibiliza seguro de vida e de automó-

1952

veis para seus associados. A corretora indica
o seguro mais adequado para cada participante e ainda oferece descontos, assistência
24 horas, coberturas para danos em pneus e
pintura, além de serviço de motorista amigo, táxi emergencial, planos especiais para
mulheres e outras facilidades. Ao contratar
um seguro de vida, o associado recebe proteção extra e passa a ter direito a diversos
serviços de assistência pessoal.
Outro benefício é a Orientação Jurídica que,
em sete anos, já contabilizou 15 mil atendimentos para sócios de diferentes estados.
As consultas gratuitas podem ser feitas
presencialmente, no escritório do Rio de Janeiro, ou por telefone. Cada associado tem
direito a dois atendimentos por mês em
diferentes áreas: Direito do Consumidor, da
Família, Tributário, do Trabalho, Responsabilidade Civil, Direito de Sucessão (Inventário
e Testamento), Direito de Vizinhança, além
de questões relacionadas a Cassi, Previ e
Carim (Carteira Imobiliária da Previ).

Clube de Vantagens
e Clube de Benefícios
O Clube de Vantagens AAFBB+ é um programa
em que os associados acumulam pontos toda
vez que compram produtos e serviços das empresas participantes. Os pontos acumulados
podem ser trocados por passagens aéreas, ingressos de cinema ou mercadorias de empresas
parceiras. Os interessados em aderir ao programa devem acessar o site aafbb.clubedevantagem.com e fazer o cadastro com CPF.
No Clube de Benefícios, os associados da
AAFBB ganham descontos em diversos estabelecimentos do país, incluindo lojas,
hotéis, faculdades, academias, restaurantes, salão de beleza e agências de viagens.
É necessário apresentar a carteira de sócio
para comprovar o vínculo com a Associação.
A lista completa de empresas está disponível no site www.aafbb.org.br/index.php
clube-de-beneficios.

A instituição passa a se chamar Associação dos Antigos
Funcionários do Banco do Brasil. A mudança ocorreu para que
aposentados ou funcionários da ativa com mais de 20 anos de
Banco pudessem se associar.

1953

AAFBB cria seu Estatuto.
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Comemorar 65 anos de uma
atuação eficiente não é tarefa
fácil, mas a Associação de
Aposentados e Funcionários
do Banco do Brasil (AAFBB)
conquistou esse reconhecimento
graças à competência de seu
corpo gerencial e à participação
colaborativa de seus associados.
Para celebrar a data,
a Associação montou, na
sede social, a exposição
‘AAFBB – 65 anos de história’

A AAFBB consegue, junto à Assembleia de
Acionistas do BB, aprovação de aumento para
aposentados igual ao de ativos.
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Trajetória retratada
em exposição
Inaugurada em 3 de outubro, a mostra
foi aberta oficialmente pela presidente
da instituição, Celia Larichia, que convidou o presidente do Conselho Deliberativo, Gilberto Santiago, e a presidente
do Conselho Fiscal, Maria Tereza Silva,
para se juntarem aos integrantes do
Cadmi. Em breve discurso, Celia falou
sobre os principais marcos da Associação em seus 65 anos de existência e ressaltou sua satisfação em receber todos
os presentes na exposição. “O relato
fotográfico que apresentamos nos enche de orgulho. As pessoas passam e as

associações permanecem, impulsionadas pelo legado de ética e companheirismo de seus fundadores”, destacou.
Por meio de fotos, algumas inclusive desgastadas pelo tempo, a mostra revelou
mais de seis décadas de uma história de
sucesso. A exposição, que teve 18 painéis, trouxe imagens de 1951, ano em que
a AAFBB foi criada por um grupo de 79
aposentados do Banco do Brasil. Entre os
marcos, estavam registrados o Estatuto e
as primeiras reuniões que aconteciam entre os fundadores.

1955
A AAFBB cria a Caixa Beneficente para auxiliar viúvas de
associados em despesas funerárias. Mais tarde, o benefício
passa a se chamar Caixa de Auxílio Funeral.

1956

Os painéis seguintes retrataram a luta da
AAFBB pelos direitos de seus associados
desde o início de sua fundação até os tempos atuais, fazendo contrapontos entre as
dificuldades do passado e as de hoje em dia.
As representações também fizeram parte da
exposição, com fotos de suas salas de atendimento nas cidades e dos eventos realizados.
Os registros dos encontros sociais, como
os aniversariantes do mês, realizados pela
instituição e da participação da AAFBB em
eventos esportivos também integraram a
exposição, que trouxe ainda uma galeria
especial com os presidentes da AAFBB.
A inauguração contou com a presença de
associados e dirigentes da AAFBB, além de
entidades representativas do funcionalismo
do Banco do Brasil e de empresas parceiras.

1960

A AAFBB se torna presente em mais
da metade das capitais brasileiras,
com 16 representações.

1977

Em ato assinado pelo governador Faria Lima, no
Palácio Guanabara, em 6 de junho, a AAFBB passa a
ser considerada uma instituição de Utilidade Pública.
CONEXÃO
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Comemorar 65 anos,
com certeza, é um grande
marco para qualquer
Associação.
E, quando essa
celebração vem
acompanhada de
reconhecimento,
é ainda melhor.
Confira o depoimento
de alguns de nossos
representantes.

Com a palavra,
os representantes
Nesses 65 anos de atividade, a AAFBB tem sido o braço de apoio de seus associados na defesa de seus interesses. É bom pertencer a essa família, sempre atenta e
preocupada com o bem-estar do seu corpo social e de toda a comunidade ligada ao
Banco do Brasil. Parabéns, AAFBB! Parabéns para todos que escreveram e continuam
escrevendo essa história de sucesso”.
Waldenor Moreira Borges Filho, representante da AAFBB São Paulo (SP)

Em 20 de abril, é lançada a pedra
fundamental da sede campestre,
em Xerém, Duque de Caxias (RJ).
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Permissão para funcionários do BB com menos
de dez anos de serviço se associarem à AAFBB.
Banco do Brasil cede à AAFBB,
em comodato, dependências do prédio da
Rua Araújo Porto Alegre, no Centro do Rio.

1982

Estou na AAFBB desde 1951 e sou
um dos mais antigos sócios. Já fiz parte
do Conselho Deliberativo da nossa Associação e, em 1992, assumi a Representação de Florianópolis. Hoje, aos 87 anos,
continuo em atividade, pois isso é o que
norteia minha vida e me faz feliz. Meus
parabéns, querida AAFBB”.

Como representante da AAFBB no estado de Goiás há mais de 7 anos, tenho contato direto com os associados. A existência de um local próximo para
recebê-los é muito importante. A Representação auxilia e apoia a família, além de
participar dos eventos realizados pelas diversas instituições ligadas ao funcionalismo do BB. E sempre somos muito bem recebidos. Parabéns, AAFBB!”
Elisabeth Oliveira, representante da AAFBB Goiânia (GO)

Sérgio Pires,
representante da AAFBB Florianópolis (SC)

A AAFBB desempenha um papel
importante na defesa das nossas Caixas
de Assistência e Previdência. Para os associados, presta relevantes serviços, como a
Orientação Jurídica e o encaminhamento
de demandas para a Cassi, a Previ e o BB.
Tenho orgulho de fazer parte dessa grande família. Parabenizo a AAFBB por mais
um ano de vida, com a certeza de que
continuará na mesma trilha de sucessos”.

Parabenizo a AAFBB pelos seus 65 anos e por sempre atuar em
prol de seus associados, com total transparência. Muito me orgulha
pertencer a essa família, integrada por uma Diretoria e um quadro de
funcionários altamente capacitados. Nós, de Minas Gerais, agradecemos a existência da AAFBB e temos o imenso prazer de representá-la
em nosso estado. Nosso trabalho é muito gratificante, uma oportunidade de convivermos com os associados e de compartilharmos informações de interesse geral”.
Mário Tatsuo, representante da AAFBB Belo Horizonte (MG)

Ronaldo Antunes de Oliveira,
representante da AAFBB Natal (RN)

Costumo dizer que um dos pontos
mais importantes da AAFBB é a integração entre os representantes e conselheiros. Ao longo de 12 anos em que estou à
frente da Representação de Campinas, ganhei verdadeiros amigos que fazem parte
da minha história. Devido à nossa seriedade, os associados confiam plenamente
em nós. Parabéns à AAFBB pelos 65 anos
de lutas, vitórias e muitas histórias”.

A AAFBB tornou-se uma Associação que luta pelos direitos dos funcionários, aposentados e pensionistas do
BB. Com isso, concretizou-se como uma
instituição sólida, criteriosa e defensora
daqueles que trabalharam ou ainda atuam pelo Banco. Como representante da
AAFBB no Espírito Santo e integrante do
Codel, posso afirmar que me sinto muito
satisfeito por ocupar cargos tão seletos,
ajudando, dentro das minhas possibilidades, nossos associados”.

Jaber Alfredo Rosa,
representante da AAFBB Campinas (SP)

Humberto Del Maestro,
representante da AAFBB Vitória (ES)

1988

A Representação de Curitiba parabeniza a AAFBB, mais antiga e sólida
Associação do BB, pelos seus 65 anos.
Ressaltamos sua importância na representatividade, sempre prezando pelo auxílio e assistência aos seus associados e
dependentes. Uma orientação completa
que todos sempre encontrarão na sede
ou nas diversas representações distribuídas pelo Brasil, além, é claro, da integração proporcionada aos associados”.
Daniel Liberato,
representante da AAFBB Curitiba (PR)

A apólice de seguros
coletiva é assumida pela
SulAmérica Seguros,
o que permanece até hoje.

1990

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.
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Em clima de festa
Para celebrar os 65 anos
da AAFBB, muitas
representações investiram
em comemorações especiais.

Na Representação de Brasília, houve
o tradicional café da manhã, que homenageou ainda os aniversariantes
do mês de outubro. O encontro reuniu associados e familiares.
Em Teresina, no Piauí, associados participaram de um lanche
com bolo.
Já a Representação de Curitiba
realizou um almoço em homenagem aos 65 anos da Associação e
também aproveitou a oportunidade para celebrar os aniversariantes
do mês. O evento, que contou com
a participação de associados, familiares e amigos, foi encerrado com
um coquetel.
Realizado em um restaurante, o
evento da Representação de Belém
contou com a presença da presidente da AAFBB, Celia Larichia, além de
aposentados, pensionistas e funcionários da ativa. O encontro foi prestigiado ainda por representantes de
diversas instituições ligadas ao Banco do Brasil.
Em Minas Gerais, a Representação
de Belo Horizonte promoveu uma
confraternização para associados,
familiares e amigos comemorarem
os 65 anos da AAFBB.

A AAFBB adquire alguns andares do prédio
localizado na Rua Araújo Porto Alegre, no Centro
do Rio, onde até hoje funciona a sede social.

2000
Na ação do IGP-DI, a AAFBB lidera na justiça questionamento
sobre o reajuste de correção das aposentadorias e pensões.
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2003

Orgulho de pertencer
à AAFBB
A aposentada Maria de Jesus Oliveira
é sócia da AAFBB há mais de 20 anos e
tem orgulho de participar ativamente da
Associação. Em entrevista à edição comemorativa da Revista Conexão AAFBB,
ela conta que suas melhores recordações
incluem os amigos que fez e a infância dos
filhos na sede campestre. Confira:
Como entrou para o Banco do Brasil?
Por meio de concurso para a área da saúde, cheguei ao Banco em 1979. Pouco
tempo depois, me tornei sócia da AAFBB,
desfrutando de todos os benefícios que a
entidade oferece bem antes de me aposentar, em 1995.
Como conheceu a AAFBB e se tornou sócia?
Quando eu trabalhava no Banco, muitos colegas comentavam e me convidavam para
entrar na Associação. Na época, um grupo
grande se interessou e se associou à AAFBB.
Aproveitei a oportunidade e fui junto.
Quais motivos despertaram seu interesse pela AAFBB?
Uma das coisas que me atraiu foi a sede
campestre, em Xerém. Era um bom lugar
para ter momentos de lazer com meus filhos. Nas férias, costumava levá-los para
curtir o local e era muito bom ficar lá uma
semana direto ou mais. Sempre vesti a camisa da Associação.
Quais benefícios a AAFBB trouxe para
sua vida?
Muita qualidade de vida por conta dos

2004

projetos que a Associação desenvolve.
Faço parte do grupo de dança sênior há
muito tempo, o que me proporciona momentos de interação e benefícios para a
memória. Também já participei de uma
feira de artesanato para ajudar instituições carentes.
De que outros eventos você costuma
participar?
Além da dança, que faço toda semana,
pretendo voltar com a feira de artesanato porque é uma boa forma de ocupar a
mente. Também gosto muito do curso
de decoupage. Participo ainda de outros
projetos fora da AAFBB e dos eventos comemorativos. E sempre estou nos bingos.
Sou muito ativa e participo de praticamente tudo.
Já fez alguma viagem pela Associação?
Fiz excursões maravilhosas para lugares

Sou muito ativa
e participo de
praticamente
tudo”
como Natal e Gramado. Todas me proporcionaram momentos especiais de lazer.
Fez muitos amigos nesses anos de associada da AAFBB?
Muitos! E isso não tem preço. Sempre que
posso, convido pessoas para se associar e
compartilhar a convivência que a Associação proporciona. Já levei mais de dez amigos para a AAFBB.
E o que você espera para os próximos anos?
Quero que a AAFBB continue crescendo
e evoluindo. Agora temos uma presidente mulher e isso é motivo de muito orgulho. Ajudei bastante na candidatura dela.
Sou conselheira do Conselho Deliberativo e quero continuar contribuindo com o
meu trabalho.

A AAFBB cria a modalidade de sócio pensionista.

2008

Pela primeira vez duas mulheres, Celia Larichia e
Loreni de Senger, assumem cargos eletivos no
Conselho de Administração da AAFBB.
CONEXÃO
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Um espaço
para reencontrar
grandes amigos
Em 1978, chegar à terceira idade significava o momento de ‘encostar o barco’ e ficar
em casa curtindo a família e cuidando dos
netos. Naquele ano, a AAFBB lançou a pedra fundamental de sua sede campestre,
em Xerém, no Rio de Janeiro. A proposta
era construir um centro de geriatria para
os antigos funcionários do Banco do Brasil,
projeto que era um sonho dos fundadores
da Associação e pioneiro para a época.
Ao longo dos anos, o perfil dos aposentados mudou e a terceira idade passou a ser
a ‘melhor idade’, com muitos recursos e
tecnologias à disposição. A sede ganhou
novo propósito, tornando-se um espaço de integração, diversão e encontro de
amigos e familiares. Durante todo o ano,
a Associação realiza inúmeros eventos,
festas temáticas, bailes e ceias de Natal.
Aposentado do Banco do Brasil e maestro
de coral, Alberto Dellopes frequenta a sede
há mais de 20 anos. O associado desfilava
pela Unidos de Vila Isabel e todo carnaval,
após passar pela Sapucaí, fechava o feriado
com chave de ouro, confraternizando com
os amigos no Baile de Gala da sede campestre. Alberto lembra que levava as passistas da escola para desfilar na festa.
“A sede é uma casa de campo para relaxarmos com a família e aproveitarmos
as férias. Para mim, é diversão garantida.
Todo mundo se conhece. Moro no Rio de

É lançado para os associados da AAFBB o
serviço de Orientação Jurídica em parceria
com o escritório Hugo Jerke Advogados.

Janeiro e em 40 minutos estou lá”, conta
o associado, que costuma ir com a esposa,
com quem é casado há 46 anos, e a neta.
Frequentador há seis anos, Nelson
Pereira também é só elogios para a sede
campestre, sua programação e instalações,
como a fazendinha, a piscina e os jardins.
Para ele, a equipe atenciosa e gentil é um
destaque à parte. Nos finais de semana, o
associado e sua família costumam reencontrar os amigos. Foi lá, por sinal, que ele
ficou amigo do Alberto Dellopes.
“Sempre que há eventos na sede, eu vou para
lá. Além disso, costumo ir às festas Junina e
Julina, aos Queijos e Vinhos, à Noite Portuguesa e ao aniversário da AAFBB”, conta Nelson, que trabalhou nas agências do Banco do
Brasil de São João de Meriti e da Penha.
Um pagode à beira da piscina, um sambinha no bar e festas temáticas o ano todo

são bons motivos para reunir os amigos.
Para Alberto, ser associado da AAFBB é
uma oportunidade de estar mais próximo
dos amigos de profissão. “À medida que
envelhecemos, a tendência é nos isolarmos, mas não podemos permitir isso.
Sou muito festeiro e a AAFBB faz parte da
minha vida. Não tenho do que reclamar.
Indico a Associação sempre que posso.
Todas as festas são excelentes e bem organizadas. Nota 10 para todos!”

2009
Grupo ‘Mulheres AAFBB’ é criado com a iniciativa
das vice-presidentes Celia Larichia e Loreni de Senger.
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2009

Sede campestre gera desenvolvimento
e inclusão social para Xerém
A AAFBB recebeu, em 1977, o título de Associação de Utilidade Pública do Governo do
Estado do Rio de Janeiro pelas ações realizadas em prol dos associados e da comunidade
em geral. A sede campestre, em Xerém, é um exemplo de iniciativa que gera benefícios
para os sócios e a população. O local, que tem cerca de 70 funcionários, gera emprego e
movimenta o comércio local, contribuindo para o desenvolvimento da região.
Muito mais do que ajudar a Escola Municipal Professora Aila Saldanha do Couto,
a AAFBB firmou uma parceria com a instituição e oferece seu espaço em Xerém para os
alunos praticarem atividades de lazer.
Há cerca de seis anos, crianças e adolescentes da escola utilizam a infraestrutura da
sede campestre para competições esportivas, natação, gincanas, atividades de leitura,
formaturas e encontro entre as famílias. No total, 306 alunos desfrutam do espaço
durante o ano letivo.
Esse tipo de iniciativa reforça o compromisso da AAFBB com a cidadania e com a inclusão social. Ao oferecer o espaço da sede campestre para os estudantes, a Associação
cumpre sua função de utilidade pública, beneficia a região de Xerém e gera orgulho
em seus associados.

2014

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

2016

AAFBB completa 65 anos de história.
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Apoio ao esporte: um dos
nossos compromissos
A AAFBB acredita que o esporte é uma ótima alternativa para a integração e a saúde dos associados. Essa crença levou a instituição a
apoiar competições realizadas em diferentes regiões do país, além
de estar sempre engajada em temas que valorizem o bem-estar e a
qualidade de vida das pessoas, independentemente da idade.
Um dos primeiros eventos esportivos em que Associação esteve presente foi o Campeonato de Integração Nacional dos Funcionários Aposentados do Banco do Brasil (Cinfaabb), que ocorre sempre no primeiro
semestre de cada ano. A história começou no início da década de 1990,
quando a sede campestre da AAFBB, em Xerém, foi escolhida para
sediar jogos amistosos entre funcionários e aposentados das AABBs
de Curitiba (PR) e Porto Alegre (RS). O objetivo era proporcionar um
clima de integração entre os colegas e, com o sucesso, ficou decidido
que o campeonato aconteceria anualmente.
A participação da AAFBB no Cinfaabb também inclui montagem de estande, distribuição de brindes e atualização cadastral dos associados.
Reconhecido como um dos mais importantes eventos para aposentados do Banco do Brasil, o encontro une esporte, atividades sociais e
ações voltadas à valorização da cultura local da cidade onde acontece.
A cada edição, o evento é realizado em uma cidade do Brasil. Este ano,
Cuiabá, no Mato Grosso, recebeu o campeonato no mês de maio.
Em 2005, A AAFBB também esteve presente na Copa Cooperforte.
Na ocasião, a Associação fechou uma parceria com a cooperativa
para a realização de competição de futebol society, na sede campestre, em Xerém.
Os eventos JESAF (Jornada Esportiva Estadual de Funcionários do
Banco do Brasil), JERAB (Jornadas Esportivas Regionais de AABBs),
JESAB (Jornada Esportiva Estadual de AABBs) e Jinfaabb (Jornada de
Integração dos Funcionários Aposentados do Banco do Brasil) também contam com o patrocínio e a colaboração da AAFBB. As atividades, que acontecem em diferentes locais a cada ano, reúnem diferentes modalidades, incluindo futebol, vôlei, tênis de mesa, tênis de
quadra, truco e sinuca.
Em todos os campeonatos em que a AAFBB está presente, os atletas
levam a sério as competições e se preparam para praticá-las com êxito. Além do reconhecimento dos primeiros colocados, o que prevalece nos eventos é o clima de confraternização entre os participantes
e seus familiares.
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CONECTADO
Aracaju (SE)
Representante: Wallas Alves de Morais
Praça General Valadão, 377, 1º andar – Centro
CEP: 49008-900
Tel.: (79) 3246-2137
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
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
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
Av. Francisco Glicério, 964, sala 405 – Centro
CEP: 13012-100
Tel.: (19) 3231-5050 / 3722-4150
E-mail: campinas.sp@aafbb.org.br
Campos dos Goytacazes (RJ)
Representante: Antonio Roberto Vieira
Rua 13 de Maio, 37, 3º andar – Centro
CEP: 28010-260 – Tel.: (22) 2722-0016
E-mail: campos.rj@aafbb.org.br
Caruaru (PE)
Representante: João Borges Lima
Praça José Martins, 56, 3º andar – Centro
CEP: 55002-970
Tel.: (81) 3722-1888 / 3273-1666
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: Carlos Ferreira Kravicz
Sala dos Aposentados
Av. Augusto Ribas, 555 – 3º – Centro
Ponta Grossa – PR – CEP: 84010-300
Tels.: (42) 3219-2200 / (42) 8403-7777
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
Representante 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
Avenida Barão de Studart (CE)
Avenida Barão de Studart, 2917
Joaquim Távora - CEP: 60120-375
Tel: (85) 3255-3127 / 3266-7937
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

Bairro Tirol – Área Urbana – RN
CEP: 59020-315
Tels.: (84) 98751-0401 / (42) 9999-0401
Niterói (RJ)
Representante: Humberto Blanc
Av. Ernani Amaral Peixoto, 347, 4º andar – Centro
CEP: 24030-072
Tel.: (21) 2729-9885
E-mail: niteroi.rj@aafbb.org.br
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

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

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

Ilhéus (BA)
Representante: Newton de Novais Miranda
Rua Marques de Paranaguá, 112,
4º andar – Centro
CEP: 45653-000
Tel.: (73) 3231-7918
E-mail: ilheus.ba@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

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

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

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

São Luís (MA)
Representante: Emídio Costa Ribeiro
Av. dos Holandeses, s/n, Clube AABB – Calhau
CEP: 65071-380
Tel.: (98) 3235-2652
E-mail: saoluis.ma@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

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

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

Ponto Avançado (RN)
Tirol – Área Urbana
Maria do Ceo Dantas
Av. Hermes da Fonseca, 1.288 – Condomínio
Rodrigo Melo Franco – Bloco D – Apt. 101 –

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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