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Seguimos
escrevendo
nossa história e
reafirmando nosso
compromisso de
representar os
associados em
todas as frentes
que se fizerem
necessárias."

Esta é a última edição da Revista Conexão
AAFBB no ano de 2019. Uma publicação especial, que marca a comemoração dos nossos
68 anos pelo Brasil. Uma revista que mostra
como, ao longo do tempo, nos dedicamos a
fazer sempre mais e oferecer o melhor para
nossos associados.
A edição traz ainda três importantes vitórias
para a AAFBB e os associados. A primeira delas é a conquista recente da assinatura definitiva da nossa Sede Campestre, localizada em
Xerém, no Rio de Janeiro. A partir de agora, o
espaço é, não só de fato, mas também de direito da AAFBB e dos seus associados.
A segunda foi o ganho de uma ação por parte
de sete associados, que receberam um total
de, aproximadamente, R$ 9 milhões. A terceira foi a aprovação da Reforma Estatutária da
Cassi. Com essa vitória, teremos garantida a
sustentabilidade da nossa Caixa de Assistência e mantido o auxílio à saúde da família do
Banco do Brasil.
Com isso, seguimos escrevendo nossa história e reafirmando nosso compromisso de representar os associados em todas as frentes
que se fizerem necessárias. Sim, porque nossa
maior missão é cuidar, auxiliar e orientar todos os nossos sócios. Por isso, encerro 2019
reiterando nossa dedicação a você, associado,
nos próximos anos também.
Em nome de toda a equipe da AAFBB, queremos agradecer pela parceria e pela confiança de todos e desejar um fim de ano
de paz e harmonia. Que 2020 seja um
ano de mais conquistas e união... e que
estejamos cada vez mais juntos!
Boas festas!
Loreni de Senger
Presidente da AAFBB

Aqui,
a g ente
c u rt e o
ano to do.
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Na Sede Campestre,
o clima é sempre
favorável para
viver momentos
inesquecíveis com
seus amigos
e familiares.
Acompanhe a intensa
programação de
eventos ao longo
do ano.

www.aafbb.org.br
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CAPA

AAFBB
68 anos:
a evolução
faz parte da
nossa história
No último dia 24 de outubro, a AAFBB
comemorou 68 anos. Ao fazermos um breve
balanço desde sua criação, na década de 1950,
percebemos a força de uma instituição que
segue crescendo e se renovando continuamente.
A AAFBB se orgulha de preservar, ao longo de sua trajetória,
sua principal missão, que é a sua própria razão de ser: lutar
pelo bem-estar dos associados, disponibilizando serviços e
produtos de excelência.
Acreditamos que sempre vale a pena compartilhar nossas conquistas para que elas nos motivem a seguir em frente com
energia e determinação para dar conta, todos os dias, da nossa
missão. Vamos lembrar de algumas delas?

Conquistas que narram nossa história
Nossa primeira Rede de Relacionamento
A origem da AAFBB está diretamente relacionada à determinação de um grupo de 79 aposentados do Banco do
Brasil, que se reuniram para criar, em 24 de outubro de
1951, a Associação dos Funcionários Aposentados do Banco do Brasil. O objetivo era preservar o relacionamento
construído ao longo de anos de trabalho com a criação de
um espaço para que os colegas pudessem se encontrar e
manter contato após a aposentadoria.

Uma história de inclusão
A AAFBB foi, desde a origem, uma Associação inclusiva. Para ratificar
esse objetivo, uma mudança no Estatuto permitiu, já em 1952, que
funcionários da ativa com mais de 20 anos de Banco do Brasil também pudessem se associar à instituição. Foi essa a razão pela qual
nossa Associação incorporou mais uma letra A, passando a se chamar
AAFBB – Associação dos Antigos Funcionários do Banco do Brasil. Em
13 de novembro de 2012, os associados da AAFBB participaram de
Assembleia Geral Extraordinária, convocada para debater e aprovar
mudanças no Estatuto. Dentre as alterações, foi aprovada a mudança
da denominação para Associação dos Aposentados e Funcionários do
Banco do Brasil, permanecendo a sigla tradicional (AAFBB). Embora a
maioria dos associados se constitua de aposentados e pensionistas,
era preciso deixar evidente que os que ainda não estavam aposentados poderiam se tornar filiados, passando a fazer jus aos benefícios
proporcionados pela Associação. Assim, o compromisso dos fundadores norteia ainda hoje a instituição, ampliando, a cada ano, seu escopo
e formas de atendimento aos associados.
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Novo objetivo, sempre
em defesa dos associados
Com a criação do seu Estatuto, em 1953, a AAFBB assumiu novo e decisivo papel na defesa dos interesses dos
funcionários da ativa e aposentados do Banco do Brasil.
Atualmente, com cerca de 25 mil sócios em todo o país,
é a Associação mais antiga na defesa de seus associados.

Representações pelo Brasil: unindo forças
O surgimento das Representações, em 1956, foi um grande
passo para dar mais assistência aos sócios de outros estados
e criar uma relação ainda mais próxima com eles. As primeiras capitais a terem salas foram Fortaleza, João Pessoa, Recife,
Porto Alegre e Curitiba. Em 1960, a AAFBB já somava 16 representações em mais da metade das capitais brasileiras, quase
todas com salas dentro de agências do Banco do Brasil.

Sede Campestre:
integração
em meio à natureza
Localizada aos pés da Serra de Petrópolis, no município fluminense de Duque de Caxias, a Sede Campestre é ideal para
passar um dia, um fim de semana ou férias com família e
amigos. Espaço de lazer e entretenimento, o local é, há 41
anos, palco de histórias, memórias e grandes reencontros.
Era 20 de abril de 1978, quando a AAFBB lançou a pedra
fundamental da Sede Campestre, em uma área de 26 mil
m². A ideia inicial era que o espaço de Xerém fosse um centro geriátrico destinado a associados aposentados. Mas,
com o tempo, o recinto tornou-se um espaço de convivência para todas as idades.
Hoje, a Sede Campestre possui 105 acomodações, além
de restaurante, bar, piscinas adulto e infantil, campo
de futebol, sauna, quadra de esportes, salão de
jogos, salão de festas, auditório, fazendinha,
churrasqueiras e estacionamento gratuito. E
para animar ainda mais seus visitantes, o espaço
realiza diversos eventos e tem intensa programação para o ano todo.

A Sede Campestre é nossa!

Sede Social: o nosso espaço
Onze andares de um prédio no Centro do Rio totalmente dedicados aos associados da AAFBB. Assim é a Sede Social, que
oferece almoço em seu restaurante, eventos como bingo, seresta, chá dos poetas, almoço de confraternização entre agências a preços diferenciados, além de possuir salão de festas,
sala de sinuca e de jogos.

No dia 14 de novembro de 2019, a presidente Loreni
de Senger e dirigentes da AAFBB se reuniram com
o prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis, e
com o vereador Junior Reis para assinar a escritura
definitiva da Sede Campestre. Agora, o espaço pertence aos seus associados. Depois de 42 anos de um
contrato de cessão, a entrega da escritura definitiva
representa um sonho realizado para a Associação.

Em 1982, o Banco do Brasil concedeu à AAFBB, em comodato,
quatro andares do prédio localizado no Centro do Rio. Com as
novas instalações, mais eventos culturais e sociais puderam
ser promovidos para os sócios. Em 2000, a Associação comprou os demais andares que pertenciam ao BB.
CONEXÃO
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Seguros para todos: juntos,
ficamos mais protegidos
Já dizia o ditado: ‘Prevenir é melhor do que remediar’.
A AAFBB leva o dito popular ao pé da letra e, por isso,
oferece aos associados muitas opções de seguros, que
vão desde a área de saúde até bens materiais. Tudo
para que os sócios possam ficar mais resguardados em
casos imprevistos.
Desde a década de 1970, a AAFBB disponibiliza o serviço de Seguro de Vida em Grupo. Em 1988, esse seguro passou a ser gerenciado pela SulAmérica Seguros.
Atualmente, conta com novas coberturas de Doenças
Graves e Seguro Funeral Familiar. O Seguro de Automóveis é outro serviço disponível para os associados,
com melhores condições do que as oferecidas pelo
mercado.
O plano odontológico da SulAmérica Odonto também
pode ser contratado por um custo individual e é extensivo a qualquer parente até terceiro grau. O plano
oferece outros benefícios, como descontos nas principais redes de farmácias e drogarias: Pacheco – Raia
– São Paulo – Farmais – Onofre – Drogasil – Farmalife
– Drogaria Galanti – Totalfarma.

Convênios médicos e exames:
mais saúde para os associados
A atenção à saúde dos associados é prioridade para a
AAFBB. Por isso, desde 1996, sócios e dependentes têm à disposição uma ampla rede de convênios na área da saúde. Além de indicações de médicos e laboratórios para a realização de consultas
e exames em condições especiais de preço, a rede disponibiliza
acesso a profissionais de diversas áreas médicas, bem como clínicas especializadas, fisioterapeutas e redes de farmácias.

Convênio CTICOR/BEM
Outra vantagem oferecida pela AAFBB para os sócios de
São Paulo e Rio de Janeiro é o serviço de Emergências
Médicas. A empresa presta aos associados, dependentes
e demais pessoas indicadas pelo titular, aconselhamento
telefônico e atendimento médico domiciliar 24 horas por
dia, 7 dias por semana.
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Clube de Benefícios:
descontos para todos
Um programa que reúne parceiros para proporcionarem
aos associados descontos em inúmeros estabelecimentos. Assim é o Clube de Benefícios, que tem convênio
com lojas, academias, faculdades, restaurantes, salões
de beleza, hotéis e agências de viagens, entre outras
ofertas. Para mais informações, acesse o link aafbb.org.
br/clube-de-beneficios.

Orientação Jurídica:
o apoio necessário nos momentos difíceis
Se a AAFBB já cuidava da saúde e do lazer dos associados, faltava apoio na parte jurídica. Foi com esse foco que, em 2009,
a Associação lançou, em parceria com o escritório Hugo Jerke
Advogados, a Orientação Jurídica. Com o serviço de âmbito
nacional, é possível oferecer o auxílio que muitos associados
– sejam aposentados, pensionistas ou funcionários da ativa –
precisam em momentos delicados de suas vidas.
A equipe que atende os associados é composta por advogados altamente capacitados que oferecem duas consultorias
gratuitas por mês nas seguintes áreas: Direito do Consumidor, Direito de Família (separação, divórcio, partilha, guarda
de menor, pensão alimentícia), Direito de Sucessões, Responsabilidade Civil (danos morais e materiais), Direito Previdenciário, Carteira Imobiliária e Direito do Trabalho (bancário).
Quem mora fora do Rio de Janeiro ou não tem muita facilidade para ir pessoalmente à Sede Social, pode receber as orientações por telefone ou e-mail.

Um Clube de Vantagens
com pontos e premiação
O programa de vantagens da AAFBB concede a todos os
associados ao clube pontos para trocar por prêmios, como
ingressos de cinema, passagens aéreas, abastecimento de
carro com combustível Shell ou pagar contas. Além disso,
o clube oferece desconto em diversos estabelecimentos físicos e virtuais de todo o país. Acesse o aafbb.org.br/clube-de-vantagens-aafbb e conheça nossos parceiros.

Com essa trajetória, temos certeza de que, a cada dia, a AFFBB
estará mais forte para prestar um serviço marcado sempre pela
excelência, escrevendo, junto com os associados, novos capítulos dessa história.

CONEXÃO
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HOMENAGENS

Parabéns, AAFBB!

A cada ano, novos desafios.
A cada novo desafio superado,
o reconhecimento. Parceiros, associados
e integrantes da AAFBB conhecem
a missão da Associação desde sua
fundação e, por isso, prestam belas
homenagens pelo seu aniversário.
Confira as mensagens.

“Parabéns à AAFBB pelos 68 anos
e por esse trabalho que eu admiro
muito e é de extrema importância
para todos que contribuíram para a
existência da Associação”
Márcia Fayad, do Tribunal de
Justiça do Rio de Janeiro

“Tenho orgulho de ser a primeira pós-98 a ingressar na
Associação. Neste aniversário, é importante resgatarmos o
espírito de luta e associativismo que nos trouxe até aqui”
Paula Goto, diretora de Planejamento da Previ

“Aqui em São Paulo, a
AAFBB tem cumprido
seu papel de atenção
aos associados nas
orientações aos
benefícios e direitos,
principalmente referentes
a Cassi e Previ. Neste
aniversário, faço questão
de parabenizar a todos
que me antecederam e
fizeram da AAFBB essa
grande entidade”
Waldenor Moreira Borges,
representante de
São Paulo
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“É muito gratificante
participar de uma
entidade em que todos
os administradores e
funcionários estão voltados
para o bem-estar dos
associados. Essa é a nossa
AAFBB e a que queremos
por muitos e muitos anos.
Parabéns!”
Celia Larichia,
presidente do Conselho
Deliberativo

“Obrigado a todos que
ajudaram a construir essa
trajetória e permitir que
nós, parceiros, possamos
construir o projeto de
Orientação Jurídica, que
garante a proteção dos
direitos dos associados.
Parabéns à AAFBB e rumo
aos 100 anos”
Hugo Jerke,
advogado da Orientação
Jurídica da AAFBB

“Quero parabenizar a
AAFBB pelos 68 anos”
Gerardo Camilo,
representante do Ceará

“Mais um aniversário
dentro de uma trajetória
bem-sucedida. A AAFBB
tem uma tradição que se
renova, mas no sentido
de inovar, de modernizar.
Parabéns à AAFBB pela
sua trajetória”
Lygia Bastos,
gerente regional da
Cooperforte

“É tempo de comemoração. A AAFBB está fazendo 68 anos
e isso nos faz recordar dos colegas que, em 1951, fundaram a
Associação acreditando na força da união, da competência e do
associativismo. Parabéns a todos e que a AAFBB continue nesse
rumo para o bem de todos”
Gilberto Santiago,
presidente do Conselho Fiscal da AAFBB

“Estamos comemorando
os 68 anos da AAFBB
e temos mais um
motivo para celebrar:
a mudança da sala
da Representação de
Campinas. Estamos em
um espaço maior e em
melhores condições
para atender o
associado”
Rosane de Arazão,
representante de
Campinas

“Quero parabenizar toda
a Diretoria pelo trabalho
que tem sido realizado
e agradecer por todo o
desenvolvimento que
fazemos junto com
vocês.
Parabéns para vocês e
que possamos
comemorar muitos anos
juntos!”
Henrique Brandão Jr.,
CEO do Grupo Assurê

“Este ano, comemoramos Bodas de Chumbo, um
casamento perfeito com os aposentados e funcionários
do BB. Desejo muito sucesso e que tenhamos, a cada dia,
mais e maiores motivos para comemorar”
Zaki Chagouri Ocke,
representante de Salvador

“Quero desejar muito
sucesso e crescimento.
E que nós possamos
repetir muitos e muitos
anos prestando esses
benefícios aos nossos
associados”
Amara Nunes, sócia
multiplicadora da
Paraíba

“Tenho muito orgulho da Assurê ser administradora e
corretora da AAFBB e fico feliz de participar desses 68
anos com sucesso e harmonia. Do fundo do meu coração,
parabéns para os executivos, funcionários e associados.
Muito sucesso e realizações”
Henrique Brandão,
presidente do Conselho de
Administração do Grupo Assurê

“Quando fui convidada
a ser uma das 34
representantes
estaduais da AAFBB,
me enchi de orgulho
por conhecer o
trabalho incessante da
Associação junto aos
associados. Parabéns,
administradores,
colaboradores e
representantes por
tornarem a AAFBB tão
grandiosa”
Elizabeth Magdalena,
representante de
Goiânia

“Sabemos que é uma
jornada muito longa, mas
com vitória de todos nós,
que formamos essa grande
Associação.
Muito obrigado!”
Francisco Linhares,
representante adjunto
do Ceará

“A presença da ANABB
em eventos, como o do
aniversário da AAFBB,
é importante para
reforçar a proximidade
da Associação com
as demais entidades
que atuam em defesa
dos funcionários do
Banco do Brasil. Assim,
teremos mais força
para defender nossos
associados”
Irmar Fonseca,
vice-presidente da
ANABB

“Aqui na Cassi nós temos uma forte parceria com a AAFBB,
nos ajudamos de forma recíproca e estamos aqui sempre
prontos pra atender vocês. Parabéns pelos 68 anos e que
tenhamos muitos anos ainda de muita cooperação”
Edson Xavier de Almeida,
gerente da Cassi Rio
CONEXÃO
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GIRO PELAS REPRESENTAÇÕES

Comemorações de
norte a sul do país
Representação do Rio de Janeiro (RJ)

No dia 24 de outubro, a AAFBB
completou 68 anos de muitas histórias para contar e conquistas a
celebrar. No Rio de Janeiro, a comemoração foi marcada por uma
missa na Igreja de Santa Luzia, com
participação especial do Coral da
AAFBB. Já no dia 26 de outubro, a
Sede Campestre abriu as portas
para receber dirigentes da Associação, parceiros e colaboradores para
um almoço tropical e descontraído
com música ao vivo.
Em seu discurso de boas-vindas,
Loreni de Senger, presidente da
AAFBB, destacou a longevidade da
entidade. “Nossa Associação chega
aos 68 anos e merece o carinho de
todos nós. É óbvio que não chegamos até aqui sozinhos. Com o tempo, a AAFBB foi se remodelando e
cresceu. De uma pequena Associação, fundada por 79 colegas, hoje
ela conta com 25 mil associados
distribuídos pelo Brasil inteiro”.
Diversas Representações também
celebraram a data com programações especiais para os associados.
Café da manhã, almoço, lanche da
tarde e atividades em grupo foram
algumas das comemorações escolhidas pelas Representações de
Curitiba, Salvador, Belo Horizonte,
Belém, Maceió, Brasília, Goiânia,
João Pessoa, Itabuna e São Paulo.

Representação de Belém (PA)

Representação de Brasília (DF)

Representação de Campina Grande (PB)

Representação de Curitiba (PR)
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Representação de Campinas (SP)

Representação de Maceió (AL)

Representação de Belo Horizonte (MG)

Representação de Goiânia (GO)

Evento comemorativo pelos 68 anos da AAFBB na Sede Campestre

Missa realizada no Centro do Rio

Um brinde ao aniversário da AAFBB

Representação de João Pessoa (PB)

Representação de São Paulo (SP)

Da esq. para a dir.: o conselheiro Bento Luiz com Gilberto Santiago e Ari Sarmento

Representação de Salvador (BA)

CONEXÃO
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PRA VOCÊ

Seguro de
Vida AAFBB:
benefícios
exclusivos e
sob medida
para os
associados

“Nossos seguros sempre trazem
condições diferenciadas para os
segurados, com apólices coletivas
que deixam os produtos mais
acessíveis financeiramente.
Além disso, ainda é possível
montar combos com dois ou mais
seguros e conseguir descontos
adicionais. Tudo para deixar
nossos clientes mais
tranquilos e cobertos”
Pedro Thimóteo
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A parceria da AAFBB com a Assurê e a SulAmérica está dando
novos frutos para que os sócios possam dispor de uma oferta de
produtos diferenciados. A novidade agora são as opções e modalidades de coberturas focadas em incentivar a qualidade de vida,
o hábito de se fazer planejamento para o futuro e a proteção
familiar dos nossos associados. “Estamos felizes porque demos
conta do desafio de agregar benefícios para o segurado e dependentes até o terceiro grau de parentesco”, afirma, animado,
Pedro Thimóteo, vice-presidente Comercial da Assurê.
Segundo ele, pode-se considerar uma grande conquista ter sido
possível criar para os associados um produto modular personalizado para atender às necessidades de cada pessoa, seja financeira ou de cobertura. Tudo bastante flexível e com a possibilidade
de ser ajustado de acordo com o interesse dos participantes e de
seus familiares.

Diferenciais valiosos
Uma das melhores inovações é a opção de contratação da Cobertura de Doenças Graves, que contempla diagnósticos de cirurgia coronariana, neoplasia, acidente vascular cerebral (AVC),
insuficiência renal crônica e transplante. “Ao ser diagnosticado por um médico especialista em um destes casos, o segurado recebe uma indenização para ajudar no tratamento ou

usar da maneira que considerar melhor. O dinheiro é dele e pode
ser utilizado até mesmo para fazer uma viagem em comemoração à vitória contra a doença”, conta.
Outro novo serviço é o de Assistência Pessoal Completa, que
tem um preço de R$ 2,81 e inclui, entre várias coberturas, a
Segunda Opinião Médica Internacional. “Se o segurado recebe
um diagnóstico, ele tem a opção de, por meio da SulAmérica,
mandar todos os seus exames para uma reanálise médica no
exterior, que vai confirmar ou não o diagnóstico e sugerir os
próximos passos”, explica.
Segundo Pedro, a nova apólice permite ainda a opção de adquirir
um plano Funeral Familiar com capital de R$ 7.000, extensivo
aos pais e sem limite de idade. “Tudo é providenciado pela seguradora. Nossa intenção é levar conforto num momento difícil,
com serviço de qualidade, a preço de R$ 2,94”, destaca.

Segurança de valores predefinidos
Um dos maiores empecilhos do seguro de vida hoje em dia é
que, normalmente, ele começa a ficar mais caro depois de certa
idade. Mas o da AAFBB é diferente, pois tem uma regra predefinida: até os 50 anos, há 4% de reajuste anual, de 51 a 70 anos,
o reajuste é de 6% e, a partir de 71 anos, são 8%. “A ideia é que
a pessoa saiba antes de fechar o seguro qual é o critério de reajuste. Isso garante que ela continue no seguro até o momento
em que precise utilizá-lo”, afirma.
Esse benefício só é possível porque o seguro da AAFBB é coletivo
e feito exclusivamente para funcionários e aposentados do Banco do Brasil. “As características do produto realmente fazem a
diferença para o associado: oferecemos um vasto leque de coberturas, preços mais acessíveis, atendimento personalizado e serviços que atendem às suas necessidades. Tudo isso com a garantia
da SulAmérica, seguradora com mais de 100 anos de mercado, e
a consultoria da Assurê, que atua há mais de 50 anos focada em
entidades de classe”, observa.

Raspadinha Premiada
Quem aderir ao seguro de vida da AAFBB ainda poderá participar
da campanha Raspadinha Premiada. “Todo mundo que adquirir o
seguro vai receber uma raspadinha com prêmios relacionados à
qualidade de vida, como óculos escuros, viseira, fone de ouvido e
squeeze. E a cada 100 novas adesões, vamos sortear um iPhone 8
para o grupo de 100 que aderiu ao seguro”, detalha Pedro.
A campanha começou há cerca de seis meses, mas deve vigorar
até o fim de 2020. Toda a divulgação está sendo feita por SMS,
mala-direta e e-mail marketing, além de ações presenciais.

Um leque de produtos
com condições exclusivas
para os associados
Além da variedade de produtos oferecidos dentro do seguro de vida, a Assurê também disponibiliza para os associados da AAFBB outros seguros coletivos. Confira abaixo:

Odontológico:

seguro feito por
adesão, é uma novidade do portfólio
e extensivo a parentes até o terceiro
grau por um preço acessível. Além da
cobertura básica estabelecida pela
Agência Nacional de Saúde (ANS), o
seguro oferece alguns serviços adicionais. O objetivo do plano odontológico é dar acesso a uma vasta rede
credenciada de dentistas e incentivar
a saúde bucal.

Seguro Auto:

em parceria com
as principais seguradoras do mercado, a Assurê oferece as melhores
opções para os segurados, com orçamentos personalizados, atendimento
diferenciado e descontos de até 30%
do valor do seguro.

Seguro Residencial: a um preço
acessível e com descontos de 20%, é
possível manter seu imóvel seguro.

Seguro Viagem: essencial, principalmente em algumas viagens internacionais.
Seguro Pet:

seu animal de estimação também precisa de cuidados.
Este serviço funciona como um seguro saúde e inclui atendimento em
clínicas veterinárias e até cirurgias.

Entre em contato com a Assurê:
Central de atendimento: 0800 021 2468
Site: assure.com.br
CONEXÃO
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Concorra a
um iPhone
e a vários
outros
prêmios.

Seguro de Vida
a partir de

6
R$ 10m,2
ensais

Cuide da sua casa com o Seguro Residencial,
curta bons momentos com a família fazendo o
Seguro Viagem e aproveite para conferir também as
vantagens do Seguro Auto com descontos de até 30%.

Na raspadinha você ainda pode ganhar
Squeeze

Simule o seu seguro em

Fone de Ouvido

Óculos de Sol

Braçadeira

Viseira

www.aafbbsemprecomvoce.com.br

Basta aderir ao Seguro de Vida AAFBB com a gente,
preencher o cupom no verso da mesma e entregar
ou agendar com um dos nossos consultores.

Grupo Assurê e AAFBB
uma parceria de sucesso.
Parabéns pelos 68 anos!

Seguros AAFBB
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Do início ao ﬁm sempre com você!

grupoassure.com.br
/grupo.assure
aafbb@grupoassure.com.br

Atendimento especializado

0800 600 6071 Centro-Oeste
0800 021 2468 Outras Regiões
(21) 96665-9111

POR DENTRO DA CASSI

Aprovação da Reforma Estatutária
garantirá sustentabilidade da Cassi
Com 81.982 votos, o Corpo
Social da Cassi aprovou,
em novembro, a mudança
estatutária que possibilitará
a recuperação da Caixa de
Assistência e a adequação dos
indicadores que motivaram a
instauração da Direção Fiscal
pela Agência Nacional de
Saúde Suplementar (ANS).
A votação atingiu 67,4% dos
votos válidos, alcançando,
portanto, quórum suficiente
para alteração do Estatuto.

Pleito:
CASSI REFORMA
ESTATUTÁRIA

VOTOS

SIM

81.982

NÃO

39.608

TOTAL DE VOTOS VÁLIDOS

121.590

BRANCOS

1.161

NULOS

1.516

TOTAL DE VOTANTES

124.267

Como a aprovação beneficiará a Cassi?
De imediato, o Banco do Brasil injetará na Cassi recursos suficientes para reverter
todos os indicadores que originaram a Direção Fiscal pela ANS. Também possibilitará que a Caixa de Assistência tenha condições de cumprir o programa de saneamento que será entregue ao órgão regulador até 10 de janeiro de 2020.
Além disso, as alterações aprovadas de custeio, gestão e governança possibilitarão
que a Cassi continue assegurando as melhores soluções em assistência à saúde de
seus participantes. Dessa forma, estarão garantidos: a reabertura do Plano de Associados para os novos funcionários do BB; a contribuição do BB retroativa a janeiro de
2019 e a dos associados apenas a partir de dezembro de 2019; o pagamento pelo BB
até 2021 de 10% referente à taxa de Administração e o pagamento pelo BB de 3%
sobre os dependentes da ativa.
Para a AAFBB, o resultado favorável desta eleição representa o sentimento de dever
cumprido. Foram mais de dois anos participando, incansavelmente, de todo o processo de negociação, na busca de soluções que atendessem aos anseios de nossos
associados, legitimando, assim, nossa principal missão, que é defender e representar
os funcionários, aposentados e pensionistas do Banco do Brasil.
CONEXÃO
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DE MALAS PRONTAS

As belezas
de um estado
que tem
várias cidades
maravilhosas
Destino turístico
mais procurado
no Brasil, o Rio de
Janeiro é conhecido
internacionalmente por
suas belezas naturais
e famosos pontos
turísticos, como o
Pão de Açúcar e o Cristo
Redentor – uma das
sete maravilhas do
mundo moderno.

O que muitos não sabem é que além dos
limites da Cidade Maravilhosa ainda há
muito a ser explorado. Por isso, se fizer
uma viagem para o Rio de Janeiro, tente
incluir em seu roteiro outros lugares espetaculares. Confira nossas dicas!

Cristo Redentor
No alto do morro do Corcovado fica o
Cristo Redentor, inaugurado em 1931.
Localizado a 710 metros do nível do mar,
é de lá que se tem uma das mais belas
vistas da cidade. Para acessar a maior e
mais famosa escultura Art Déco do mundo, é possível pegar trem, van ou carro. O
trajeto de trem é o mais agradável, pois
atravessa a Mata Atlântica até o topo do
Corcovado. Para chegar aos pés do Cristo,
entretanto, o visitante ainda precisará subir 220 degraus ou usar um dos elevadores ou escadas rolantes.

Pão de Açúcar
Inaugurado em 1912, o Bondinho do Pão de
Açúcar foi o primeiro teleférico do Brasil e o
terceiro do mundo, e liga o Morro da Urca
ao Pão de Açúcar. O primeiro bonde parte
da Praia Vermelha e leva os visitantes ao
Morro da Urca. De lá, outro bonde vai até o
topo do Pão de Açúcar, que fica a 396 metros do nível do mar. Do alto, é possível ter
uma deslumbrante vista da cidade, incluindo a enseada de Botafogo, a orla de Copacabana e a entrada da Baía de Guanabara.
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No verão, o anfiteatro, localizado no Morro
da Urca, é palco de shows e eventos.

Maracanã
Palco de importantes clássicos do futebol brasileiro e internacional, o Maracanã
é outro lugar conhecido mundialmente.
Para quem gosta de esporte, vale um ‘tour’
para conhecer os bastidores do estádio,
como o gramado, o vestiário, as salas de
aquecimento e imprensa, além de visitar
a exposição permanente com peças marcantes da história do futebol brasileiro.

Praias
Se tem uma parada obrigatória para quem
visita o Rio de Janeiro são as praias, nem
que seja só para passear pelo calçadão.
E não faltam opções! Na Zona Sul, fica a
famosa Copacabana, a mais cheia de todas. Ela fica entre as praias do Leme, mais
tranquila e reservada, e Ipanema, também

bastante frequentada. Um pouco antes
de Ipanema, num cantinho à parte, fica o
Arpoador, um pedaço de areia acolhedor
de onde pode-se avistar um belo pôr do
sol, quando o astro rei se despede por trás
do Morro Dois Irmãos. Já na Zona Oeste
da cidade, um pouco mais afastadas da
região turística, estão Prainha e Grumari.

Indo para o Centro da Cidade, bem próximos um do outro, estão o Museu de
Arte do Rio (MAR) e o Museu do Amanhã.
Inaugurado em 2013, o MAR conta com
dois prédios: o mais antigo abriga mostras nacionais e internacionais, enquanto
no mais moderno funciona a Escola do
Olhar. Já o Museu do Amanhã, inaugurado em 2015, tem a proposta pioneira de
ser um espaço de debate e estudo sobre o
impacto de nossas ações no mundo. Para
as crianças, o melhor programa é o AquaRio. Com cinco andares, 28 tanques e 350
espécies de animais, o aquário é o maior
do Brasil e da América do Sul.

Ao ar livre

Petrópolis

Conhecido pela natureza que se une ao
urbanismo, o Rio de Janeiro também oferece uma série de passeios ao ar livre. O
Jardim Botânico, uma das atrações mais
visitadas, possui inúmeros exemplares
de plantas de diversas partes do planeta. Logo ao lado, fica o Parque Lage, ideal
para piqueniques e atividades ao ar livre.

Para quem quer sair um pouco da cidade do Rio e conhecer outros municípios
do estado, Petrópolis é excelente opção.
A atmosfera imperial, aliada às deslumbrantes paisagens montanhosas, é ideal
para quem busca requinte, sossego e cultura. Entre os pontos mais visitados estão
o Museu Imperial, o Palácio de Cristal, a
Casa da Princesa Isabel, a Casa de Santos
Dumont e o Palácio Quitandinha.

Uma das maiores florestas urbanas do
mundo, a Floresta da Tijuca foi criada em
1861 pelo imperador Pedro II para reflorestar a área atingida pelo desmatamento
causado pelo cultivo de cana-de-açúcar e
café. Preservada, esta área é muito procurada para a prática de atividades físicas
e passeios. Mas se você gosta mesmo de
aventura, como trilhas, escaladas, asa
delta e parapente, não deixe de conhecer
a Pedra da Gávea.

Museus
Centro cultural que abriga exposições e
apresentações, o Parque das Ruínas, em
Santa Teresa, é excelente para quem busca um programa fora do tradicional. Se
você gosta de arte, vale uma visita ao Museu de Arte Moderna (MAM). Com mais
de 15 mil obras, seu acervo tem esculturas e pinturas de artistas internacionais,
além de um grupo notável de artistas
latino-americanos.

Costa Verde
A região, que inclui os municípios de Angra
dos Reis, Itaguaí, Mangaratiba, Paraty e Rio
Claro, foi premiada pelo Guia Lonely Planet como uma das 10 melhores do mundo
para viajar. A cidade colonial de Paraty é
famosa pela produção de cachaça. Já Angra dos Reis é conhecida, principalmente,

pela beleza natural de Ilha Grande. Com
uma paisagem de mais de duas mil praias
e uma infinidade de ilhas com águas que
ganham várias tonalidades de verde, a
Costa Verde é protegida pela Restinga de
Marambaia e por imensos paredões recobertos pela Mata Atlântica.

Região dos Lagos
As cidades da Região dos Lagos também
estão cada vez mais entre os destinos
descobertos por viajantes de todo o país.
Arraial do Cabo, por exemplo, está entre
as mais visitadas pelo mar multicolorido,
pelas belas paisagens e excelentes pontos
de mergulho. Búzios é outro lugar que
chama atenção pela gastronomia e vida
noturna animada. Já Cabo Frio atrai pela
infraestrutura e as longas faixas de areia
branca e fina, repletas de dunas.

Sede Campestre: pacotes
turísticos para todos
O que já era bom, ficou ainda melhor.
Agora, além de se hospedar com conforto e segurança e desfrutar das opções de lazer, nossa Sede Campestre
traz um novo serviço para você e sua
família: um pacote completo com os
melhores passeios turísticos para grupos a partir de 10 pessoas.
Isso mesmo! Você poderá escolher
entre os pacotes Standard, Premium,
Aparecida e Parati, que já incluem serviços como diárias na Sede Campestre
com pensão completa, city tour com
guias especializados e transporte,
transfer de ida e volta aeroporto-Sede
Campestre. As informações sobre o
roteiro de cada pacote, valores e forma de pagamento podem ser obtidas
diretamente na Sede Campestre pelos
telefones (21) 2679-1921, 2679-9900
ou 98556-8096.
CONEXÃO
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DIVIRTA-SE

Viva o Natal
Fim de ano na montanha
Com programação variada para toda a
família, Campos do Jordão terá um Natal
dos Sonhos. Luzes, cores e muitas atrações prometem encantar quem visitar a
Vila de Natal e a Casa do Papai Noel.

Pequena Finlândia em Penedo
Em Penedo, no Rio de Janeiro, é Natal o
ano inteiro. Isso porque a cidade abriga a
Pequena Finlândia, um espaço que representa a terra do bom velhinho. Inclusive,
a Casa do Papai Noel, que fica montada o
ano inteiro, ganha um ar ainda mais mágico nessa época do ano.

Natal Imperial
A cidade de Petrópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro, também é famosa
por sua programação de Natal. Além de
ganhar iluminação especial nos principais pontos turísticos, como a Praça da
Liberdade, o Palácio de Cristal e a Rua do
Imperador, o município promove a Parada
Iluminada, shows e o coral que sempre se
apresenta no Palácio Quitandinha.
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O fim de ano se aproxima e,
com ele, chega a magia do Natal.
Que tal, então, aproveitar esta
época do ano para fazer uma
programação toda especial?
Veja as dicas que
recomendamos para você!

Espetáculo em Curitiba

Luzes em Gramado
Se tem um programa de fim de ano que
vale a pena para toda a família é o Natal Luz de Gramado. Em 24 de outubro,
a pequena cidade gelada se transformou
na terra do Papai Noel e assim permanecerá até o dia 12 de janeiro de 2020.
Entre os principais espetáculos, estão
o teatro musical A Lenda do Bosque de
Natal, o Ilumination – Show do Lago, o
desfile A Magia do Noel e a tradicional
Parada de Natal. Outras informações em
www.natalluzdegramado.com.br.

Um dos mais famosos do país, o Natal de Curitiba exibe luzes, árvores, guirlandas, árvores e presépios por todo o canto da cidade. Mas a principal atração é o tradicional
coral de crianças nas janelas iluminadas do Palácio Avenida. Imperdível! Confira a programação completa em natalcuritiba.com.br.

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 Adjunto: Raimundo Rodrigues
CRS 507 - W3 Sul - Bloco C - Loja 23
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, 1.046 2º andar, CJ 22,
Ed. Dom Nery - Centro. CEP: 13012-100.
Tel.: (19) 3231-5050 / 3722-4150
E-mail: campinas.sp@aafbb.org.br
Caruaru (PE)
Representante: João Borges Lima
Praça José Martins, 56, 3º andar
Centro - CEP: 55002-970
Tel.: (81) 3722-1888 / 3723-1666
E-mail: caruaru.pe@aafbb.org.br
Curitiba (PR)
Representante: Daniel Liberato
Representante Adjunta: Elena Cândida Savi
Edifício Banrisul – Rua Marechal Floriano
Peixoto, 228, 3º andar/ 303 e 304
Centro - CEP: 80010-130
Tel.: (41) 3324-8491 / 3232-3214
E-mail: curitiba.pr@aafbb.org.br
Florianópolis (SC)
Representante: Sérgio Pires Ferreira
Rua Saldanha Marinho, 374, sala 901
Centro - CEP: 88010-450
Tel.: (48) 3222-7838
E-mail: florianopolis.sc@aafbb.org.br
Fortaleza (CE)
Representante: Gerardo Camilo de Souza
Avenida Desembargador Moreira, 1.199,
Bairro Aldeota - CEP: 60170-001
Tel.: (85) 3266-7912
E-mail: fortaleza.ce@aafbb.org.br

Pontos Avançados (CE)
Crato
Rua Barbara de Alencar, 851
Centro - Crato - CE
CEP: 63101-970
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) 3241-2513
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

Porto Alegre (RS)
Representante: Jayme Hilário Mayer
Rua Riachuelo, 1.038, sala 805
Centro - CEP: 90010-272
Tel.: (51) 3023-3245
E-mail: portoalegre.rs@aafbb.org.br
Recife (PE)
Representante: Rinaldo de Oliveira Tenório
Av. Rio Branco, 240, 10º andar
CEP: 50030-310
Tel.: (81) 3425-7301
E-mail: recife.pe@aafbb.org.br
Rio de Janeiro (RJ)
Representante: Luís Eduardo Sampaio Maciel
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) 3033-7198
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

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

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

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

Teresina (PI)
Representante: Francisco Vasconcelos Teixeira
Rua Álvaro Mendes, 1.313, 6º andar
Centro - CEP: 64000-060
Tel.: (86) 3215-2181
E-mail: teresina.pi@aafbb.org.br

Niterói (RJ)
Representante: Casimiro Agostinho Pereira Lopes
Av. Ernani Amaral Peixoto, 347, 3° andar
Centro - CEP: 24020-072
Tel.: (21) 2729-9885
E-mail: niteroi.rj@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

MAIS UM
ANO DE
BENEFÍCIOS.

MAIS UM
ANO DE
CONQUISTAS.

MAIS UM
ANO FAZENDO
MAIS PELOS
NOSSOS
ASSOCIADOS.

MAIS
UM ANO

www.aafbb.org.br

A AAFBB agradece a confiança de seus sócios
e aproveita para reafirmar o nosso compromisso
de oferecer em 2020 cada vez mais serviços,
fortalecendo, ano após ano,
os nossos laços de amizade e união.

