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Participei da Festa Portuguesa e gostaria de deixar registrado um elogio. A festa foi excelente em todos os quesitos:
organização, alimentação, atendimento. Todos os pratos servidos estavam
muito saborosos, além da variedade.
Parabéns aos envolvidos! Foi a melhor
festa que participei na sede campestre.
Fátima do Souto Carneiro
Rio de Janeiro (RJ)

Parabenizo a diretoria da AAFBB pela
belíssima Festa Junina, muito bem organizada e com uma decoração de excelente bom gosto. Deixo também meu
elogio a toda equipe pelo atendimento
e organização.
Luiz Fernando Neves
São Paulo (SP)
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Quer enviar
sua pergunta,
crítica ou sugestão?
Entre em contato conosco
pelo e-mail
revistaconexao@aafbb.org.br
e veja sua mensagem
publicada nas
próximas ediÇões.

EDITORIAL

Nossos sócios
podem contar
sempre com
o apoio da
Orientação
Jurídica, que
está disponível
para atendê-los
e ajudá-los nos
mais diversos
casos.

Ações Coletivas: AAFBB em favor de seus
associados
A AAFBB está sempre empenhada em oferecer o melhor para seus associados, seja por
meio de benefícios, seja com eventos e cursos ou defendendo seus interesses, quando necessário. Nos casos judiciais, nossos sócios podem contar sempre com o apoio da Orientação Jurídica, que está disponível para atendê-los e ajudá-los nos mais diversos casos.
Quando o interesse é geral, a AAFBB assume essa luta ao intermediar com Ações Judiciais Coletivas. Atualmente, três de nossos processos estão mais em evidência. Leia a
matéria de capa desta edição e confira o andamento de cada uma delas.
Na seção Pra você, falamos sobre o Clube de Benefícios e sua enorme lista de parceiros. A edição traz ainda informações sobre o Seguro de Vida da AAFBB e um
comparativo com planos oferecidos pelo mercado.
Em Por dentro da Cassi, trazemos informações sobre o Grupo de Trabalho
da Caixa de Assistência, que busca soluções para trazer de volta a sustentabilidade e a perenidade da Cassi.
Saúde também é tema da nossa revista e, no Viva Mais, damos valiosas
dicas para manter mente e corpo saudáveis mesmo com a chegada da
terceira idade. No De malas prontas, explicamos como organizar
uma viagem com antecedência e evitar dor de cabeça. Mas se
você pretende aproveitar um descanso pelo Brasil mesmo,
que tal se hospedar em nossa sede campestre, no Rio de
Janeiro, ou aproveitar os clubes das AABBs?
Para finalizar, uma agenda cultural com programação diferenciada e um divertido passatempo.
Boa leitura!
Loreni de Senger
Presidente da AAFBB
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CAPA

Ações Coletivas Jurídicas:
AAFBB na luta por
seus associados

Na vida, algumas vezes, para garantir
nossos direitos ou requerermos soluções
plausíveis para determinados conflitos de
interesses, precisamos recorrer à Justiça
por meio de ações jurídicas, embasadas nas
leis brasileiras. A AAFBB, além de oferecer o
serviço de Orientação Jurídica, intermedia
e acompanha algumas Ações Coletivas em
favor de seus associados.
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Uma delas é a P-220, ação exclusiva da AAFBB e mais importante no momento para a Associação. De acordo com a Assessoria
Jurídica, a rubrica P-220 (atual P-309) é utilizada para identificar
um grupo de aposentados que tem seus benefícios pagos diretamente pelo Banco do Brasil. No entanto, há algum tempo, para
se isentar dessa responsabilidade mensal, o BB repassou para a
Previ todo o valor provisionado para pagar essas aposentadorias.
Em 2009, a Previ declarou um superávit. Para distribuir o valor
excedente, a instituição determinou a suspensão provisória das
contribuições do Plano 1, além da criação do Benefício Especial
Temporário (BET), em que os participantes desse plano receberiam, mensalmente, uma verba extra até o fim do superávit.
No entanto, o BET não foi pago para aposentados e pensionistas
da P-220 sob a alegação de que esse grupo não recebe o benefício diretamente pela Previ. “A instituição argumenta que esses
salários são de responsabilidade do Banco e que o superávit da
Previ não incluiu essa verba. No entanto, essas mesmas pessoas
que recebem pelo Banco contribuem para a Previ sobre o valor
do benefício recebido. Como o superávit foi conquistado com
a ajuda das contribuições, tem participação do grupo da P-220
também. Sendo assim, eles têm direito ao BET”, explica Renan
Loureiro, advogado da Orientação Jurídica.
A ação coletiva, que tem cerca de 7 mil beneficiários, está em
fase de perícia contábil. “A Previ havia solicitado uma perícia
atuarial para verificar se esse valor realmente entrou no fundo
que contribuiu para o superávit. Nós, em nome da AAFBB, solicitamos uma perícia contábil porque acreditamos que ela pode
comprovar o direito dos nossos associados”, conta Renan, que
acrescenta: “Essa fase está sendo retomada no momento, pois a
perita nomeada inicialmente ficou cerca de um ano com o processo e não realizou o trabalho. Agora, o juiz a destituiu do cargo
e nomeou novo perito, que deve entregar o laudo em 30 dias, a
contar da data do início da perícia. Estamos confiantes de que o
processo terá andamento normal após essa fase.”

ICMS: cobrança injusta na conta de luz
Outra Ação Coletiva da AAFBB, que ainda está em fase inicial, é
a do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços),
que solicita a suspensão da cobrança desse imposto sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e a Tarifa de Uso do
Sistema de Transmissão (TUST) nas contas de luz.
“O ICMS deve incidir apenas sobre o serviço prestado ou o produto em circulação. No entanto, ao fazer a soma do valor total
da tarifa de energia elétrica, o governo embute o ICMS sobre as
tarifas TUSD e TUST, o que é irregular. Nosso objetivo é conseguir

uma declaração judicial que suspenda a cobrança de ICMS em
cima dessas duas tarifas”, destaca Renan.
O processo, porém, é específico para associados do Rio de Janeiro, pois o ICMS é um imposto estadual e cada estado tem uma
regra diferente. “Temos um projeto de ampliar a ação para outros estados, mas ainda estudaremos caso a caso para identificar
onde a cobrança pode ser considerada ilegal ou não”, ressalta.

Em busca do FGTS
Ação Coletiva de nível nacional, a do FGTS pode ter adesão de
quem tem saldo até o momento. O diferencial da ação da AAFBB,
que foi iniciada em 2014, é que ela protege o direito de todo beneficiário de 1999 até os dias atuais. “Em 2015, o STF decidiu que,
uma vez julgado como favorável, o processo só pagaria o FGTS
dos últimos cinco anos. No entanto, ele protegeu quem já tinha
dado entrada na ação, como a AAFBB, que garantiu o direito dos
associados receberem pelos 30 anos”, informa.
Como esse processo mexeu muito com as entidades e milhões
de pessoas ingressaram, houve grande repercussão. Nestes casos, segundo Renan, os tribunais superiores selecionam, mediante sorteio, uma ação sobre o tema para ser analisada. Enquanto
o processo não é julgado, todos os outros ficam suspensos. Isso
acontece para que não haja decisões contraditórias sobre ações
que requerem os mesmos direitos.
“Se a ação for julgada como favorável, os demais processos são liberados e certamente serão avaliados como procedentes. No entanto, se
a ação não tiver sucesso, os demais acabam perdendo também. Com
isso, em abril, o processo de base foi julgado de forma não favorável.
A ação da AAFBB foi julgada em 30 de agosto, seguindo a decisão do
STJ em 1ª instância. Agora, estamos trabalhando para tentar todos os
tipos de recursos e reverter a decisão”, pondera.
Se interessou por uma dessas ações e quer saber como pode ingressar? Acesse o site www.aafbb.org.br ou procure a Vice-Presidência
de Assistência ao Associado.
CONEXÃO
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PRA VOCÊ

Clube de Benefícios:
ampliando os horizontes
dos associados da AAFBB
Uma das vantagens do
Clube de Benefícios da
AAFBB é sua enorme carteira
de parceiros na área de
educação. Graças a pacotes
exclusivos, o associado pode
fazer uma nova faculdade,
obter uma formação técnica
ou desenvolver um novo
hobby. E o melhor de tudo: se
você não tem tempo de ir à
universidade, a instituição de
ensino pode ir até você.

“O Clube de Benefícios da AAFBB conta
com diversas instituições de ensino presencial e a distância. É uma facilidade que
os associados e seus dependentes têm de
aproveitar”, afirma Roberto Escóssia, diretor de Benefícios da Associação.
Escóssia destaca que os dependentes
dos associados, pais, avós, irmãos, filhos,
netos e sobrinhos também têm descontos nos cursos. “Muitos sócios pagam a
mensalidade de seus dependentes em
virtude dos descontos disponíveis. Essa é
mais uma das inúmeras facilidades que a
AAFBB oferece.”
Para elaborar a carteira de parceiros da
AAFBB, Escóssia explica que avaliou e
comparou cases das melhores práticas de
mercado. “Nós estudamos a fundo os modelos de várias organizações, entre elas o
Clube Petros, um dos mais completos na
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ocasião. Estamos sempre procurando os
melhores parceiros.”
Um deles é a Universidade Estácio de
Sá, que oferece graduação, extensão e
pós-graduação, e está presente em todo
o Brasil. Associados e colaboradores da
AAFBB têm desconto de 20% para cursos,
com exceção de Medicina e Engenharia.
Basta apresentar a carteirinha no momento da inscrição na secretaria da faculdade.
Mais informações pelo portal.estacio.br.
Aprender uma língua estrangeira nunca
foi tão fácil. Entre os parceiros do Clube
estão a PBF English – Español, escola de
idiomas com mais de 100 unidades no
país, a Wizard Idiomas e a Top English.
O Clube de Benefícios da AAFBB está em
constante crescimento. Todos podem
sugerir novas parcerias locais e nacio-

nais, seja na área de educação ou mesmo em outras áreas de abrangência do
Clube. “Se o associado ou o representante souber de alguma oportunidade,
por favor, fale conosco para verificarmos
a possibilidade de formalizar a parceria.
Basta entrar em contato comigo pelo
telefone (21) 3861-0708 ou pelo e-mail
robertoescossia@aafbb.org.br.”

Fácil acesso
Para obter mais detalhes sobre esses e outros parceiros da AAFBB,
acesse o site www.aafbb.org.br.
Dentro da aba Vantagens, na área
superior do site, clique em Clube
de Benefícios. Sua busca pode ser
feita por estado, especialidade ou
palavra-chave.

PRA VOCÊ

Seguro de vida AAFBB:
proteção e preços
competitivos

Mais de 35 mil associados usufruem, atualmente, do modelo de
seguro de vida da AAFBB, que, além de preços competitivos, não
sofre reajustes técnicos por conta de mudança de faixa de idade,
sendo corrigida anualmente somente pelo IPCA, ao contrário das
oferecidas no mercado.

Se você ainda não tem seguro de vida,
pense bem se não está na hora de adquirir
um. Afinal, não podemos prever o futuro e
proteção nunca é demais nas nossas vidas!
Na AAFBB, por exemplo, os associados têm
à disposição esse benefício com condições
muito vantajosas e diferenciadas em relação
ao que é oferecido atualmente no mercado.

“O seguro de vida da Associação é um dos melhores do mercado. O prêmio é corrigido apenas pela inflação, assim como o valor
contratado”, explica José Mauro Cordeiro, diretor da área de Seguridade e Benefícios.

“É possível pagar uma cobertura top com valor baixo. À medida que a idade vai aumentando, o segurado acaba pagando mais
caro. Já para apólices até o limite de 70 anos, a cobertura máxima
é de R$ 115 mil. Caso queira, o associado pode, inclusive, contratar mais de uma apólice”, afirma José Mauro. Ele ressalta ainda que os segurados também participam de sorteio de prêmios
mensais de R$ 10 mil.

O benefício também é viável para associados mais velhos, com a
cobertura contratada valendo até a morte. Outro ponto destacado por José Mauro é quanto à idade para contratar o benefício.
Segundo o diretor, quanto mais cedo o seguro de vida for adquirido, maior será o limite da cobertura, que tem valor máximo de
R$ 600 mil por morte e R$ 600 mil por acidentes para aqueles
cuja idade é de até 35 anos.

“O seguro de vida da AAFBB também tem a vantagem de não ser
burocrático. Em caso de sinistro, o pagamento da apólice é feito
rapidamente, em até 40 dias”, destaca José Mauro, acrescentando que, para contratos no valor de até R$ 100 mil, segurados com
até 59 anos não cumprem período de carência e não precisam
preencher a Declaração Pessoal de Saúde (DPS), documento no
qual o segurado informa dados sobre sua condição de saúde.

A Revista Conexão AAFBB elaborou duas propostas de cotações de seguro de vida: uma pela Associação e outra por seguradora nacional do mercado, para dois tipos de perfis. Avalie:
Capital

Morte Natural

Morte Acidental

Invalidez total ou
parcial por acidente

Valor mensal
a pagar

50 anos

R$ 300.000

R$ 300.000

R$ 600.000

R$ 300.000

R$ 243,03

60 anos

R$ 300.000

R$ 300.000

R$ 600.000

R$ 300.000

R$ 588,12

Seguro de Vida

Seguro de Vida AAFBB

Seguro de vida oferecido no mercado nacional
50 anos

R$ 300.000

R$ 300.000

R$ 600.000

R$ 300.000

R$ 432,38

60 anos

R$ 300.000

R$ 300.000

R$ 600.000

R$ 600.000

R$ 835,22
CONEXÃO
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VIVA MAIS

Com mais
idosos no Brasil,
envelhecimento
saudável deve
ser prioridade
O número de idosos no Brasil
cresce a cada ano. Segundo
dados do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE),
em 2060 o país deve ter cerca
de 19 milhões de pessoas com
mais de 80 anos. O aumento da
expectativa de vida exige que
os serviços voltados para a
terceira idade funcionem de
forma eficiente.
É preciso ainda que haja
investimento em políticas
públicas eficazes para essa
parte da população.
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Em 2017, o total de brasileiros com mais de 60 anos chegou a 30,2 milhões. Isso representa um crescimento de 18% desde 2012. Ainda segundo o IBGE, as mulheres são
maioria nesse grupo, totalizando 16,9 milhões. Os homens idosos correspondem à marca de 13,3 milhões.
A quantidade de idosos tem crescido em todos os estados do país. No entanto, Rio de
Janeiro e Rio Grande do Sul são os que mais concentram pessoas da terceira idade. Para
garantir um envelhecimento digno aos cidadãos, a Organização Mundial de Saúde (OMS)
orienta que os governantes ofereçam serviços de saúde aos idosos e apoio às famílias nos
cuidados com os mais velhos. Outra recomendação é combater o isolamento e a solidão.

Corpo em movimento na terceira idade
Uma dica importante para ter um envelhecimento saudável é fazer, pelo menos, 30 minutos de atividade física três vezes por semana. Os exercícios ajudam a evitar doenças, reduzem o peso, melhoram o humor e a mobilidade. O idoso pode optar por caminhar, andar
de bicicleta, nadar, fazer yoga, pilates ou qualquer outra atividade indicada pelo médico.
Com o corpo forte, os idosos ganham mais independência no dia a dia e têm menos
chances de quedas ou tombos causados pela falta de densidade óssea. Além da preocupação em manter o corpo em movimento, é preciso estimular o cérebro por meio da
leitura de jornais, livros, jogos, palavras cruzadas, instrumentos musicais ou qualquer
atividade que exija concentração e gere novos aprendizados.

Para a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, exercitar
a mente faz bem para pessoas de qualquer faixa etária, mas, no
caso dos mais velhos, é ainda mais importante. A atividade intelectual pode ser praticada até mesmo dentro de casa, cerca de
uma ou duas horas por dia.
Os idosos também precisam valorizar o
convívio social para ter mais qualidade
de vida e combater a depressão. Vale
passar mais tempo com familiares ou
amigos, fazer passeios em grupos ou
participar de cursos para a terceira idade. Outra sugestão é usar a tecnologia
para se manter conectado com parentes ou amigos, seja por celular,
e-mail ou mídias sociais.
Viajar também traz benefícios positivos para a vida dos idosos. Os
médicos afirmam que conhecer
novos lugares favorece o bem-estar
e diminui casos de depressão, ansiedade e solidão.

Vacinação indicada para idosos
Na terceira idade, é comum haver queda da imunidade. Por isso,
manter o calendário de vacinação em dia é essencial para combater
as chances de doenças que podem levar à morte. O Sistema Único
de Saúde (SUS) disponibiliza vacinas contra hepatite B, dupla adulto
(difteria e tétano) e febre amarela para pessoas com mais de 60 anos.
Antes de buscar a imunização, é importante consultar o médico para
conhecer os efeitos e as contraindicações.
Além dessas vacinas,
o Ministério da Saúde
faz campanhas para
imunização contra o
vírus da gripe. Também
é possível ter acesso
gratuito à vacina
pneumocócica
23-valente, que
combate a
pneumonia.
Cuide-se!

Alimentação e hábitos saudáveis
Para ter energia durante o dia, a orientação é ter uma boa
noite de sono e manter uma alimentação equilibrada, rica
em frutas, legumes, proteínas e outros alimentos saudáveis.
A ingestão de água também é fundamental para manter o corpo sempre hidratado, melhorando a circulação, aumentando
a oxigenação cerebral, evitando cálculos renais e de vesícula
e garantindo o funcionamento do intestino e do organismo
como um todo. Como a pele fica mais ressecada na velhice, a
ingestão de líquidos ajuda a diminuir esse problema.
Os idosos devem consultar um médico com frequência e
seguir as orientações do profissional corretamente, principalmente se tiverem doença cardiovascular, hipertensão,
diabetes, osteoporose ou perda de visão.
De forma geral, não há segredos em relação ao que deve
ser feito para prevenir doenças. A recomendação dos especialistas é dar atenção ao corpo, fazer exames periódicos,
descansar e ter momentos de lazer.

Atividades na sede social
A AAFBB tem como missão promover a qualidade de vida
de aposentados e seus dependentes. Por esse motivo, está
sempre empenhada em realizar atividades de integração
com os idosos, como festas em datas comemorativas, viagens, cursos e outras iniciativas. Confira as atividades oferecidas pela sede social da AAFBB e participe!
Dança Sênior – segundas-feiras, às 15h
Oficina de Artesanato – quartas-feiras, às 14h
Dança de Salão – quartas-feiras, às 17h
Massoterapia – às quartas e sextas-feiras, das 13h às 17h
Atelier da Memória – terças-feiras, às 14h
Informações: 0800 701 0805
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AÇÃO DA PREVI
POREM
DENTRO

Costelada Gaúcha no Rio de Janeiro
Associados e convidados aproveitaram o feriado da Independência do Brasil, celebrado em 7 de setembro, para
prestigiar a tradicional Costelada Gaúcha. Realizado na
sede campestre, o evento teve atividades para toda a família. A animação ficou por conta da apresentação do grupo
folclórico Banda Gaúcha.

Dia das Crianças animado em Xerém
No fim de semana de 12 de outubro, a sede campestre recebeu 70 famílias de funcionários da ativa do Banco do Brasil
para o evento ‘Brincadeira de Criança em Xerém’. Além de
participar de jogos e atividades na piscina e no campo de futebol, os pequenos se deliciaram com um lanche especial na
companhia de personagens infantis.

Queijos e Vinhos para curtir o frio
Para fechar agosto em agradável clima de serra, a AAFBB promoveu, em sua sede campestre, o tradicional Festival de Queijos e Vinhos. Bastante elogiada pelos presentes, a elegante
decoração em tons de vinho e verde trouxe aconchego para o
evento, que teve ainda show da Banda Fênix. No cardápio, queijos, frios, salgados, caldos e excelente seleção de vinhos.

10 CONEXÃO

Festa no ‘arraiá’ da sede campestre
O mês de julho foi marcado pela tradicional Festa Junina da
sede campestre. Além de degustarem comidas típicas, os
participantes dançaram muito forró pé de serra ao som da
banda Os Nordestinos. Adultos e crianças também se divertiram com as tradicionais brincadeiras e a apresentação da
quadrilha Bombocado.

POR DENTRA DA CASSI

Futuro da Cassi: O que queremos
garantir para a nossa saúde?
A AAFBB tem como missão principal o bem-estar e a defesa dos
direitos de seus associados. A luta permanente por uma Caixa
de Assistência que atenda às necessidades da família Banco do
Brasil é de primordial importância para nossa Associação.
A Cassi recentemente criou um GT (Grupo de Trabalho), onde
reuniu as cinco Entidades participantes do Memorando de Entendimentos, Representantes do ‘Mais’, do ‘MSU’ e o seu Grupo
Técnico. Como resultado desse trabalho, foi entregue à Cassi,
para sua análise técnica e posterior remessa ao Patrocinador,
proposta com os consensos obtidos entre os participantes do GT.
É importante destacar a importância da atuação da AAFBB no
Grupo de Trabalho. Sempre estivemos empenhados e participando ativamente de todos os assuntos em torno da nossa
Caixa de Assistência, momentos em que ratiﬁcamos nosso trabalho ao longo desses 67 anos na defesa dos interesses coletivos dos funcionários da ativa, aposentados e pensionistas do
universo Banco do Brasil.

Independentemente do caminho que será trilhado na busca de
soluções que realmente tragam sustentabilidade e perenidade à
nossa Caixa de Assistência, é inquestionável que, frente ao déﬁcit
que se instalou, o tema está merecendo uma avaliação séria e
de foro íntimo de cada associado com a pergunta que não quer
calar: o que queremos para a nossa Cassi?
O mercado de saúde em que a Cassi está inserida, a cada dia se
torna mais complexo e mais caro. Tudo indica que, com o passar dos anos, os desaﬁos serão ainda maiores diante do aumento
da expectativa de vida da população e o aparecimento, cada vez
mais cedo, das chamadas doenças crônicas, consideradas as vedetes quando o assunto é custo em saúde.
Está na hora de dialogar. Está na hora de buscar alternativas que
capacitem a Cassi a seguir em frente e, de igual forma, contemplar necessidades e limites dos associados e do Patrocinador.
Não há mais lugar para embates. É imperioso reﬂetir: até quando
vale a pena o ‘embate’? E a partir de qual momento ele inicia o
inevitável processo de destruição?
Não podemos abrir mão da nossa Cassi! A AAFBB está atenta
e continuará lutando, em conjunto com as demais Entidades
representativas, na busca de uma proposta de consenso que
melhor atenda às partes integrantes desta negociação, que
se tornou a mais importante para os funcionários, aposentados e pensionistas do Banco do Brasil.
Venha você também participar desta missão em conjunto com a AAFBB. Sua opinião será muito importante e,
certamente, contribuirá para o sucesso e a longevidade
da nossa Caixa de Assistência, que representa a certeza
do cuidado com nossa saúde.
Loreni de Senger
Presidente
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EM DESTAQUE

Ainda em setembro, a cidade é decorada e começa a viver o clima
da quadra nazarena – como é chamado este período do ano pelos
paraenses. Este ano, o prédio do BB recebeu a aplicação em adesivo,
representando os principais símbolos da festa: a imagem de Nossa
Senhora de Nazaré dentro da berlinda e a corda, que é atrelada à
berlinda e tem cada centímetro disputado pelos promesseiros.
Lá vem ela! A Nazinha, como é chamada carinhosamente na terra
do Círio. Em qualquer ponto do trajeto, a passagem da corda e
da berlinda com a imagem são os momentos mais aguardados
por quem assiste a procissão. No Banco do Brasil, os convidados
veem de perto o espetáculo preparado para este momento.

O BB no caminho da
celebração da fé do
povo paraense
Existe uma máxima no Pará que diz que o Círio não pode ser contado, ele precisa ser vivido. Humildemente, tentarei traduzir em
palavras a experiência vivida no prédio de uma das empresas que
produz uma das mais tradicionais e belas homenagens no percurso da Trasladação e do Círio: o Banco do Brasil.
A cada ano, o Círio de Nazaré toma proporções maiores. As procissões ganham as ruas de Belém, no estado do Pará, e dão a dimensão da fé e do envolvimento de moradores e turistas com
o evento que, há 226 anos, transcende os limites da religião e
reúne dois milhões de pessoas na cidade.
A programação oficial inclui 12 procissões, entre elas a das motos,
das crianças, dos corredores, dos barcos e uma de carro, com percurso de quase 50 quilômetros. Mas, nas principais, os romeiros
vão a pé mesmo, em um trajeto de pouco mais de 3,5 quilômetros.
Estou falando da Trasladação, realizada na noite do segundo sábado de outubro, e do Círio, sempre na manhã seguinte. A multidão
que acompanha passa em frente à sede do BB, localizada na Avenida Presidente Vargas, no centro da capital paraense.
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As mãos estendidas, as lágrimas incontidas não deixam dúvidas:
seja bem-vindo a um dos momentos mais emocionantes da sua
vida! A chegada do sacrifício da corda ganha o ritmo e a emoção
das músicas cantadas por artistas. Este ano, os escolhidos foram
Lia Soares e Davidson Silva, da Canção Nova. À noite, o espetáculo
ganha luzes especiais, cores e brilho com chuva de papel picado
e cascata de fogos de artifício. Pela manhã, a homenagem ganha
as cores de serpentinas, balões e papéis picados. Chuva produzida
manualmente por funcionários do BB e familiares voluntários que
se organizam no 8° andar do prédio. Eles são parte dos envolvidos
neste trabalho que tem a coordenação da Superintendência do BB,
no Pará, e conta, inclusive, com a ajuda da AAFBB local.
São muitas as pessoas que se aglomeram nas calçadas e nos
prédios em frente ao Banco do Brasil para ter visão privilegiada
deste momento.
Como bem descreveu Padre Fábio de Melo: “é muito mais que ver
um mar de gente, nas ruas de Belém a festejar”. Este ‘mar’ vem
antes e depois da berlinda, numa inexplicável profusão de fé, alegria, respeito, agradecimento, pedidos e orações. Os romeiros
andam no sábado em direção à Catedral da Sé e, no domingo, em
direção à Basílica Santuário de Nazaré.
Um movimento que estranha a quem não viveu um Círio. Mas
que provoca uma emoção inesquecível a quem vive a celebração
da fé do povo paraense.
Larissa Ribeiro é assessora de Comunicação do
Banco do Brasil. Atualmente, trabalha na Superintendência de Varejo e Governo do Rio de
Janeiro, mas também já atuou na Comunicação
no Estado do Pará. É jornalista, com especialização em Comunicação Corporativa. Antes do
BB, trabalhou na Assessoria de Comunicação
da TIM e na afiliada da TV Globo em Belém.

PRA VOCÊ

Sombra e água fresca
longe da folia
Este ano, o Carnaval será em março, mas, se você pretende viajar, o ideal é começar a pensar para onde ir desde já. Para quem gosta de curtir a folia das festas de rua, os destinos já
são certos: Rio de Janeiro, Salvador e Recife são as melhores opções. Mas se você prefere
aproveitar os dias de folga para buscar sossego longe das agitações, confira as dicas do
nosso roteiro especial bem brasileiro.

Parque Estadual do Jalapão

No Centro-Oeste, há inúmeras opções. Caldas Novas, em Goiás, é ótimo destino para
quem gosta de mergulhar nas águas termais das várias piscinas e parques aquáticos. Também em Goiás, a Chapada dos Veadeiros reúne uma das mais belas paisagens naturais
brasileiras, com cânions, paredões rochosos, cachoeiras e piscinas naturais.
No Mato Grosso do Sul, é possível um grande contato com a natureza ao visitar o Pantanal. Trilhas, safáris e passeios de barco são apenas alguns dos passeios disponíveis. Ainda
no estado, fica a capital brasileira do ecoturismo: Bonito, excelente escolha para quem
busca tranquilidade e contato com a natureza. A cidade também é ideal para quem curte
aventura e esportes radicais. No mesmo estilo de Bonito, o município de Nobres, no Mato
Grosso, oferece flutuações, trilhas e belas cachoeiras para os visitantes, com a vantagem
de ser menos procurada.
Subindo um pouco mais, na Região Norte, encontramos o Parque Estadual do Jalapão,
localizado no interior do Tocantins. Ainda pouco explorado por turistas, o lugar é o refúgio
perfeito para quem busca paz e tranquilidade à beira de rios e cachoeiras. No entanto, chegar lá demanda disposição, já que as estradas não são asfaltadas e o percurso precisa ser
feito em 4x4. No Pará, outro belo destino, considerado o Caribe brasileiro: Alter do Chão.
Banhado pelo Rio Tapajós, o local é um paraíso de água doce e cristalina.
Mas se você prefere o clima mais ameno das serras, também não faltam opções, mes-mo
no verão. No Sudeste, há diversas cidades incríveis. Uma das mais conhecidas do Brasil,
Campos do Jordão, em São Paulo, tem hotéis cinco estrelas, excelentes restaurantes e
passeios para quem gosta de apreciar a natureza. Chamada de Cidade Imperial, Petrópolis,
no Rio de Janeiro, tem muitos pontos turísticos e museus para visitar, com a vantagem de
você poder se hospedar na sede campestre da AAFBB, em Xerém. Já em Minas Gerais, um
ótimo destino é a Serra da Canastra, que oferece uma imensa gama de cachoeiras e trilhas.
No Sul, a Serra Gaúcha continua sendo uma ótima escolha em qualquer época do ano.
Gramado e Canela costumam receber menos turistas durante o Carnaval, tornando-se o
destino perfeito para quem deseja aproveitar os passeios com tranquilidade. Foz do Iguaçu, no Paraná, é outra boa escolha para quem quer desfrutar da natureza, procura por boa
gastronomia e hotéis aconchegantes.
Escolha seu destino e embarque em uma bela viagem!

Chapada dos Veadeiros
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Viagem planejada:
diversão e descanso
sem dor de cabeça

Um dos grandes prazeres
da vida é viajar e conhecer
diferentes destinos, não
é mesmo? Para viver
todos os benefícios que a
experiência pode trazer,
no entanto, é importante
se preparar de forma
adequada. E partir com
tudo devidamente checado
pode evitar dor de cabeça
pelo caminho. Para você
ficar tranquilo e com tudo
planejado, preparamos
algumas dicas para você
fazer uma boa viagem.
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Destino e documentos
Defina o destino da viagem e verifique o que é necessário. Passaporte, vistos, vacinas,
tudo isso precisa ser providenciado com antecedência. Para as viagens nacionais, um documento de identificação com foto é o suficiente. Lembrando que, ao viajar com crianças, elas também precisam estar com a documentação em dia. E, no caso de não ser o
responsável por elas, apresentar a autorização dos pais, inclusive para viagem de ônibus.
Necessário para a maioria das viagens internacionais, o passaporte precisa ter validade
de, pelo menos, seis meses. Se você já tem o documento, confira até quando vale o seu.
Se ainda não tem, providencie o quanto antes: em algumas cidades, é preciso viajar para
outro lugar para ter acesso a um posto da Polícia Federal, além de ser preciso marcar
via internet e pagar taxas no banco. Para viagens a países do Mercosul, como Paraguai,
Uruguai e Argentina, turistas brasileiros não precisam, necessariamente, apresentar o
passaporte. É possível entrar nesses países portando apenas a carteira de identidade,
desde que ela tenha menos de 10 anos de expedição.

Visto, vacinas e carteirinhas
Com o passaporte em mãos, é hora de descobrir se o país para o qual está embarcando
exige ou não visto para brasileiros. Se você tem conexão nos Estados Unidos, o visto
americano é obrigatório, independentemente do país ser apenas uma parada até o destino final. Se não tiver, nem poderá embarcar.

Países como China, Japão, Canadá, Austrália e casos especiais,
como Dubai, exigem que o visto seja retirado antes do embarque, assim como os Estados Unidos. Logo que tiver o passaporte
em mãos, dê entrada no pedido de visto para não correr o risco
de perder a viagem. As regras, os documentos e os valores para a
retirada do visto variam de acordo com o país de destino. Alguns
países fogem à regra, fornecem o visto e cobram as taxas no momento da imigração, como a Indonésia, por exemplo.
É importante lembrar que alguns países exigem comprovante internacional de vacina contra diferentes doenças. A principal delas
é contra a febre amarela. Verifique se este é o caso do seu destino
e providencie o Certificado Internacional de Vacinação e Profilaxia
(CIVP). Consulte o site da Anvisa e veja o local mais próximo para tomar as doses das vacinas exigidas e obter a emissão do documento.
Além disso, lembre-se de levar a carteirinha do convênio e o
comprovante do seguro-viagem, fundamental para as viagens
internacionais. Afinal, a gente nunca sabe quando vai precisar de
atendimento médico, e é melhor estar sempre prevenido.

Confirmações
Se planejou sua viagem sozinho, faça as confirmações com antecedência: verifique as passagens e o quanto de bagagem ela
lhe permite levar; o horário de check-in no hotel e confira com
as empresas contratadas se está tudo certo com o transfer do
aeroporto e os passeios.
Confirme também a validade e o limite disponível dos seus cartões
de crédito e débito. Eles não podem deixar você na mão quando
mais precisar. E não se esqueça de levar uma quantia em dinheiro na
moeda local. Diversos lugares só aceitam pagamento em espécie.

Aviso de viagem
Antes de deixar o Brasil, ligue para seu banco ou operadora de
cartão de crédito e informe sobre sua viagem e todos os países
que irá visitar, mesmo os que forem apenas conexão ou por pouco tempo. Nunca se sabe quando você vai precisar usar o cartão
de crédito numa emergência e ele não pode estar bloqueado.
Além disso, sempre deixe uma cópia do seu itinerário com datas
e hotéis com um amigo ou familiar para casos de emergência.

dos carregadores de aparelhos, como smartphones, computador e
câmeras. E atente-se ao peso da bagagem, lembrando que muitas
companhias estão cobrando taxas extras para despachar malas.
Sempre que possível, viaje apenas com uma mala pequena e com
uma mochila/bolsa com itens pessoais. É importante que tudo de valor, dinheiro e eletrônicos estejam com você o tempo todo. Outra dica
bacana é tirar uma foto da sua mala fechada e aberta mostrando o
conteúdo da mesma. Em caso de extravio, é muito mais fácil mostrar
as fotos para a companhia aérea do que tentar descrever tudo.

Pergunte ao seu médico
Dependendo de onde você está indo, pode precisar de receitas
médicas (em português ou inglês) e até de vacinas. Cheque essa
questão sempre com seu médico e carregue remédios comuns,
como band-aids, medicação para enjoo, dor de cabeça e indisposição estomacal na sua bagagem de mão.

Tudo em mãos
Tenha toda a documentação de embarque em mãos a todo o
momento a partir do check-in e, caso esteja usando o smartphone para embarcar, capture a imagem do bilhete para facilitar na
hora de abrir e mostrar ao agente do portão. Isto pode salvar minutos preciosos e fazer a alegria dos seus companheiros de voo,
especialmente quando se está viajando com um grupo grande.

Divirta-se na espera
Preparar-se para enfrentar longas horas no aeroporto é muito
importante. E distrair-se com música, leitura e jogos no celular
podem ser uma boa alternativa. Se for viajar com crianças, lembre-se de levar brinquedos, livros de colorir e
outras opções de diversão para elas também.
Com essas dicas, basta escolher
o destino e boa viagem!

Bagagem eficiente
Organize uma bagagem sem exageros, mas com tudo o que é necessário para garantir seu conforto: roupas apropriadas para o clima do
lugar, que amassem pouco e possam formar vários looks. Outra boa
dica para diminuir o peso das malas é optar por mini embalagens
para transportar xampu, condicionador e cremes. Não se esqueça
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Sede campestre e AABBs oferecem
conforto e segurança

AGENDA CULTURAL

Sede campestre, em Xerém

Cultivar momentos de lazer é essencial para a qualidade de vida.
Isso inclui descansar, praticar esportes, viajar e relaxar com a família ou amigos. Pensando nisso, a AAFBB oferece aos seus associados diferentes atividades nas representações para promover a
integração das pessoas. A Associação também disponibiliza aos
sócios a sede campestre, um espaço repleto de verde, tranquilidade e acomodações confortáveis.
Localizada em Xerém, no município de Duque de Caxias, a sede
campestre fica a cerca de uma hora da cidade do Rio de Janeiro.
Nela, é possível passar um dia inteiro ou um fim de semana bastante divertido e com segurança. O local conta com restaurante,
bar, piscina, campo de futebol, salão de festas, auditório e churrasqueira. Para quem não quer dirigir, a AAFBB oferece transporte
de ida e volta saindo da sede social.
Outro diferencial da sede campestre é a proximidade de cidades
históricas, como Petrópolis e Teresópolis. Os hóspedes podem
optar por chalés, suítes e apartamentos por preços variados. Em
feriados, é necessário agendar com antecedência e consultar os
valores especiais pelos telefones (21) 2679-9900 ou 2679-1921.
As AABBs também oferecem aos sócios serviços de hospedagem
em diferentes cidades do país. Trata-se de uma opção confiável
para aproveitar as férias ou um feriado prolongado com conforto
e boa estrutura. O valor das diárias costuma ser mais acessível
que os de hotéis tradicionais. No período de baixa temporada, os
custos ficam ainda menores.
Geralmente, as AABBs ficam localizadas em áreas próximas a
pontos turísticos, praias e restaurantes. Elas também oferecem acomodações espaçosas com varanda, sala, cozinha, suíte,
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AABB São Luís, no Maranhão

ar-condicionado, televisão, geladeira, fogão, armários e utensílios
de cama, mesa e banho. Além disso, a estrutura física dos próprios
clubes proporciona lazer e diversão para diferentes idades.
Para as pessoas que gostam de um contato mais próximo com a
natureza, alguns clubes da AABB contam com espaços destinados
a camping. A maioria tem estrutura com banheiros, chuveiros, espaço para barracas, segurança e acesso às churrasqueiras.

Contatos das AABBS com hospedagem:
Aracaju (SE) – Telefones: (79) 3243-2714 / 3227-1265
Avaré (SP) – Telefones: (14) 3732-7326 / 3768-6229
João Pessoa (PB) – Telefones: (83) 3251-1280/ 98625-5146
Maceió (AL) – Telefones: (82) 3375-1300/ 99680-6262
Manaus (AM) – Telefones: (92) 3633-3677/ 3081-1944
Natal (RN) – Telefones: (84) 3211-4412/ 3211-5770
Salvador (BA) – Telefones: (71) 2106-8257 / (71) 2106-8281
São Luís ((MA) – Telefones: (98) 3235-6924/3235-1638
Teresópolis (RJ) – Telefones: (21) 2742-0182
Valença (RJ) - Telefone: (24) 2453-4590 / 98865-1002

Contatos das AABBs com camping
AABB Anápolis (GO) – Telefone: (62) 3314-1517
AABB Carazinho (RS) – Telefone: (54) 3331-3555
AABB Itapuranga (GO) – Telefone: (62) 3355-1408
AABB Paraíso do Tocantins (TO) – Telefone: (63) 8462-9466
AABB Piraju (SP) – Telefone: (14) 3351-3344
AABB Unaí (MG) – Telefone: (38) 3676-8869

Para todos os gostos
Nesta edição da Revista Conexão AAFBB, selecionamos algumas sugestões para você
aproveitar os momentos de lazer da melhor forma. Confira!

Dica de leitura:
'O Poder da Ação'
No livro, o autor Paulo Vieira
ajuda os leitores a mudarem de
vida e saírem do estado de insatisfação. A obra vale para quem
está infeliz com o trabalho, com
os estudos, com as relações ou
até mesmo com o corpo. Com
base em pesquisas, ele propõe
incentivos e desafios para ajudar a atingir o sucesso profissional e pessoal.
A dica para quem for ler ‘O Poder da Ação’ é aceitar o que é proposto e dizer sim aos desafios. O livro, que custa em torno de
R$ 29,90, está disponível em livrarias físicas e na internet.

Dumbo estreia suas aventuras nas telonas
Para quem gosta da história do elefante voador, essa é a chance
de curtir Dumbo nas telas de cinema. O ﬁlme conta a história
de Holt Farrier, ex-estrela que volta da guerra e encontra o circo
onde trabalhava com grandes diﬁculdades. Ele ﬁca responsável
por cuidar de um elefante recém-nascido com orelhas gigantes que tornam o animal alvo frequente de piadas. No entanto,
quando os ﬁlhos de Holt descobrem que o elefante é capaz de
uma enorme façanha, tudo muda. Estreia: 28 de março.

Djavan
apresenta
turnê
‘Vesúvio’
Ídolo da música,
Djavan começa,
em março, uma turnê para apresentar seu novo álbum:
Vesúvio. O 24° disco da carreira do artista, que tem 12 músicas mais uma faixa bônus, é marcado pelo amor e pelo
poder da natureza. O cantor percorrerá vários lugares do
Brasil antes de seguir para a turnê internacional. Quer saber por onde os shows vão passar? Acesse djavan.com.br e
conﬁra a agenda completa.

Atrações no Centro Cultural Banco do Brasil
para toda família
Moradores do Rio de Janeiro, do Distrito Federal, de São Paulo
e de Belo Horizonte podem conferir a programação do Centro
Cultural Banco do Brasil. As atrações incluem teatro, cinema,
música, artes visuais, palestras e eventos educativos. Com quase
30 anos de existência, os CCBBs já receberam mais de 80 milhões
de visitantes e realizaram mais de 3.700 projetos. Vale a pena
conhecer! Para mais informações, acesse o site culturabancodobrasil.com.br/portal/.
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PASSATEMPO

Desafio de Einstein
No século passado, Einstein formulou o teste abaixo e afirmou
que apenas 2% das pessoas no mundo seriam capazes de solucioná-lo. Será que você faz parte deste seleto grupo?
Leia com atenção as questões e, em seguida, confira as 15 dicas
dadas para o desafio. Por ser de solução demorada, anote tudo e
tenha paciência para encontrar a resposta certa.
Boa sorte!

• Há cinco casas de 5 diferentes cores.
• Em cada casa mora uma pessoa de uma nacionalidade
diferente.
• Esses cinco proprietários bebem diferentes bebidas,
fumam diferentes tipos de cigarro e têm um certo animal
de estimação.
• Nenhum deles tem o mesmo animal, fumam o mesmo
cigarro ou bebem a mesma bebida.

Pergunta-se: Qual deles tem um peixe, qual sua bebida, que cigarro fuma e em que casa mora?

Dicas para a solução:
1. O inglês vive na casa vermelha.
2. O sueco tem cachorros como animais de estimação.
3. O dinamarquês bebe chá.
4. A casa verde fica à esquerda da casa branca.
5. O dono da casa verde bebe café.
6. A pessoa que fuma Pall Mall cria pássaros.
7. O dono da casa amarela fuma Dunhill.
8. O homem que vive na casa do centro bebe leite.

9. O norueguês vive na primeira casa.
10. O homem que fuma Blend’s vive ao lado do que tem gatos.
11. O homem que cria cavalos vive ao lado do que fuma Dunhill.
12. O homem que fuma Bluemaster bebe cerveja.
13. O alemão fuma Prince.
14. O norueguês vive ao lado da casa azul.
15. O homem que fuma Blend’s é vizinho do que bebe água.

Respostas:
Casa amarela: água, Dunhill, gato, norueguês - Casa azul: chá, Blend’s, cavalos, dinamarquês. - Casa vermelha: leite,
Pallmall, pássaros, inglês. - Casa verde: café, Prince, peixe, alemão. - Casa branca: cerveja, Bluemaster, cachorros, sueco
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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

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

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

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

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

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

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 1.817, 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

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 2.701
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

CONTA PRA GENTE
O QUE MUDOU.

faça a sua e ATUALIZE
mantenha
O
as vantagens de
SEU CADASTRO.
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/

