
  jan/fev 2009  1

Cartilha orienta sobre o processo de cessão integral e liberação 
parcial de funcionários do Banco para atuarem no Sistema AABB

Dedicação às AABBs

CINFAABB 2009 
AABB Curitiba sedia em abril 
a 15ª edição do campeonato 
dos aposentados

FENABB lança a 
Programação 2009

RGC 2009/2010
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A FENABB espera que, em 
2009, mais funcionários do Banco 
do Brasil possam dedicar uma par-
cela maior do seu tempo para admi-
nistrar as AABBs. O próprio Banco 
reconheceu a importância de um 
Sistema AABB atuante e, por isso, 
em conjunto com a FENABB, ela-
borou as normas de cessão integral 
e de liberação parcial de funcioná-
rios dirigentes dos clubes.

Para divulgar essas regras, a 
FENABB elaborou uma cartilha que 
apresenta de forma didática as in-
formações necessárias aos pedidos 
de cessão integral e de liberação 
parcial. A expectativa é de que a 
publicação facilite esse processo 
e possibilite melhores condições 
para os dirigentes desenvolverem 
seu trabalho à frente das AABBs.

A cartilha se junta a outras 
publicações tradicionalmente lan-
çadas pela FENABB: a Programa-
ção anual, que apresenta ativida-
des previstas para todas as áreas; 
a Agenda do AABB Comunidade 
e o Regulamento Geral de Compe-
tições – RGC 2009/2010, que traz 
as principais alterações aprovadas 
pelo Conselho Arbitral.

O ano que começou será 
também o da 15ª edição do Cam-
peonato de Integração dos Fun-
cionários Aposentados do Banco 
do Brasil (CINFAABB). O torneio 

será realizado no período de 18 a 
25 de abril, na AABB Curitiba (PR).  
A expectativa, mais uma vez, é de 
sucesso na organização e de gran-
de participação e motivação das 
delegações.

Outras ações que merecem 
destaque são os convênios feitos 
em benefício do Sistema AABB. 
Recentemente, por exemplo, foram 
assinadas parcerias com o governo 
do Paraná e com a Unafisco Asso-
ciação a fim de ampliar o número 
de associados comunitários das afi-
liadas.  Já o convênio com a loja “A 
Esportiva” vai facilitar a aquisição 
de bolas ‘Penalty’ pelos clubes.

O ano que começa é também 
de expansão para o Banco do Brasil, 
que anunciou, no início de janeiro, 
a compra de parte do Banco Voto-
rantim, que se destaca no merca-
do, no segmento de financiamento 
de veículos. Esse é mais um passo 
para que o BB possa retomar a lide-
rança entre os bancos do País.

Em meio a essas iniciativas, 
o apoio do Banco do Brasil na li-
beração e cessão de funcionários 
será fundamental para aprimorar o 
trabalho do Sistema AABB e, con-
sequentemente, gerar benefícios 
para o próprio Banco e para a co-
munidade.

Conselho de Administração
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A FENABB divulga neste início de ano, uma Cartilha com informações 
sobre todas as etapas do processo de cessão integral e de liberação parcial de 
funcionários do Banco do Brasil, que vão atuar como dirigentes no Sistema 
AABB. O objetivo é facilitar os pedidos de disponibilização de funcionários e, 
assim, permitir que os dirigentes tenham melhores condições de administrar as 
AABBs.

A cartilha apresenta as informações de forma didática e inclui documentos 
e minutas a serem utilizadas pelas AABBs na formalização dos pedidos. 

“É fundamental que cada dirigente invista nessa cessão ou liberação par-
cial, o que possibilitará grandes melhorias para os clubes e para o Sistema como 
um todo”, afirmou o presidente da FENABB, Haroldo Vieira.

As regras de cessão integral e de liberação parcial foram criadas pelo Banco 
em parceria com a FENABB, para fortalecer o Sistema AABB e, consequente-
mente, aumentar seu potencial de negócios e melhorar o relacionamento com o 
funcionalismo e com a comunidade.

CARTILHA 
orienta sobre 
cessão de 
dirigentes 
para AABBs

As AABBs já começaram a re-
ceber a Programação FENABB 2009, 
que apresenta as atividades das áre-
as Esportiva, Cultural, Financeira, 
Administrativa, Socioeducativa e 
de Comunicação. A programação 
foi aprimorada para permitir que o 
Sistema AABB realize seus objeti-
vos de levar qualidade de vida, lazer 
e integração aos associados, seus 
dependentes e à comunidade em 
geral.

Na área de esportes, estão 
previstos eventos como as jornadas 
esportivas, que são reconhecidas 
por mostrar a força das AABBs em 
termos de organização, motivação, 
criatividade e participação. Outro 
evento tradicional é o CINFAABB, 
campeonato dos aposentados do 
Banco do Brasil, que tem atraído 
um grande número de participan-

tes. Também há previsão de even-
tos culturais, artísticos e de apoio 
aos mais de 40 corais espalhados 
pelo País.

Na área Financeira, terá conti-
nuidade o Projeto Diagnóstico, que 
possibilitará novas ações para mini-
mizar riscos, reverter dificuldades e 
promover o desenvolvimento dos 
clubes. Outra meta é intensificar as 
parcerias para expandir a base de 
associados e propiciar aos clubes 
condições diferenciadas na aquisi-
ção de materiais, equipamentos e 
instalações.

A FENABB também dará pros-
seguimento, na área Socioeducati-
va, ao treinamento e capacitação de 
gestores e educadores do Programa 
AABB Comunidade, que hoje be-
neficia mais de 50 mil crianças e 
adolescentes. A área de Comuni-

cação continua a incentivar o uso 
do e-mail corporativo e o desenvol-
vimento de sites pelas afiliadas; as 
publicações trimestrais – Jornal Di-
rigente e Jornal do Educador contri-
buem com o acesso às informações 
sobre o Sistema.

Já a área Administrativa dará 
seguimento aos serviços de asses-
soria administrativa e consultoria 
jurídica às afiliadas que apresentam 
tais demandas.

PROGRAMAÇÃO 2009 
é distribuída ao Sistema AABB
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FENABB firma 
parceria com 
a Unafisco 
Associação

Para expandir suas atividades, o 
Banco do Brasil anunciou em 2008 
a compra de três bancos: o paulista 
Nossa Caixa, o Banco do Estado de 
Santa Catarina (Besc) e o Banco do 
Estado do Piauí (BEP). Essas aqui-
sições foram possíveis por causa 
de uma medida provisória editada 
pelo governo no ano passado.

Banco do Brasil 
em expansão

O CESABB Paraná e o governo para-
naense assinaram um convênio para 
incentivar os servidores efetivos do es-
tado e os militares ativos e inativos a se 
tornarem associados comunitários das 
AABBs. O convênio possibilita o pa-

gamento da mensalidade por meio de 
débito em conta do Banco do Brasil. O 
Paraná possui cerca de 180 mil servido-
res estaduais / militares. A expectativa é 
que, desse total, 36 mil tenham interes-
se em se tornar associados de AABB.

Convênio com governo do Paraná 
atrai novos associados

A FENABB firmou uma parceria em âm-
bito nacional com a Unafisco Associa-
ção (Associação dos Auditores Fiscais 
da Receita Federal do Brasil). Os inte-
grantes da Unafisco poderão utilizar a 
infraestrutura das AABBs, na condição 
de associados comunitários. Com a 
parceria, o número de potenciais novos 
associados para as AABBs é de 7,2 mil. 
Esse é o total de filiados da Unafisco As-
sociação em todo o território nacional.

O livro AABB- Encantado (RS), Arquivo Históri-
co, escrito pelo ex-funcionário e aposentado do 
BB, Arbi Fischborn, exibe registros da associação 
e da agência gaúcha entre os anos de 1959 e 
2007. A obra descreve a história do clube, e reú-
ne os relatos dos personagens que compuseram 
ativamente aquele lugar, durante esses 48 anos. 

AABB- Encantado (RS)  
ARQUIVO HISTÓRICO 

(FONTE: revista BB Estilo)

Outra parceria feita pela FENABB facilita a compra de bolas Penalty pelas AABBs. 
O convênio, assinado recentemente com a empresa ‘A Esportiva’, permite que 
as afiliadas adquiram esse produto a um preço mais acessível. As AABBs já 
podem fazer os pedidos por meio de formulário disponível no site da FENABB 
– www.fenabb.org.br – Área Restrita – Documentos – Área esportiva – pasta 
[Formulários Penalty].

Convênio facilita 
aquisição de bolas 
Penalty
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A FENABB solicita aos dirigen-
tes de AABBs, que ainda não encami-
nharam o formulário do Projeto Diag-
nóstico, referente ao ano 2008, que o 
faça com a maior brevidade possível. 
No formulário, os dirigentes relatam 
a situação do patrimônio, a estrutura 
administrativa, o quadro de associa-
dos, os aspectos jurídicos, contábeis, 
trabalhistas e outros dos clubes. O 
documento está disponível no site da 

FENABB - www.fenabb.org.br - área 
restrita - seção documentos – área ad-
ministrativa / informática.

O envio dos formulários é um re-
quisito para a participação das AABBs 
nos programas da Federação. A atuali-
zação do Projeto Diagnóstico vai permi-
tir que a Federação compare a evolução 
das AABBs em relação ao período 2006-
2007. Os dados dos formulários tam-
bém vão contribuir para o planejamento 

estratégico e o aprimoramento dos pro-
gramas desenvolvidos pela FENABB.

Durante o ano de 2009, será 
divulgado o sistema de formulários, 
via web, que possibilitará o encami-
nhamento online do diagnóstico e da 
atualização cadastral. O formulário de 
atualização cadastral deve ser enviado 
à FENABB sempre que houver altera-
ções como a troca de dirigentes ou 
mudança patrimonial.

FENABB aguarda formulários do 
Projeto Diagnóstico e Atualização Cadastral

A Federação lança a agenda 2009 
do Programa Integração AABB Co-
munidade, que traz na capa a foto 
vencedora do concurso promovido 
anualmente entre as AABBs. Neste 
ano, a foto escolhida é do AABB 
Comunidade Santo Antônio de Je-
sus (BA). A agenda foi distribuída 
aos CESABBs e às afiliadas onde o 
Programa AABB Comunidade está 
presente.

Reconhecido por sua história no Sistema 
AABB, o vice-presidente do CESABB/RS 
José Benito Gonzalez foi homenageado 
durante uma cerimônia de comemoração 
do Dia do Aposentado (24 de janeiro). 
O evento foi promovido no Rio de Janei-
ro pelo Instituto Cultural de Seguridade 
Social (ICSS) e pela Associação Brasileira 
das Entidades Fechadas de Previdência 
Complementar (Abrapp).

A FENABB participou em janeiro do Fó-
rum Social Mundial 2009, realizado em 
Belém (PA). A gerente Socioeducativa 
e de Comunicação da FENABB, Socorro 
Sales, e a coordenadora do Núcleo de 
Trabalhos Comunitários da PUC-SP, Maria Stela Graciani, apresentaram a oficina 
“Educação Libertadora Ambientalista” e mostraram como o Programa AABB Co-
munidade pode contribuir para a transformação social dos municípios.

Homenagem no 
Dia do Aposentado

AGENDA 2009  
AABB 

Comunidade 

FENABB no Fórum Social Mundial
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O Conselho Arbitral da 
FENABB aprovou diversas mudan-
ças para o Regulamento Geral de 
Competições (RGC) de 2009-2010. 
O RGC é utilizado nas Jornadas 
Esportivas patrocinadas pela Fede-
ração. As alterações foram feitas a 
partir de sugestões enviadas pelas 
AABBs aos CESABBs.

As principais novidades do regula-
mento:

Inscrição de atleta – Em 2009-
2010, o associado efetivo poderá ser 
inscrito nas jornadas por qualquer 
AABB do País, desde que seja asso-
ciado dessa AABB. 

Associados efetivos – O RGC 
passa a incluir mais uma categoria 
de associado efetivo. Trata-se dos 
dependentes de ex-dependentes de 
efetivos. Podem se enquadrar nessa 
categoria, por exemplo, os netos de 
funcionários do Banco do Brasil (de-
pendentes de filhos com mais de 24 
anos). 

Autorização para reforço – Em 
2009-2010, o reforço só precisará de 
autorização, se a sua AABB de ori-

gem participar da mesma modalida-
de em que ele jogará. 

Atleta federado – A associada co-
munitária que participar do voleibol 
feminino e tiver até 14 anos poderá ser 
federada, desde que seja pela AABB. 

Limite de atletas – O RGC aumen-
tou o limite máximo de inscritos nas 
modalidades coletivas (10 para 12 
no futebol de salão e no voleibol fe-
minino; 13 para 15 no futebol mini-
campo master, adulto e mirim). Ha-
verá, no entanto, um limite máximo 
de atletas custeados (10 no futebol 
de salão e no voleibol feminino; e 
13 nas modalidades de futebol mini-
campo master, adulto e mirim).

Cota de não-efetivo – A cota má-
xima para inscrição de associados 
não-efetivos (comunitários) subiu 
de 5 para 6 no futebol minicampo 
master.

AABBs de menor porte – O RGC 
foi alterado para contemplar as AABBs 
que tenham até 25 associados efeti-
vos. Em relação às outras AABBs, es-
ses clubes poderão inscrever mais um 
associado não-efetivo nas competi-
ções. Assim, o limite será de 7 não-
efetivos no futebol de salão (6 para as 
AABBs com mais de 25 associados), 

8 não-efetivos no futebol minicampo 
adulto (7 para as demais afiliadas) e 9 
não-efetivos no voleibol feminino (8 
para as demais AABBs). No futebol 
minicampo master, esse limite será 
único - 6 para todas as AABBs.

Prazo de entrada – O atleta pode-
rá entrar em quadra ou campo após 
o início da partida, desde que identi-
ficado pelo mesário. 

Idade mínima – No futebol mini-
campo master, a idade mínima de 35 
anos valerá apenas para os funcioná-
rios do Banco do Brasil. Os demais 
atletas deverão ter 40 anos ou mais. 

WO – Os resultados da equipe que 
perder por WO serão aqueles estipu-
lados no regulamento técnico.

Recurso disciplinar – Haverá cau-
ção de 1 salário mínimo nos recursos 
das AABBs para a Comissão Discipli-
nar Desportiva (CDD). Permanecem 
sem necessidade de caução os recur-
sos para o Conselho de Julgamento 
da FENABB - CJF (2ª instância).

Suspensão automática – A sus-
pensão automática (aquela que atin-
ge o atleta que levou dois cartões 
amarelos ou um vermelho) será anu-
lada ao término de cada fase.

RGC 2009/2010  
Mudanças adotadas por 
sugestões das AABBs 
passam a fazer parte 
das novas regras
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O Banco do Brasil tem prestígio e confiança entre seus 
clientes e funcionários. Essas características sempre estive-
ram presentes ao longo dos seus 200 anos de história. É por 
isso que no fim do ano passado, o BB obteve dois impor-
tantes prêmios de reconhecimento de sua marca. Ocupou 

mais uma vez o primeiro lugar do prêmio Folha Top Of Mind 
2008, promovido pelo jornal Folha de S. Paulo. 

A marca é a mais lembrada pelos brasileiros quando o 
assunto é banco. Uma posição cobiçada por todas as insti-
tuições financeiras e que o Banco do Brasil mantém desde a 
primeira edição do prêmio, há 18 anos. O BB também lidera 
o placar elaborado pelo prêmio Época Negócios 100 – As 
Empresas de Maior Prestígio no Brasil, da revista Época Ne-
gócios.  Além de ocupar a primeira posição do setor financei-
ro, o Banco está entre os Top 10, as dez empresas de maior 
prestigio no país, independentemente do setor econômico 
que representam. 

Realizado há 18 anos pelo Datafolha, um dos maio-
res institutos de pesquisa do Brasil, para o jornal Folha de 
S.Paulo, o prêmio Folha Top of Mind é resultado de um le-
vantamento anual feito por amostragem com o conjunto da 
população adulta brasileira. 

“São conquistas como esta que nos traz um grande or-
gulho por fazer parte dessa família Banco do Brasil. O Sistema 
AABB tem muito que comemorar diante desse reconhecimen-
to”, comenta o presidente da FENABB, Haroldo Vieira.

BB é a marca mais lembrada 
entre os consumidores

Instituição fica em primeiro lugar 
do prêmio Folha Top of Mind 2008, 
na categoria banco

O e-mail institucional das AABBs 
e dos CESABBs é uma ferramenta ágil 
e moderna de comunicação, que per-
mite aos dirigentes acompanhar as 
informações sobre o Sistema AABB. 
O e-mail e sua respectiva senha são 
necessários, por exemplo, para os di-
rigentes acessarem a área restrita do 
site da FENABB – www.fenabb.org.br 
- onde se encontra a documentação de 
interesse dos clubes. Outra vantagem 
do correio eletrônico é que facilita a 
interação entre as diversas afiliadas e 
seus associados.

Todas as AABBs já possuem 
o e-mail institucional, que é ofereci-

do gratuitamente pela FENABB. Para 
ativá-lo basta ligar para 0800 704 
2106, opção 6, e solicitar sua senha 
de acesso. Atualmente, apenas 50% 
das afiliadas e dos CESABBs utilizam 
esse serviço.

Além do e-mail institucional, 

E-mail institucional FENABB: 
uma moderna ferramenta de comunicação

a FENABB disponibiliza também a 
criação de sites e acesso a ferramenta 
anti-spam para as AABBs e CESABBs, 
todos com sistema gratuito. Cerca de 
400 AABBs e 15 CESABBs já têm sua 
página na internet.

Crie o seu também�
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Após o sucesso da edição 2008 em Maceió (AL), o Campeona-
to de Integração dos Funcionários Aposentados do Banco do Brasil 
(CINFAABB) retorna neste ano para a AABB Curitiba (PR), entre os 
dias 18 e 25 de abril. Considerada uma das cidades brasileiras com 
melhor qualidade de vida, Curitiba foi sede da 1ª edição do cam-
peonato, em 1995, quando o evento ainda se chamava Encontro 
Esportivo de Aposentados do Banco do Brasil.

Curitiba sediará 
o 15º CINFAABB
Vôlei feminino é a novidade 
no campeonato deste ano

Em 2009, ao chegar em sua 15ª 
edição, o CINFAABB é reconhecido 
como um dos principais eventos pro-
movidos pela FENABB. Mais uma vez, o 
campeonato terá a participação de diver-
sas AABBs do Brasil e um público esti-
mado de cerca de 2 mil pessoas por dia.

Uma das novidades deste ano é 
a modalidade voleibol feminino, que 
pretende incentivar a participação das 
funcionárias aposentadas e cônjuges 
de aposentados. Nessa modalidade, 

poderão se inscrever as atletas acima 
de 45 anos.

As modalidades tradicionais 
continuam no campeonato: futebol 
minicampo master (50 anos) e super-
master (60 anos), natação (masculino 
e feminino), sinuca e tênis (feminino 
simples e masculino dupla e simples). 
Também permanecem as modalidades 
truco e atletismo (masculino e femini-
no), que entraram no CINFAABB na 
edição passada.

Outra novidade é que os jogos 
de futebol terão a bola 8 Pró da Penal-
ty, que é utilizada nos principais cam-
peonatos estaduais e na 2a divisão do 
Campeonato Brasileiro.

Confraternização – Além 
de promover a prática desportiva, o 
CINFAABB possibilita momentos de 
lazer, turismo e cultura aos participan-
tes. No caso de Curitiba, estão entre 
os atrativos os parques e os bosques 
que dão à capital paranaense um dos 
melhores índices de área verde do País. 
E também a gastronomia e as tradições 
culturais trazidas pelos imigrantes.

Durante o evento, a FENABB 
oferecerá transporte interno (AABB/
hotel) para as delegações que chega-
rem via aeroporto e que utilizarem os 
hotéis listados pela Federação. A hos-
pedagem é responsabilidade de cada 
delegação.

Congresso Técnico – A ceri-
mônia de abertura do CINFAABB está 
prevista para as 17 horas, no dia 18 de 
abril. No mesmo dia, às 14 horas, ha-
verá o Congresso Técnico, com a parti-
cipação dos dirigentes de afiliadas.

As AABBs tiveram até 17 de fe-
vereiro para se inscrever nas modali-
dades. Já os atletas poderão se inscre-
ver até 19 de março.


