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Um artigo de Gilberto Santiago
sobre a situação da Cassi

POR DENTRO DA CASSI

Gostaria de parabenizar a todos pela organização da festa de confraternização pelo Dia das Mães, no dia 13/5, realizada na sede social da AAFBB.
Estava tudo muito bonito e a festa foi um sucesso! Por favor, transmitam
meus parabéns e agradecimentos aos setores.
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Quer enviar
sua pergunta,
crítica ou sugestão?
Entre em contato conosco
pelo e-mail
ascom@aafbb.org.br
e veja sua mensagem
publicada nas
próximas edições.

EDITORIAL

Na luta pela nossa Cassi
Estamos
tentando uma
renegociação
com o Banco do
Brasil de forma
a evitar a perda
dos benefícios
e uma possível
intervenção
da ANS

Recentemente, os associados da Cassi tiveram a oportunidade de votar a favor de
um novo Estatuto para a nossa Caixa de Assistência. Se a aprovação tivesse ocorrido,
teríamos garantido a sustentabilidade da Cassi por mais alguns anos. Como isso,
infelizmente, não ocorreu, agora estamos buscando retomar as negociações com o
Banco do Brasil de forma a evitar a perda dos benefícios e uma possível intervenção
da ANS. Leia mais sobre o tema na Capa desta edição.
Em Opinião, você poderá ler um artigo do presidente do Conselho Fiscal da AAFBB,
Gilberto Santiago, em que ele faz uma reflexão sobre a situação atual da nossa Caixa
de Assistência. Já em Por dentro da Cassi, explicamos as diferenças entre o Cassi
Família I e Cassi Família II e as vantagens de aderir à segunda modalidade do plano.
Dois grandes eventos do agronegócio pelos olhos da colega Michele Cardoso
são assuntos da Crônica desta edição. A Revista Conexão AAFBB traz ainda uma
reportagem especial sobre o Comitê Elos da Cidadania e uma matéria muito bacana
sobre a importância de acessar as redes sociais da Associação para se manter sempre
bem informado e por dentro dos acontecimentos e encontros realizados.
No Viva Mais, a aposentada Carmem Mandarino Dutra do Souto conta como
o pilates vem ajudando a manter a sua saúde física e mental. Já o Em Ação
compartilha informações sobre a promoção e a participação da AAFBB em
eventos em todo o país.
Você conhece a Representação de Caruaru? No Giro pelas Representações
desta edição, você poderá saber um pouco sobre o trabalho desenvolvido.
Ainda no Nordeste, fizemos um ‘tour’ pelas festas juninas mais famosas
do Brasil e divulgamos as informações sobre a tradicional festa julina
da nossa sede campestre, que este ano terá duas edições.
Boa leitura!
Loreni de Senger
Presidente da AAFBB

CONEXÃO

3

CAPA

Reprovação do
novo Estatuto
deixa Cassi em
situação delicada

Há tempos a AAFBB vem lutando em
defesa da sustentabilidade da Cassi e
participando ativamente da Mesa de
Negociação com as demais entidades
representativas dos aposentados e
funcionários, além de dirigentes da Caixa
de Assistência e do Banco do Brasil.
Durante todo o processo, a Associação
esteve empenhada e se manteve a par
de todos os assuntos relacionados à
manutenção da Caixa de Assistência.
Porém, o déficit que se instaurou
recentemente demandou uma análise mais
profunda e novas propostas para salvar
a Cassi e evitar a intervenção da Agência
Nacional de Saúde Suplementar (ANS).
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Em virtude da delicada situação, um novo Estatuto para a Cassi
entrou em votação no mês de maio. Associados de todo o Brasil
puderam participar para definir o futuro da Caixa de Assistência.
No entanto, segundo Loreni de Senger, presidente do Conselho
Administrativo da AAFBB, o resultado não saiu como o esperado.
“Apesar da maioria dos votos ter sido a favor da mudança do Estatuto, ele não produziu o efeito esperado. Isso porque, para a
aprovação, era necessário que dois terços dos votos fosse pelo
‘sim’ e, infelizmente, não atingimos esse quorum”, conta Loreni.
Com a rejeição do novo Estatuto por parte dos associados, as entidades que compõem a Mesa de Negociação, enviaram uma solicitação ao BB, pedindo a reabertura das negociações, como uma
oportunidade para viabilizar a sustentabilidade da Cassi.

"No dia 5 de junho, foi realizada, na Cassi, em Brasília, uma reunião
para conversar sobre a atual situação financeira daquela Caixa, as
mudanças em razão das recentes decisões do Conselho Deliberativo e as reais possibilidades de abrir uma nova negociação com o
BB. Mas, até o momento, só sabemos que o Banco estaria respeitando a vontade dos associados da Cassi", explica Loreni.

Consequências para os associados
A maior preocupação, entretanto, é quanto a uma intervenção da
ANS na Direção Fiscal da Caixa de Assistência. “Estamos tentando
reabrir a mesa de negociações porque apenas ela pode mudar a situação da Cassi, eliminando a possibilidade de intervenção da ANS. Se
não houver ingresso de dinheiro imediato, não teremos alternativa."
Loreni lembra, ainda, que essa era a possibilidade que a
AAFBB realmente não queria. “Nossa Associação representa um
número muito grande de beneficiários da Cassi, a maioria de idosos que precisam de uma assistência médica com maior frequência. Lutamos, principalmente, por esse público que tanto precisa
da Caixa de Assistência”, reafirma.
Além da intervenção da ANS, outra consequência da reprovação
do novo Estatuto é quanto ao nível de assistência que os beneficiários terão. “Sem investimento, possivelmente a Cassi precise
reduzir sua abrangência e coberturas. Com isso, tirará ‘supérfluos’, como benefícios não obrigatórios e que poderão ser ajustados de acordo com a necessidade e com a situação da Caixa de
Assistência”, ressalta Loreni.

Resultado não esperado
Segundo Loreni, a esperança de conseguir dois terços
da votação a favor da mudança do Estatuto era grande.
“Sabendo da real situação da Caixa de Assistência e após a
melhoria dessa proposta, acreditávamos que o corpo social
perceberia os riscos que corremos, não só da intervenção
da ANS, mas também da alienação da carteira de clientes, o que seria o fim da Cassi. Para incentivá-los a votar
e a entender a importância da participação de todos nesse processo, usamos fortemente a comunicação. Outras
entidades também atuaram muito nesse sentido, mas,
infelizmente, o resultado não foi o esperado. Ter um terço
de abstenção de votos, principalmente quando o assunto é
auxílio à saúde, é muito complicado”, lamenta.
Loreni explica que, caso o resultado tivesse sido positivo, a
situação já seria diferente. “De acordo com o cronograma
traçado na mudança do Estatuto, logo no início de junho,
teríamos recebido um ingresso de dinheiro e a Cassi poderia seguir normalmente por um período entre 5 e 7 anos,
preservando sua sustentabilidade”.
Hoje, a Cassi atende a cerca de um milhão de pessoas em todo o Brasil e é importante para a família BB
por suas características e por ser um plano de autogestão. “O Estatuto em vigor garante assistência à nossa
saúde pelo Patrocinador, mas com percentuais bem
definidos até 4,5% pelo BB e até 3% pelos associados.
No entanto, não há obrigatoriedade de manter a Cassi”, informa Loreni, que completa:
“Nossa luta é para preservar a Cassi, uma instituição conquistada pelos associados e que
faz parte da vida de todos nós. Afinal, são
75 anos cuidando da gente”.
Otimista e determinada por natureza, Loreni
acredita que ainda possa surgir uma janela ou
outro caminho a trilhar. “Queremos preservar
a nossa Cassi e vamos continuar buscando
uma solução possível para essa situação tão
difícil. Lutaremos até o final e esperamos contar com o apoio de todos os associados nessa
jornada”, finaliza.
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Saúde
em tempos
de cólera

Por Gilberto Santiago,
Presidente do Conselho Fiscal da AAFBB

Não participamos ativamente dos debates e das negociações envolvendo a busca de uma proposta que desse – pelo menos por algum tempo – a sustentabilidade essencial para a manutenção de nosso plano de saúde.
Tecnicamente, os associados da Cassi estiveram representados por suas principais associações e sindicatos, não necessariamente com os mesmos pontos de vista – já que representavam segmentos diversos de ativos e aposentados – na tentativa de se obter uma proposta que contemplasse também as expectativas do patrocinador, entidade financeira vinculada
aos interesses de seu maior acionista, o Governo Federal.
Nosso afastamento presencial das discussões talvez nos tenha dado condições para uma análise imparcial e objetiva,
tanto dos principais pontos das propostas, por duas vezes rejeitadas, como das consequências desta interminável novela.
O que realmente contribuiu para o impasse? Em primeiro lugar, o elevado ambiente de animosidade por parcela dos negociadores e pelo clima de radicalismo, em boa parte das mensagens nas redes sociais. A par disso, em algumas ocasiões,
um certo distanciamento da realidade atual do mercado de saúde – do qual a Cassi é dependente – e dos limites do patrocinador na tomada de decisões, em face da sua vinculação ao governo e da obrigação legal de satisfação a seus acionistas.
Parece evidente que o Banco, mesmo diante das frustradas iniciativas de aprovação de suas propostas, continuará insistindo em itens como a reforma na gestão e a celeridade na tomada de decisões. Não há plano de saúde, por melhor que
seja sua gestão, capaz de permanente sustentabilidade, tendo mais de 200 mil usuários dependentes dos titulares – a
maioria de idade avançada – sem qualquer contribuição mensal.
Por outro lado, há dois pontos importantes a se ponderar: a iminente ação da ANS, caso não se chegue a um rápido
acerto, especialmente quanto à parte financeira (a Cassi talvez só tenha condições de honrar os pagamentos por mais
dois ou três meses) e o fato de que, se malogradas as tentativas de acerto nas receitas, por meio de um custeio realista,
benefícios que não estão garantidos no Estatuto (e por isso não precisam de consulta ao Corpo Social), como o programa
farmacêutico (remédios) e a coparticipação, poderão sofrer alteração, de vez que de alçada do Conselho Deliberativo.
Que o bom senso nos leve à percepção da realidade atual, que não comporta fórmulas de concessões de 30 anos atrás,
conduzindo todos os interlocutores a um consenso viável e objetivo, livre de radicalismos emocionais e de ideologias que
melhor ficariam no ambiente político. O pior dos mundos seria a perda ou a redução de benefícios em um plano de saúde
que sempre foi modelo de assistência e prevenção, apesar dos percalços e que vem heroicamente enfrentando os tempos
difíceis que estamos atravessando.
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Cassi Família II:
mais benefícios
para os
participantes
Todo mundo já sabe que o Cassi Família tem
dois tipos de plano. Mas será que você sabe
quais são as diferenças entre eles? Criado
antes do surgimento da Agência Nacional de
Saúde Suplementar (ANS), o Cassi Família I
foi estabelecido sem regras específicas sobre
cobertura e abrangência. Com a criação da
ANS, todos os planos passaram a seguir uma
regulamentação específica e, com isso,
a Caixa de Assistência lançou o Cassi
Família II.

Segundo Edson Junior, gerente da Cassi Rio, as normas da ANS
vieram para contribuir com os participantes do Cassi Família.
“A regulamentação determinou exatamente o que cada plano
de saúde deveria oferecer e abranger. Com isso, os benefícios
aumentaram, como maior número de especialistas para consultas, maior cobertura hospitalar e de exames e procedimentos.
Para facilitar, preferimos extinguir o plano anterior e criar o Cassi
Família II já dentro das regras da Agência”, explica.
Edson conta ainda que, desde o lançamento do Cassi Família II, a
Caixa de Assistência incentiva os participantes a fazerem a migração de plano. “Hoje, temos uma proporção de 79% dos beneficiários no Cassi Família II e apenas 21% no Cassi Família I. Acreditamos que alguns ainda não fizeram a transferência por uma questão
de valores, já que o Cassi Família II é um pouco mais caro do
que o I”, destaca.
Apesar da diferença de preços, Edson ressalta que a migração
vale muito a pena pelos benefícios do Cassi Família II. “O acompanhamento da saúde nesse plano é muito mais completo, pois
o participante tem mais opções de médicos, hospitais e tipos de
exames. Um exemplo simples é o exame de vitamina D, muito comum hoje em dia. O Cassi Família II inclui esse exame em seu pacote. Já no I ele não é contemplado. Assim como esse, existem
outros vários procedimentos com essa diferenciação”, informa.
Para Edson, a migração de planos é essencial para todos os
participantes, mas principalmente para idosos e pessoas com
problemas de saúde que demandam acompanhamento médico constante. “Tivemos um caso de um beneficiário
que precisaria fazer um tratamento ocular específico, com a aplicação de uma injeção que
custaria R$ 5 mil por mês. Ele fazia parte do
Cassi Família I, que não dava cobertura a
esse tratamento. Diante disso, ele preferiu
pagar a diferença entre os planos e fazer a
migração para o Cassi Família II, que cobria o tratamento”, exemplifica.

Como fazer a migração?
Fazer a mudança do Cassi Família I para o II é muito
simples. Basta entrar em contato com a Cassi e
solicitar a troca do plano. E sempre vale uma conversa:
a Caixa de Assistência já fez uma série de promoções,
inclusive para retirar a carência nessa migração.
CONEXÃO
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Vocação gaúcha para o
agronegócio pautada por
dois grandes eventos

Equipe do BB na Expodireto 2019, em frente ao estande

Que o 20 de setembro é a data magna dos gaúchos, muitos sabem.
O dia enaltecido no hino rio-grandense é nosso principal feriado
estadual, quando entidades ligadas ao tradicionalismo saem em
desfiles pelas ruas de praticamente todos os municípios em homenagem à Revolução Farroupilha e aos heróis da épica guerra
que durou uma década, entre 1835 e 1845. Mas algumas pessoas
podem não saber que o ano de muitos gaúchos é balizado por dois
grandes eventos voltados ao agronegócio: a Expodireto Cotrijal, no
mês de março; e a Expointer, no final de agosto.
Se no século XIX os estancieiros rio-grandenses lutavam contra o Império em função dos impostos cobrados sobre a produção e venda do
charque, a partir do século XX, os produtores rurais gaúchos passaram
a mostrar a força da produção agrícola do Estado em feiras agropecuárias. Nascia em 1901 a Exposição Estadual – origem do que viria
ser a Expointer, 71 anos depois – da qual participaram mais de dois mil
expositores, contando com público de 67 mil pessoas, bastante expressivo para a época. Nos anos que se seguiram, a feira foi crescendo
e mudando de configuração, até que em 1972 recebeu o nome de 1ª
Exposição Internacional de Animais – Expointer e passou a acontecer
no município de Esteio, na região metropolitana de Porto Alegre.
Naquela época, o Banco do Brasil já havia consolidado sua importância para o desenvolvimento econômico do Rio Grande do
Sul, sendo o principal financiador da produção agrícola e pecuária
do Estado, posição que mantém até os dias atuais, respondendo
por mais de 60% dos financiamentos rurais do RS. Atuação que
se reflete na Expointer, onde, a cada ano, o BB reafirma sua participação como principal agente financeiro da Feira, que é uma das
maiores do gênero na América Latina. Para se ter ideia, em 2018,
a 41ª edição do evento reuniu mais de 370 mil pessoas e encer-
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rou com faturamento superior a R$ 2,3 bilhões, dos quais R$ 700
milhões foram anunciados pelo Banco do Brasil.
O mesmo envolvimento do BB acontece há 20 anos na principal
Feira de agronegócios realizada no planalto médio do Rio Grande
do Sul. A cada mês de março, os pouco mais de 17 mil habitantes de Não-Me-Toque, município sede da Cotrijal – Cooperativa
Agrícola e Industrial, veem sua cidade receber mais de 260 mil
visitantes para a Expodireto Cotrijal. O evento reúne o que há de
mais atual em tecnologia voltada à produção agropecuária, levando ao parque de exposições os principais players do agronegócio nacional e internacional.
Num ambiente voltado à inovação, conhecimento e informação,
os negócios têm papel de destaque. Não é à toa que nos cinco dias
da 20ª edição do evento, em março deste ano, foram realizados
R$ 2,4 bilhões em negócios, dos quais o Banco do Brasil respondeu
por mais de 30%. Com numerosa equipe de funcionários atuando
na Expodireto, o BB mais uma vez “amarelou” o parque, atraindo a
atenção do público, da mídia e da concorrência.
É dessa forma que muito do resultado negocial do Banco em solo
gaúcho é pautado por esses dois eventos; e nessas duas grandes
Feiras vemos o quanto é forte a vocação do Banco do Brasil e do
Rio Grande do Sul para o agronegócio.
Michele Cardoso é Jornalista,
Relações Públicas e Escritora.
Funcionária do BB há 18 anos,
Assessora da Superintendência
Administrativa, vinculada
à Plataforma do RS.
Facebook:
@michelecardosoescritora

MUNDO SUSTENTÁVEL

Comitê Elos da
Cidadania: a luta
por uma sociedade
mais justa
Na década de 1990, o sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, fundou a Ação da
Cidadania, movimento contra a miséria e a fome e pela vida, que mobilizou o
Brasil inteiro. Seguindo os passos desse trabalho, vários grupos de funcionários
do Banco do Brasil se organizaram em comitês de solidariedade por todo o país,
sendo um deles o Comitê Elos da Cidadania, criado em 2003.
Segundo Maria das Graças dos Santos Gomes, vice-presidente e uma das fundadoras do comitê, o principal objetivo da ONG é contribuir para a autonomia
e a emancipação das populações excluídas. “Nossa meta é ajudá-los a alcançar
uma cidadania plena, por meio da participação em projetos que desenvolvem
práticas educativas, culturais, ecológicas, de economia solidária e geração de
renda. Acreditamos que, ao oferecermos oportunidades de desenvolvimento,
contribuímos com a autoestima e a motivação para transformar suas vidas e o
local onde vivem”, explica.
Hoje, o Comitê Elos da Cidadania apoia projetos nas áreas de educação (creches)
e cultura (bibliotecas), além de geração de renda e proteção ao meio ambiente,
com trabalhos como o grupo de catadores cidadãos em coleta seletiva e de costureiras de malote reciclado. Ao todo, direta e indiretamente, cerca de 500 pessoas das comunidades do Complexo do Lins e do Complexo do Chapadão, no Rio
de Janeiro, e do Ponto Chic, em Nova Iguaçu, são beneficiadas pelos projetos.

Biblioteca no Lins proporciona educação e cultura

Como ajudar?
Para se manter, a instituição conta com
uma doação financeira mensal dos funcionários e aposentados do BB. “É possível doar qualquer valor, mas sugerimos
a quantia de R$ 35,18, que corresponde
a um dia de auxílio refeição por mês. A
contribuição é feita por débito em conta.
Também é possível ajudar com uma doação esporádica em valor único, com arrecadação de alimentos e, eventualmente,
equipamentos necessários para algum
projeto específico. E, claro, você também
pode contribuir se tornando um voluntário em um dos nossos projetos e dedicando seu tempo e conhecimento”, destaca
Maria das Graças.
A vice-presidente do Comitê enfatiza ainda a importância da solidariedade para
a construção de uma sociedade
mais humana e justa. “No atual
momento em que vivemos nesse
país tão desigual e diverso, em que
somos confrontados com a volta
da fome e da miséria para milhões
de brasileiros, temos muito o que
fazer. Podemos contribuir para
mudar essa realidade sofrida e desumana e é isso que tentamos fazer com o trabalho do Comitê Elos
da Cidadania”, finaliza.

Venda de produtos feitos a partir de malotes

Catadores Cidadãos: projeto de coleta seletiva em Nova Iguaçu
CONEXÃO
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Junto com você
também nas
redes sociais
A AAFBB quer estar cada vez mais próxima
de você e de seus dependentes. Para isso,
a Associação tem investido em seus canais
de comunicação e relacionamento, como o
site institucional (www.aafbb.org.br), seus
perfis nas redes sociais e a própria Revista
Conexão AAFBB.

Nas redes sociais, a Associação tem presença constante. Atualmente, a página no Facebook (www.facebook.com/aafbb) está
conectada a mais de 900 seguidores – um número em crescimento constante – que acompanham postagens sobre a AAFBB;
coberturas dos eventos na sede social, no Centro do Rio, e na
sede campestre, localizada em Xerém; e promoção de benefícios
para os associados. Por meio da página, também ganham destaque as matérias e os conteúdos publicados no site.
Para saber tudo o que acontece nas Representações, basta ficar
de olho nos álbuns publicados na página. Nessa coluna social
digital, os associados são os grandes protagonistas desses momentos marcantes que merecem ser compartilhados com amigos e familiares.
No Instagram (@aafbboficial), o perfil tem atraído a atenção
com promoções descoladas; divulgação de serviços e descontos exclusivos; e dicas de eventos especiais. Para quem já tem
conta na rede social, vale a pena se conectar e participar dos
sorteios realizados por lá. Diversos prêmios já foram distribuídos
junto com nossos parceiros do Clube de Benefícios, como balança
digital com bioimpedância, da Polishop; kits de beleza da Natura,
um deles durante a semana do Dia das Mães; pares de tênis da
Asics e bolsa esportiva da Nike, sorteados junto com a Centauro esportes.
Os perfis nas redes sociais são um importante espaço para orientar os associados, funcionando, também, como alternativas aos
telefones 0800 701 0805 e (21) 3861-0700, e ao e-mail
ascom@aafbb.org.br. O Messenger, integrado ao
Facebook, é um canal ágil e praticamente instantâneo. Basta enviar uma mensagem que rapidamente
você será atendido. Por lá, a equipe da Assessoria de
Comunicação poderá encaminhá-lo ao setor mais indicado para esclarecer suas dúvidas.
Todos esses aplicativos (Facebook, Instagram e
Messenger) podem ser baixados gratuitamente pela
Apple Store, para quem tem iPhone, ou pela
Google Play, para quem usa
smartphones das marcas
Samsung e Motorola,
por exemplo, habilitados
com o sistema Android.
Não perca tempo! Aproveite mais essa facilidade que disponibilizamos para você e fique cada vez mais conectado à AAFBB.
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VIVA MAIS

Pilates: uma boa
forma de manter
a longevidade
Há 16 anos, a aposentada Carmem Mandarino Dutra
do Souto, 85 anos, faz pelo menos duas sessões de
pilates por semana. A atividade, inserida em seu
dia a dia por acaso como forma de se exercitar,
despertou uma paixão que ela nunca havia tido por
exercícios físicos, fundamentais para manter seu
equilíbrio, sua força e um envelhecimento saudável.
Carmem com sua professora de pilates, Márcia Moraes

Carmem faz parte de um novo cenário no Brasil que inclui cerca
de 23,5 milhões de brasileiros na terceira idade. Um país que está
vivendo, atualmente, uma verdadeira revolução da longevidade,
em que a expectativa de vida da população é de 75,5 anos, segundo o IBGE. Isso significa 30 anos a mais de vida do que em
1940, quando, em média, as pessoas viviam apenas 45,5 anos.
Por outro lado, como as notícias apontam que, em 30 anos, o
Brasil estará tão velho quanto o Japão - cuja expectativa de vida
de 83,7 anos é a maior do mundo -, nosso país precisa criar programas para estimular nossos idosos a fazerem atividades que
permitam manter a saúde física e mental.
“A atividade física no cotidiano do idoso é fundamental para
melhorar a condição física, aumentar a resistência, o equilíbrio
e a mobilidade. E o pilates, praticado com tanto prazer pela Carmem, é uma das atividades mais eficientes para uma terceira idade tranquila, saudável e longeva”, explica a fisioterapeuta Márcia
Moraes, sócia e professora do estúdio Ultra Corpus.
Márcia afirma que o pilates é indicado para pessoas de todas as
faixas etárias e, principalmente para as da terceira idade, por
proporcionar o desenvolvimento da flexibilidade, ampliar a mobilidade articular e o controle motor, melhorar a capacidade cardiorrespiratória, favorecer o realinhamento postural e promover
a soltura dos músculos e articulações. Além disso, a atividade
trabalha com a circulação, a respiração e o aparelho locomotor
(ossos, músculos, tendões e articulações).
“Não existe restrição, mas os exercícios devem ser analisados e
propostos de acordo com a faixa etária de cada um, e vão depender do nível de impacto e de repetições para evitar que tirem a
motivação e limitem o praticante”, completa Márcia.

Um exercício que motiva
Para Carmem, a prática do pilates trouxe uma nova perspectiva
com relação aos exercícios físicos. “Há 16 anos, quando comecei
a praticar o pilates, fiz por curiosidade, mas logo me apaixonei
pela atividade. A forma como tudo é feito despertou em mim
uma vontade de me exercitar que eu nunca havia sentido”.
Segundo ela, a atividade tornou seu corpo mais forte e proporcionou mais disposição para fazer tudo o que gosta. “Estou
sempre animada para viajar, sair com amigos, frequentar festas
e shows, e curtir minha filha e meu neto. Ou seja, tenho uma
velhice tranquila e feliz”, conta Carmem.

Associada entusiasmada
Aposentada do BB há 34 anos, Carmem conta que é uma entusiasmada associada da AAFBB desde que veio trabalhar no Rio de
Janeiro, há quase 50 anos, e que as atividades oferecidas sempre
foram aproveitadas por ela e pela família.
“Cheguei a passar dez dias na Sede Campestre, em Xerém, com
meu neto, quando ele era pequeno. Eu adoro aquele lugar. Todo
aquele verde, as festas temáticas. Além disso, sempre que posso,
participo dos eventos oferecidos na sede. Acredito que se tenho
disposição, força física e equilíbrio para fazer tantas coisas que,
para muita gente de 85 anos é pouco provável ou impossível, é
porque eu tenho saúde e um corpo firme graças ao pilates, o que
me dá segurança e permite levar uma vida normal, sem muitos
dos limites comuns à minha idade”, completa.
“Se posso fazer uma recomendação para meus colegas do Banco
e amigos é: façam pilates, mesmo que não gostem de se exercitar. Seu corpo e sua mente com certeza agradecerão”, finaliza.
CONEXÃO
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EM AÇÃO

AAFBB participa do 25º Cinfaabb
Foz do Iguaçu recebeu, entre os dias 5 e 12 de abril, a 25ª edição do Cinfaabb e,
mais uma vez, a AAFBB esteve presente no Campeonato de Integração Nacional
dos Funcionários Aposentados do Banco do Brasil. O evento reuniu 1.500 atletas,
de 34 AABBs em 20 estados, que competiram em 13 modalidades esportivas.
No estande montado pela AAFBB, os associados atualizaram seus cadastros, tiraram dúvidas sobre os serviços e benefícios oferecidos, participaram de sorteios
e de atividades culturais. Para a presidente, Loreni de Senger, o Cinfaabb é uma
ótima oportunidade de estreitar o relacionamento com os participantes. “Temos
muito orgulho de fazer parte desse evento realizado pela nossa parceira Fenabb.
Receber nossos associados no estande, conversar com eles, tirar dúvidas e explicar nossos benefícios é uma forma de estarmos cada vez mais próximos”, disse.
Loreni aproveitou para agradecer o carinho aos gestores da AABB de Foz do Iguaçu, anfitriã do evento, e confirmar a presença da Associação na 26º edição dos
jogos, que acontecerão em Balneário Camboriú (SC). Até lá!

Estande da AAFBB fez sucesso no Cinfaabb

Baile dançante
no aniversário da
sede campestre
A sede campestre da AAFBB completou 41 anos de história no
dia 21 de abril e comemorou a ocasião em grande estilo: um
baile com música ao vivo. No salão principal, os associados
aproveitaram para dançar, se divertir e celebrar a data com
muita alegria e uma programação especial, que seguiu por
todo o fim de semana da Páscoa.
Dirigentes da AAFBB prestigiam aniversário da sede campestre

Novo representante para Salvador
No dia 25 de junho, Zaki Chagouri Ocke tomou posse como
novo representante da AAFBB, em Salvador. A presidente Loreni
de Senger e o vice-presidente de Assistência ao Associado e de
Representações, Carlos Fernando dos Santos, receberam o novo
representante. O Superintendente Estadual, Amauri Aguiar de
Vasconcelos, e o gerente regional da Cassi, Shideo Tokismatsu,
também prestigiaram o evento.
Zaki agradeceu o convite e disse sentir-se honrado com o novo
desafio. “Esta gratificante missão agora se emoldura de uma
responsabilidade ainda maior. Os desafios despertam a vontade
de fazer acontecer.” Na ocasião, Antônio Alves, o antecessor de
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Zaki, também foi homenageado pelos dirigentes da AAFBB pelos
anos de trabalho e dedicação na Representação de Salvador.

Evento na Representação de Salvador celebra posse de Zaki Chagouri Ocke
(segundo da direita para esquerda) e homenageia seu antecessor, Antônio Alves
(segundo da esquerda para direita)

Dia das Mães especial
na sede social
Uma das datas mais importantes do calendário, o Dia das
Mães foi comemorado de forma especial na AAFBB. O Chá
da Tarde para as Mães, realizado na sede social no dia 13 de
maio, contou com uma bela homenagem às matriarcas da Associação: uma apresentação do Coral Juvenil da Escola Villa-Lobos/Funarj, com regência de Leandro Gregório.

Mães participam de homenagem na sede social

Na abertura do evento, Loreni de Senger, Presidente do Conselho Administrativo da AAFBB, agradeceu a presença de todos e enfatizou a importância dessa aproximação com seus
associados. Para finalizar, ela leu um poema que exalta a figura materna.

Representações também celebram o Dia das Mães
Várias representações da AAFBB se dedicaram a homenagear as
mães com uma comemoração especial. Em Campinas, foi realizado, no dia 16 de maio, um Café Colonial para associadas na
doceria Docci Gateau. O encontro reuniu 40 mulheres, que receberam brindes personalizados da AAFBB.
No dia 18 de maio foi a vez da Representação de Belém celebrar
o Dia das Mães com um almoço especial em clima de alegria e

Em Goiânia, as mães foram homenageadas com um jantar

confraternização. Na ocasião, foram sorteados brindes e mimos
para as mães.
A Representação de Goiânia, em conjunto com a Afago, a Cooperforte e a Credforte se reuniram para uma linda homenagem
pelo Dia das Mães. Foi oferecido um jantar com música ao vivo,
sorteio de brindes e muita animação por parte das associadas.

Comemoração com café colonial em Campinas

Almoço especial na confraternização de Belém
CONEXÃO
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GIRO PELAS REPRESENTAÇÕES

Representação de Caruaru
em favor dos associados
Caruaru, no agreste de Pernambuco, é uma cidade que ferve durante todo o ano com a visita de milhares de turistas que contemplam a diversidade cultural do local ao som de muito forró. É
nesse movimentado município, de pouco mais de 350 mil habitantes, que está sediada uma das representações mais tradicionais da AAFBB no Nordeste.
Inaugurada em 2002, a Representação de Caruaru está localizada na região central, mais precisamente na Praça José Martins.
Comandada pelo aposentado João Borges Lima, o escritório
mantém associados, entre aposentados, pensionistas e funcionários da ativa da própria cidade e de municípios vizinhos.
“Quando inauguramos a representação, há 17 anos, trouxemos para a
cidade também uma clínica da Cassi
e começamos a organizar os primeiros passeios e encontros entre os
associados. Desde então, o trabalho
social segue forte, com a organização
de eventos e celebrações nas datas
valorizadas pelos nossos associados,
como Dia das Mães, Pais e aniversários”, conta João.
João Borges Lima

A bela Caruaru vista do alto
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Além de vasta programação de atividades sociais, funcionários
da ativa, aposentados e pensionistas do Banco do Brasil têm à
disposição inúmeros serviços gratuitos, como orientação jurídica, representação junto à Cassi e à Previ e participação nas
ações coletivas.
“Temos três agências do BB na cidade e gosto de ir pessoalmente nesses lugares atrair novos associados. É um trabalho
de longo prazo, mas consigo trazê-los para a Representação. É
importante que todos saibam que podem contar com a AAFBB
com informações sobre os mais diversos assuntos e benefícios,
sem precisar se deslocar de Caruaru”, afirma o representante.

Caruaru muito além de São João
Localizada a 135km de Recife, Caruaru é conhecida pela
tradicional festa junina, que, segundo o livro Guiness, é o
‘Maior São João do Mundo’. Mas engana-se quem pensa
que a cidade respira somente festa junina. Caruaru possui
um rico polo artesanal, cultural, industrial e têxtil, que atrai
anualmente centenas de visitantes, inclusive do exterior.
Os pontos turísticos são acessíveis, pois a maioria fica na
região central, como os museus do Forró e do Barro; a Casa
Museu Mestre Vitalino; o Museu do Cordel; o Memorial da
Cidade; a Igreja da Nossa Senhora da Conceição; o Marco
Zero e a Catedral Nossa Senhora das Dores. Por fim, não
deixe de visitar a tradicional Feira de Caruaru, considerada
Patrimônio Cultural Imaterial Brasileiro.

DE MALAS PRONTAS

Se existe uma tradição que agrada adultos e
crianças é a festa junina, que, de tão boa, tem
ultrapassado os 30 dias de junho, o que tornou
natural se falar em festa julina e até agostina!

Foi trazida para o Brasil por influência dos portugueses no
século XVI e é comum em todas as regiões do país, especialmente no Nordeste. Inclusive, quando chegou ao Brasil a festa
era conhecida como festa joanina, em referência a São João,
mas, ao longo dos anos, teve o nome alterado para festa junina,
em referência ao mês em que ocorre.
A conotação religiosa se perdeu em parte, ao longo dos anos, e
hoje a festa junina é considerada uma festividade popular, que,
em alguns locais, tornou-se um grande evento que atrai turistas do Brasil e do mundo.
O crescimento aconteceu, sobretudo, no Nordeste, região que
atualmente possui as maiores festas juninas do país, embora
haja controvérsias quanto à região que realiza, realmente, o
maior São João do Brasil. Mas, independentemente disso, cada
uma delas tem suas atrações especiais. Veja, a seguir, o que
algumas oferecem, vista seu traje e aproveite as delícias dos
grandes arraiás:
Campina Grande (Paraíba) – Chamada de ‘Maior São João
do Mundo’, a festa junina de Campina Grande atrai cerca de
2,5 milhões de pessoas durante os 30 dias de festa. Além de
muita comida típica, apresentação de quadrilhas e shows de artistas regionais e nacionais, a festa promete este ano mais uma
edição repleta de novidades, e uma merecida homenagem ao
centenário do cantor e compositor Jackson do Pandeiro.
Caruaru (Pernambuco) – A festa de Caruaru disputa com a de
Campina Grande o título de maior festa de São João do Mundo, e
não deixa por menos. Quadrilhas com até 4 mil pessoas, forrós,
comida típica e desfiles lotam o Pátio de Eventos Luiz Gonzaga,
no Centro, e o bairro Alto do Moura. Neste ano, os festejos
tiveram início em 18 de maio, aniversário da cidade, com o "São

Prepare seu
traje e curta uma
festa junina
perto de você
João na Roça", em Itaúna. Dessa vez, os homenageados são o
músico Sebatião Biano, a cantora Marlene do Forró, Marrone do
Palhoção, Fogueteiro Manoel Mamoca (in memorian) e o artesão
Severino Vitalino (in memorian), filho do Mestre Vitalino.
São Luís (Maranhão) – A programação do tradicional São João
maranhense conta com quase 500 atrações entre danças típicas e apresentação de artistas selecionados, incluindo grupos
de Bumba Meu Boi, Tambor de Crioula, Danças Regionais e Grupos Alternativos. Os arraiais oficiais acontecem no Ipem, Nauro Machado e Praça Maria Aragão.
Aracaju (Sergipe) – Os sons da sanfona e da zabumba tomam
conta do Centro e da orla de Aracaju em junho. Na região central da cidade acontece o Forró Caju, com apresentações de
grandes nomes da música brasileira e artistas regionais. Já na
orla de Atalaia acontece o Arraial do Povo com atrações sergipanas e nacionais, além das tradicionais quadrilhas, grupos
folclóricos e trios pé-de-serra.

Você sabia?
Durante as festas juninas no Brasil, são realizadas
danças típicas, como as tradicionais e populares
quadrilhas. Há também uma farta produção de inúmeras
comidas à base de milho e amendoim, como canjica,
pamonha, pé de moleque, e de bebidas como o quentão.
Outra característica muito comum é a da população se
vestir de caipira de maneira caricata.
Então, prepare seu traje típico e escolha uma festa para
comer delícias típicas e fazer um bom arrasta-pé.
Ah, e não se esqueça: a AAFBB e suas representações
realizam festas juninas para seus associados.
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Olha

a Festa!

É verdade.
Uma festa julina pra lá de boa está chegando para sacudir a sede campestre da AAFBB.
O tradicional evento, que é sucesso entre os sócios, vai acontecer nos dias
13 e 27 de julho. Confira a programação do que vai acontecer nos dois dias de arraiá:

11h

Charrete da Alegria 15h

Bingo

19h Festa Viva São João com o Conjunto Luiz André
Apresentação da Quadrilha
Touro Mecânico
Comidas Típicas

Cama Elástica
Barraquinhas

PARA INFORMAÇÕES E RESERVAS DE HOSPEDAGEM E EVENTOS NA
SEDE CAMPESTRE, LIGUE PARA (21) 2679-9900 OU 2679-1921.

AGENDA CULTURAL

Para relaxar e se divertir

Quer dicas de programas especiais para o fim de semana ou prefere uma boa leitura?
A Revista Conexão AAFBB traz opções para você. Confira!

Livro

Compaixão,
uma História
de Justiça e Redenção

Teatro

Simples assim
O espetáculo é uma adaptação de duas obras de Martha Medeiros: a que batiza a peça e ‘Quem diria que viver iria dar
nisso’. Uma das mais importantes escritoras brasileiras da
atualidade, Martha teve suas obras adaptadas para o teatro
com grande sucesso, como ‘Divã’ e ‘Doidas e Santas’. ‘Simples
Assim’ fala de relações interpessoais no mundo contemporâneo, nesse tempo acelerado e mediado por uma tecnologia
invasiva e incontornável. As cenas exploram detalhes dessas
relações no cotidiano, procurando o que permanece de humano nos personagens em meio a tantas transformações.
Local: Teatro dos Quatro/ Shopping da Gávea
Temporada: até 28 de julho
Horários: Sextas e sábados, às 21h | Domingos, às 19h
Mais informações: www.teatrodosquatro.tv

O livro conta, simultaneamente, a história do amadurecimento de um advogado talentoso e idealista e os
dramas vividos por aqueles que ele defendeu. Um argumento inspirado pela compaixão na busca da verdadeira
justiça. Bryan Stevenson era um jovem advogado quando
fundou o “Equal Justice Initiative”, um escritório de advocacia dedicado à defesa dos mais necessitados: o pobre, o condenado erroneamente, mulheres e crianças reféns do sistema de justiça criminal. Um de seus primeiros
casos foi o de Walter McMillian, um jovem sentenciado
à morte por um notório assassinato que ele insistentemente alegava não ter cometido. O caso, que colocou
Bryan dentro de uma teia de conspiração, intriga política
e manipulação dos limites legais, transformou para sempre sua compreensão sobre compaixão e justiça.
Autor: Bryan Stevenson
Editora: Red Tapioca, 320 páginas

Cinema

As Rainhas da Torcida
A comédia As Rainhas da Torcida conta a história de um grupo
de líderes de torcida formado por senhoras na terceira idade.
Há menos de uma hora de Phoenix, está localizada uma comunidade de aposentados. Um lugar onde palmeiras cercam
as ruas, o céu está sempre limpo e o táxi, que é uma ambulância, passa duas ou três vezes por dia para levar algum idoso
embora para sempre. É lá que a primeira equipe de líderes de
torcida de mulheres com mais de 60 anos surge. A comédia é
estrelada por Diane Keaton, Jacki Weaver e Pam Grier.
Estreia: 25 de julho de 2019
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PASSATEMPO

Desafiando a mente
Exercitar a mente também é fundamental para manter a saúde em dia. Por isso, nesta edição, a Revista Conexão AAFBB
trouxe um desafio para você refletir e se divertir. Boa sorte!

Seis taças
Daniel alinhou seis taças de vinho à sua frente. As três primeiras estão cheias de vinho.
As outras três estão completamente vazias. Como ele conseguirá fazer a linha alternar
entre taças cheias e vazias movendo apenas uma delas?

Resposta: Ele pega a segunda taça, despeja seu conteúdo na quinta e devolve a segunda taça ao seu lugar

Concorra
a um
iPhone 8
e a vários
outros
prêmios.

a partir de

R$ 10m,2ensa6is
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Seguro de Vida AAFBB
Do início ao fim sempre com você!
www.aafbbsemprecomvoce.com.br
ou ligue 0800 021 2468

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

Fortaleza (CE)
Representante: Gerardo Camilo de Souza
Avenida Desembargador Moreira, 1.199,
Bairro Aldeota - CEP: 60170-001
Tel.: (85) 3266-7912
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

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

Pontos Avançados (CE)
Crato
R. Barbara de Alencar, 851
Centro - Crato - CE
CEP: 63101-970

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

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 Adjunto: Raimundo Rodrigues
CRS 507 - W3 Sul - Bloco C - Loja 26
Brasília - DF - CEP: 70351-530
Tel.: (61) 3322-3018
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
AABB Ponta Grossa
Avenida Euzébio de Queiroz, nº 1.000, Sala 2
Uvaranas - Ponta Grossa - PR
CEP: 84032-000
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

Praça do Carmo
Representante: Francisco Linhares Vasconcelos
Av. Duque de Caxias, 560 – 1º andar, Praça do
Carmo – Fortaleza - CEP: 60035-110
Tel.: (85) 3254-4641
E-mail: linhares@aafbb.org.br
Barão de Studart
Sala AABB
Avenida Barão de Studart, 2.917, Bairro
Dionisio Torres, Fortaleza - CEP: 60511-755
Tel.: (85) 3247-1626
Juazeiro do Norte
Correspondente: Edval Silvino da Silva
Rua São Francisco, 315, 1º andar - Centro
Juazeiro do Norte - Ceará - CEP: 63010-210
Tel.: (88) 3512-5592
E-mail: juazeiro.ce@aafbb.org.br
Goiânia (GO)
Representante: Elisabeth Magdalena V. de Oliveira
Sala da AAFBB
Edifício Banco do Brasil
Rua Sete, n° 741 - Setor Central
Goiânia - GO - 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
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
Macaé - RJ - CEP: 27920-390
Tel.: (22) 99916-3345
E-mail: macaé.rj@aafbb.org.br
Maceió (AL)
Representante: Maria Gleide Lira Lima
Rua Livramento, 120 - 7º andar
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

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)
Rua Araújo Porto Alegre, 64, 11º andar
Centro - CEP: 20030-015
Tel.: (21) 3861-0719
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: Zaki Chagouri Ocke
Rua Direita da Piedade, 25, Banco do Brasil,
sala dos aposentados
CEP: 40070-190
Tel.: (71) 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
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
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SOMOS MAIS FORTES.
Para nos integrarmos ainda mais a você, associado, e trazermos novos
amigos para nosso convívio, lançamos a campanha Juntos.
Assim, fica muito mais fácil saber as vantagens de ser sócio da AAFBB
e como desfrutar de todos os benefícios oferecidos.

Serviço de Orientação Jurídica em nível nacional,
com direito a duas consultas gratuitas por mês.
Participação nas ações coletivas
ajuizadas pela AAFBB.
Clube de Benefícios e
Clube de Vantagens AAFBB+.
Sede campestre com acomodações
e atividades com segurança
e conforto para toda a família.
Representatividade
junto à Cassi e à Previ.
32 representações distribuídas
por todo o Brasil para
atendimento ao associado.

Aproveite e indique um amigo
para se juntar a nós.
Para se associar, acesse nosso
site (www.aafbb.org.br),
entre em contato com uma de
nossas representações ou ligue
para (21) 3861-0700
ou 0800 701 0805.
Juntos é muito melhor.

