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Os colegas que dedicam boa parte do seu tempo 
à gestão das AABBs são, sem sombra de dúvidas, 
abnegados colaboradores que não medem esforços 
em prol do compromisso com a Associação e a sua 
história. Essa realidade impõe, sempre que possível, 
reconhecer e, por que não dizer, comemorar fatos 
que efetivamente venham para auxiliar os dirigentes 
do Sistema na jornada diária dos clubes. 

Nesse sentido, um fato marcante que me-
rece destaque é a mensagem do presidente 
do Banco do Brasil, Aldemir Bendine (Dida), a todos 
os administradores da rede de dependências, 
convidando-os a se engajarem no trabalho de 
revitalização e de fortalecimento das AABBs.  
A mensagem pode ser lida, na íntegra, nesta edição 
do Jornal Dirigente AABB.

Colocada pelo presidente com simplicidade 
e emoção, numa linguagem direta e pautada no 
resgate de uma convivência que faz parte da história 
dos funcionários, a mensagem é uma excelente 
forma catalisadora de ações que podem se 
concretizar com uma aproximação das AABBs com 
o Banco, por exemplo, para o incremento na adesão 
de novos associados e a realização de eventos sociais 
e recreativos nos clubes. 

Essa aproximação entre o BB e a FENABB é uma 
excelente oportunidade para que possamos mostrar 

como o Sitema AABB está sendo administrado. 
Um bom exemplo é a capacitação dos dirigentes 
que estão sendo treinados em gestão de clubes, e 
com atuação prioritária nas áreas socioeducativa, 
esportiva e de responsabilidade socioambiental, 
temas estes fortemente relacionados à melhoria da 
qualidade de vida, tão valorizados pelo Banco e pela 
sociedade.

Esta edição traz, ainda, notícias sobre a Lei 
de Refinanciamento de Débitos de Clubes com 
a União, que em muito pode contribuir para o 
saneamento e a regularização de dívidas tributárias, 
e também informações sobre a Lei de Incentivo 
ao Esporte, que representa uma possibilidade real 
na implementação de projetos esportivos de base, 
recreação ou mesmo de alto rendimento. 

Outro assunto a ser destacado e que movimentou 
muito o Sistema no mês de junho foi a campanha 
de criação e ativação de e-mail, “Fique ligado,tem 
mensagem para você”, cuja adesão dos participantes 
foi surpreendente, demonstrando que o pessoal 
está comprometido com a agilidade na comunicação 
entre a Federação, os Conselhos Estaduais e as 
próprias AABBs.

Confira tudo isso no informativo Dirigente AABB, 
edição 48! 

Haroldo do rosário vieira
Presidente 
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do PrEsidENtE do BANco do BrAsil  
PArA AdmiNistrAdorEs

Colega, 
O Banco do Brasil vive um novo ciclo na sua 

história e entendo que nele há espaço para estrei-
tar ainda mais o relacionamento com as AABBs. A 
ideia é revitalizar nossos clubes e desfrutar tudo 
de bom que eles sempre representaram. Quem 
não se lembra como era agradável aproveitar os 
finais de semana na AABB com a família, em fes-
tas, jogos e churrascos entre amigos?

 As coisas mudaram. A gente sabe que hoje 
não são apenas funcionários do BB e familiares 
que frequentam as 1.200 AABBs. O conceito da 
autossustentação levou os dirigentes a acolherem 
sócios comunitários e, como decorrência, em 
alguns clubes, o pessoal da Casa se afastou.

 O que peço a você é que procure ver a AABB 
numa dimensão mais ampla, que vá além dos con-
troles e acompanhamentos requeridos. Volte a 
considerar esse tradicional espaço para prática de  
atividades esportivas e culturais de sua equipe,  
se é que isso já não ocorre em sua dependência,  
e pense na possibilidade de uso estratégico da 
AABB como ponto de apoio negocial. Motive os 
colegas para se associarem, valorize os cedidos 
como dirigentes e considere seu real aproveita-
mento em novos negócios. 

 A experiência demonstra que, nas praças onde 
existe atuação integrada, o relacionamento entre 
funcionários e clientes se fortalece. Por decorrên-
cia, as agências conseguem resultados melhores 
e consolidam a imagem positiva na comunidade.  
A AABB também sai ganhando, porque a frequên-
cia aumenta e sua importância também. 

 O Banco do Brasil e a Federação das AABB – 
FENABB estão juntos nesse esforço. A rede de AABB 
é, historicamente, uma das grandes conquistas do 
funcionalismo do Banco, e simboliza a dedicação e  
o poder de mobilização de muita gente ao longo  
do tempo. Lá se vão 81 anos do Sistema, desde a 
criação dos primeiros clubes, em Belém do Pará e 
no Rio de Janeiro.

Quero deixar claro que essa aproximação entre 
dependências do Banco e AABB é um desejo e não 
uma exigência. Tenho a tranquilidade, contudo, 
de estar pedindo algo perfeitamente factível e 
que tende a agradar a todos os envolvidos. Afinal, 
quando a gente mexe com pessoas e oferece a 
elas condições para que melhorem sua qualidade 
de vida, os resultados podem ser mais positivos do 
que se imagina de início. A decisão é sua!

Aldemir Bendine (dida)

Sistema AABB como apoio negocial estratégico

iNstitucioNAl

::  Presidente do Banco do Brasil,
Aldemir Bendine

Empossado no dia 23 de abril deste ano, o presidente do Banco do Brasil, 
Aldemir Bendine (Dida), enviou uma mensagem aos administradores do Banco 
do Brasil ressaltando a importância das AABBs como meio de integração entre 
funcionários, familiares e comunidade. Segundo o presidente, o Sistema 
AABB é um ponto de apoio negocial estratégico para o Banco do Brasil. 

Para que todos tomem conhecimento da importância do Sistema AABB, 
reproduzimos abaixo a mensagem do presidente Dida.
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FENABB PArticiPA dE ENcoNtros 
EstAduAis dE AdmiNistrAdorEs do BB

A proximidade e o relacionamento das 
AABBs com as dependências do Banco do Brasil 
representam mais do que o simples resgate dos 
laços históricos entre as entidades. É uma importante 
estratégia de revitalização e dinamização dos clubes, 
com o aumento no contingente de sócios efetivos, 
seus desdobramentos e a saudável integração de 
todos os associados e familiares em torno de eventos 
sociais e esportivos. 

Neste ano, o presidente da FENABB, Haroldo 
Vieira, em companhia de presidentes de Conselhos 
Estaduais de AABBs – CESABBs, já participou de vários 
eventos estaduais com administradores das agências, 
apresentando o Sistema AABB, os programas  
da Federação e um retrato da Rede de Clubes de 
cada estado, além de convidar todos a interagirem 
com as AABBs das suas praças para a identi- 
ficação de oportunidades negociais, realização de 
confraternizações de funcionários e eventos com 
clientes, dentre outras atividades que a parceria 
possa favorecer. 

Eventos favorecem aproximação do Sistema AABB com o Banco do Brasil

AProvAdA lEi QuE PodE FAvorEcEr AABBs
Lei 11.941/09 permite refinanciar dívidas de clubes com a União

Uma novidade para as afiliadas do Sistema 
AABB: a possibilidade de refinanciar dívidas 
com a União. Em maio deste ano, o presidente 
Lula sancionou a lei nº 11.941/09, que permite o 
refinanciamento de débitos de clubes brasileiros 
com a União. A notícia foi publicada no Diário 
Oficial da União, no dia 27 de maio de 2009.

A partir de agora, as Associações podem 
refinanciar dívidas antigas ou financiar dívidas 
recentes. 

Uma das emendas aprovadas no texto 
reabre o prazo para as AABBs aderirem ao 
parcelamento de dívidas com o INSS. Para isso, 
a Associação deve comprovar participação 
em competições oficiais em, no mínimo, três 
modalidades esportivas diferentes, confirmadas 
com certidão da Confederação Brasileira 
de Clubes – CBC. Veja mais detalhes no site  
www.fenabb.org.br

iNstitucioNAl

:: dívidAs com iNss

::  Encontro de Administradores do BB no Paraná

::  Haroldo (FENABB), dida (BB), tércio (super mg) 
e mazinho (cEsABB – mg)
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AABB E A lEi dE iNcENtivo Ao EsPortE

PrAzo PArA ENtrEgA dA diPj AiNdA sErá FixAdo

FENABB auxilia na elaboração de projetos esportivos a fim de estabelecer parcerias

A Lei de Incentivo ao Esporte foi criada com 
o intuito de promover o desenvolvimento do 
esporte no país, por meio de patrocínios e doações 
para a implementação de projetos esportivos  
e paradesportivos. A FENABB, identificando 
uma excelente oportunidade para as AABBs,  
e conhecedora de algumas iniciativas como 
nos casos de Juiz de Fora (MG) e Curitiba (PR),  
protocolou no Banco, em maio deste ano, um 
pedido de apoio/patrocínio para projetos de  
AABBs, elaborados e aprovados com base nas  
regras e procedimentos estabelecidos na Lei. 
“Embora o Banco do Brasil não aplique recursos 

O prazo para a entrega da Declaração de 
Informações Econômico-Fiscais de Pessoas Jurídicas 
(DIPJ), para empresas isentas e imunes, foi prorrogado, 
com data ainda a ser fixada pela Receita Federal. 

O prazo anterior estava previsto para o dia 30 
de junho de 2009. Contudo, uma prorrogação foi 
necessária, em virtude de problemas no programa 
gerador da declaração.

Oportunamente, a Receita irá disponibilizar no site 
www.receita.fazenda.gov.br, para download, a nova 
versão do programa da DIPJ 2009 para as entidades isentas 
e imunes, e estas terão prazo de entrega a ser fixado.

Assim que for estabelecida a nova data, a 
FENABB, por meio de seus veículos de comunicação, 

incentivados, a FENABB trabalha para que o BB 
reavalie essa possibilidade, mesmo que seja para 
o próximo ano” explica o presidente da FENABB, 
Haroldo Vieira.

Associações que estejam interessadas e queiram 
obter mais informações podem procurar a FENABB, 
que está à disposição para auxiliar na elaboração 
dos projetos e no encaminhamento ao Ministério 
dos Esportes.

“Vamos ajudar no que for necessário, orientando,  
de acordo com o perfil de cada AABB, quais projetos 
são mais suscetíveis de aprovação”, explica o vice-
presidente da FENABB, Rene Nunes.

irá divulgar a nova data. Porém, aconselhamos que 
os clubes, junto aos profissionais responsáveis ou 
escritórios de contabilidade contratados, devem 
ficar atentos.

Vale ressaltar ainda que a entrega da declaração 
fora do prazo, além de gerar multa, impossibilita 
que a AABB tenha acesso à certidão negativa de 
débitos da Receita Federal, e, consequentemente, 
aos Programas de Auxílios Financeiros, de caráter 
reembolsável, da Federação, uma vez que a 
Programação FENABB/2009 exige a apresentação 
de tal documento.

Essa obrigatoriedade estende-se também aos 
Conselhos Estaduais de AABB – CESABBs.

saiba mais: com a Lei de Incentivo ao Esporte (lei n° 11.438/06), empresas podem destinar até  
1% do imposto devido e pessoas físicas até 6% do imposto de renda, para entidades que tenham  
projetos que promovam a prática esportiva, aprovados pelo Ministério do Esporte.

EsPortE



6 :: dirigENtE AABB

Momentos de descontração, amizade e organi-
zação contagiaram os participantes do XV Campeo-
nato de Integração dos Funcionários Aposentados do 
Banco do Brasil – CINFAABB, realizado entre os dias  
18 e 25 de abril, em Curitiba (PR). 

“É um momento marcante para a família 
abebeana, por reunir tantos integrantes na mesma 
cidade. A FENABB está orgulhosa, novamente, 
em realizar um evento com tantos resultados 
positivos como o CINFAABB. Agradecemos à AABB 
Curitiba, ao Conselho Estadual de AABB do Paraná 
– CESABB-PR e, principalmente, a participação das 
equipes”, observou o presidente da Federação, 
Haroldo Vieira. 

Foram oito dias de atividades esportivas,  
culturais e sociais que propiciaram o entrosamento  
entre os mais de 3.000 participantes, destes quase  
mil atletas. Na área esportiva, muita concentração 
e espírito de equipe ao disputar as modalidades   
minicampo master e supermaster, tênis, sinuca, 
natação, atletismo, truco e vôlei feminino. Nas 
atividades sociais e culturais, o clima de amizade e 
descontração tomou conta. 

A festa de encerramento do CINFAABB foi  
marcada por diversos momentos. A premiação  
iniciou com a entrega do Troféu Participação às  
AABBs presentes e, em seguida, foram premiadas, 

por modalidade, as equipes vencedoras. A AABB 
Porto Alegre (RS) foi homenageada com o Troféu  
Confraternização Arnold Souza Aguiar, como a  
delegação com melhor espírito esportivo, torcida 
mais participativa, animada e com maior interação 
com outras delegações. 

O presidente da AABB Curitiba, Carlos Roberto  
Socha, agradeceu a oportunidade e o apoio recebido.  
“É com grande satisfação que vemos que nosso  
árduo trabalho foi recompensado, principalmente 
pela satisfação da família abebeana, aqui recepcio-
nada. Os agradecimentos e os elogios são para todos 
nós, que acreditamos na empreitada e procuramos 
bem realizá-la. Agradeço à FENABB, que esteve lado 
a lado conosco”.

ciNFAABB 2009 BAtE rEcordE  
Em PArticiPAção

EsPortE

::  veríssimo: atleta mais idoso acende a pira olímpica ladeado por 
marcelo Negrão

Equipes perfiladas durante o cerimonial de abertura do evento
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tABElA dos cAmPEõEs

MODALIDADE AABB

Atletismo Feminino Curitiba (PR)

Atletismo Masculino Londrina (PR)

Natação Feminino Belo Horizonte (MG)

Natação Masculino Brasília (DF)

Truco Curitiba “B” (PR)

Tênis Feminino Simples – Prata Curitiba (PR)

Tênis Feminino Simples – Ouro São Paulo “A” (SP)

Tênis Masculino Simples – Bronze Curitiba “C” (PR)

Tênis Masculino Simples – Prata Londrina “A” (PR)

Tênis Masculino Simples – Ouro Porto Alegre (RS)

Tênis Masculino Dupla – Bronze Brasília (DF)

Tênis Masculino Dupla – Prata Curitiba “B” (PR)

tABElA dos cAmPEõEs

MODALIDADE AABB

Tênis Masculino Dupla – Ouro Porto Alegre “A” (RS)

Sinuca – Bronze Campo Grande (MS)

Sinuca – Prata Niterói “B” (RJ)

Sinuca – Ouro Florianópolis (SC)

Voleibol Curitiba (PR)

Futebol Minicampo Master Série D Cascavel (PR)

Futebol Minicampo Master Série C Rio de janeiro (RJ)

Futebol Minicampo Master Série B Belo Horizonte (MG)

Futebol Minicampo Master Série A Curitiba (PR)

Futebol Minicampo Supermaster 
Série B

São Paulo (SP)

Futebol Minicampo Supermaster 
Série A

Rio de Janeiro (RJ)

EsPortE

:: Presidente da AABB curitiba na cerimônia de Premiação ::  AABB curitiba, campeã do vôlei feminino: a mais nova modalidade 

::  AABB Porto Alegre – título de confraternização ::  Futebol – muitos gols e talentos revelados

:: ciNFAABB 2010
A próxima edição do campeonato será realizada na AABB São Luís (MA).
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:: comEçA tEmPorAdA dE jorNAdAs

As AABBs estão bastante movimentadas nos  
últimos meses com as Jornadas Esportivas. Diversas  
atividades estão levando a família abebeana ao  
contato direto com o esporte. 

Já houve várias Jornadas Microrregionais – 
JEMABs, que reúnem atletas de cidades vizinhas, 
para disputar as modalidades oficiais e opcionais. 
Esta primeira etapa deve acontecer até o final do mês 
de agosto e classifica os campeões para as Jornadas 
Esportivas Estaduais – JESABs, programadas para 
até o final de outubro, sendo que a JECA/JESAB,  
em Santa Catarina, foi no mês de maio. Após as  
etapas estaduais, é a vez dos campeões irem para 
a fase regional, as Jornadas Esportivas Regionais 
– JERABs, que serão realizadas até o final de 
novembro.  

Fique por dentro de tudo o que acontece 
nas Jornadas Esportivas, acessando o site  
www.fenabb.org.br. Na página, é possível conferir a 
programação na “Agenda” e a cobertura dos eventos 
passados em “Outras Notícias”.

:: cArtilHA dE dEPArtAmENto PEssoAl: FErrAmENtA dE Auxílio às AABBs

Atenção dirigente! Em breve você receberá a Cartilha de Departamento Pessoal. O documento irá 
auxiliar as Associações no trato de questões trabalhistas, no sentido de orientar sobre os procedimentos  
relacionados à contratação de empregados. Essa é mais uma facilidade que a FENABB oferece às afiliadas, 
com o propósito de dar suporte em assuntos voltados à gestão administrativa. 

A versão inicial da cartilha está disponível no site www.fenabb.org.br – “Área Restrita”.

:: cAssi soB comANdo dE sérgio riEdE

Ex-presidente da FENABB, Sérgio Riede assumiu a presidência da CASSI, no dia 
12 de maio. Serginho, como é carinhosamente chamado, foi presidente da Federação 
entre junho de 1999 e junho de 2002. Em sua administração, entre outras melhorias, 
Sérgio acelerou o processo de aproximação da FENABB com as AABBs. 

Com o novo desafio, Serginho pretende inaugurar cerca de 20 novas unida-
des de serviços de atendimento próprio da CASSI. “Para isso, continuaremos 
melhorando o atendimento, a partir da estruturação, principalmente, de pro-
cessos internos. Estamos recebendo sugestões dos funcionários para alcançar-
mos o principal objetivo: aumentar e qualificar o atendimento”, explicou. 

NotAs

::  Abertura da jEcA/jEsAB em joinville (sc)

::  voleibol feminino – uma disputa acirrada

:: sérgio riede, novo presidente 
da cAssi
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:: Pgs no rs – evento contou com a participação de 60 
AABBs e representantes do cEsABB

:: Pgs no maranhão – participação das AABBs do estado 
sede, Piauí e tocantins

NotAs

:: FENABB cAPAcitA dirigENtEs
Com o intuito de qualificar cada vez mais os dirigentes, 

a FENABB oferece o curso Profissionalização e Gestão 
Sustentável nas AABBs – PGS. Este ano, já foram ministrados 
dois eventos. O primeiro foi realizado no mês de março, em 
São Luís, e reuniu 38 dirigentes dos estados do Maranhão, 
Piauí e Tocantins. No mês de maio, foi a vez de 60 dirigentes 
do Rio Grande do Sul se encontrarem na capital gaúcha. 
“O evento é importante, pois conseguimos elaborar uma 
administração integrada entre todas as AABBs. A parceria 
entre a FENABB e os Conselhos Estaduais de AABB – CESABBs 
demonstra que essas instituições estão comprometidas 
com a gestão dos clubes, o que gera sensível percepção 
de qualidade pelos seus usuários”, afirma o presidente do 
CESABB-RS, Antônio Cladir Tremarin. Marcos Cortez e Luis 
Benvindo, presidentes dos CESABBs do Piauí e Tocantins, 
respectivamente, além de mobilizarem os dirigentes dos 
dois estados, também participaram do curso em São Luís.

O PGS aborda temas como planejamento, gestão 
financeira e questões jurídicas, estas, com foco nas áreas 
trabalhistas e terceirização de serviços. “A iniciativa da 
FENABB em promover o PGS é bastante significativa. Pude 
ver, em cada dirigente, o ânimo renovado para voltar às 
AABBs e colocar em prática o que lhes foi passado”, ressaltou 
o presidente do CESABB-MA, Abdomacir Coelho Santos.

O próximo evento será em Recife (PE), entre os dias 22 e 
24 de julho.

:: FEstEjos juNiNos movimENtAm 
    AABB comuNidAdE

As atividades do Programa AABB Comunidade  
iniciaram o ano de 2009 a pleno vapor. Centenas de  
Associações estão dando andamento aos trabalhos 
propostos, atendendo milhares de jovens em 
situação de vulnerabilidade social. 

Nos meses de junho e julho, a maioria das 
atividades está voltada para as tradicionais festas 
juninas. Nessas oportunidades, os educadores 
aproveitam para ensinar um pouco sobre a história 
desses festejos. Além de atividades recreativas, como 
a quadrilha, os educandos também aproveitam para 
se deliciar com a culinária típica da época. O site  
www.aabbcomunidade.org.br está com a cobertura 
completa das festas juninas do Programa. Acesse!

:: coordENAdorEs técNicos 
    rEcEBErão trEiNAmENto

Com o propósito de profissionalizar ainda mais a 
coordenação das Jornadas Esportivas, a FENABB pro-
moverá um curso de capacitação para coordenadores 
técnicos e dirigentes estaduais. A proposta da FENABB 
é realizar um dia de curso em três regiões do país, aten-
dendo a todo o Sistema AABB.

Uma ação nessa área foi o encontro de 
aperfeiçoamento promovido pelo Conselho Estadual 
de AABB do Rio de Janeiro – CESABB-RJ, onde foram 
entregues informativos com a divisão das AABBs 
por microrregiões. Além disso, foram decididas as 
datas das jornadas e apresentadas as alterações no  
Regulamento Geral de Competições – RGC. 
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FENABB iNvEstE Em PArcEriAs dE Auxílio às AABBs
No início de 2009, a FENABB firmou convênio com a Associação dos Auditores Fiscais da Receita Federal – 

UNAFISCO, que permite aos seus associados usufruírem das dependências das AABBs, conforme a adesão do 
clube. Também foi firmado o convênio com a empresa A Esportiva, distribuidora autorizada de bolas Penalty, 
onde as afiliadas poderão adquirir esses produtos a preços mais acessíveis, e parcelar em até quatro vezes, 
sem juros e sem correção monetária.

iNstitucioNAl

cAmPANHA iNtENsiFicA  
uso dE e-mail corPorAtivo
E-mails corporativos melhoram a comunicação e diminuem despesas

A Campanha “Fique ligado, tem mensagem 
para você”, realizada entre os dias 1º de junho 
e 7 de julho, encerrou com muito sucesso. 
Com o objetivo inicial de ativar 800 e-mails 
corporativos, a FENABB superou as expectativas: 
949 participantes acessaram o e-mail durante a 
campanha. Confira no site a relação das AABBs 
que enviaram respostas.

Portanto, conforme estabelecido na Circular  
FENABB – 2009/05, encaminhada às afiliadas no 
início da campanha, irão concorrer aos prêmios 
somente as AABBs e os conselheiros microrregio-
nais que responderam quatro, das cinco perguntas  
enviadas semanalmente. Ao todo, estão aptos a 
concorrer 674 participantes de todos os estados.

Para registrar a participação, a Federação irá 
sortear cinco prêmios de R$ 1.000 (mil reais) entre 
as AABBs e três câmaras digitais, da marca Sony 7.2 
MP, entre os conselheiros microrregionais. Entre 
os CESABBs haverá, também, três premiações 
de R$ 1.000 (mil reais). Até o fechamento desta 
edição, o sorteio não havia sido realizado. 

:: A campanha
Com o objetivo de modernizar e agilizar a 

comunicação com as unidades do Sistema – AABBs, 
CESABBs e CONSELHOS MICRORREGIONAIS – a 
FENABB criou o e-mail corporativo. A comunicação 
com os CESABBs, por exemplo, é 100% estabelecida 
por e-mail, entretanto, o número de acesso de 
afiliadas e de conselheiros microrregionais que 
utiliza essa ferramenta ainda era pequeno.

Durante cinco semanas, a FENABB encaminhou, 
via e-mail, uma pergunta semanal para todas as  
AABBs do país e conselheiros. Os participantes tive-
ram que responder, pelo menos, quatro perguntas 
para concorrer ao sorteio.

   Por QuE usAr o e-mail corPorAtivo?

• Melhorar a comunicação entre AABBs,  
CESABBs e FENABB.

• Modernizar o modelo de comunicação do Sistema.

• Permitir mais agilidade no fluxo de informação.

• Economizar recursos e gerar receitas.
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Com a facilidade da internet, a  
FENABB está apostando em melhorias na 
comunicação virtual. O Portal da Federação 
está com algumas novidades, como “Galeria 
de Imagens” e “Publicações FENABB” – 
ambas no “Menu” principal. 

A partir de agora, as Associações podem 
encaminhar maior número de fotos. Além 
disso, esse serviço possibilita que o usuário 
salve e imprima as imagens em alta reso-
lução. Para facilitar o acesso, toda matéria 
que possuir grande número de fotos terá 
um link no final do texto que levará o leitor 
à “Galeria de Imagens” correspondente. Ao 
enviar as imagens, orientamos encaminhar 
os arquivos no tamanho mínimo de 15 cm X 
21 cm, com 300 pixels de resolução.

Já em “Publicações FENABB”, além de 
preservar a memória de dois veículos de co-
municação da Federação – Dirigente AABB 
e Jornal do Educador –, o conteúdo facili-
ta o acesso desde as edições de 2006 até 
as atuais. Portanto, se estiver procurando 
uma matéria antiga, clique em “Publicações  
FENABB” no site www.fenabb.org.br.

NovidAdEs No PortAl dA FENABB
“Galeria de imagens” e “Publicações FENABB” aumentam recursos do site

mElHoriA NA árEA tEcNológicA
Para melhor servir ao Sistema AABB, a FENABB está investindo na modernização dos equipamentos de 

informática. Já foram adquiridos um servidor e um storage (unidade de armazenamento de dados) que 
atenderá com mais estabilidade e capacidade os sites e os e-mails corporativos. 

Com a novidade, as caixas de e-mails deixarão de ter 100 MB (megabytes) de espaço passando para  
3 GB (gigabytes), o que aumentará em aproximadamente 30 vezes a capacidade. Portanto, faça uso dessa 
facilidade que a Federação disponibiliza para você. 
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No final de março, o Conselho Deliberativo reuniu-
se para analisar os pareceres do Conselho Fiscal sobre 
balanço patrimonial e os demonstrativos financeiros 
do exercício de 2008, da FENABB. O vice-presidente 
financeiro da FENABB, Carlos Alberto (Carlinhos), 
apresentou os números da Prestação de Contas 
de 2008. O presidente Haroldo Vieira e os demais 
vice-presidentes, Marcelo Paim (Administrativo), 
Rene Nunes (Eventos Esportivos e Socioculturais) 
e Geraldo Luiz (Socioeducativa e Comunicação), 
também fizeram exposições sobre o andamento dos 
projetos das respectivas áreas de atuação. 

Na sequência, as afiliadas, em Assembleia Geral 
Ordinária, aprovaram as contas de 2008 da FENABB, 
com 622 votos favoráveis, dos 628 enviados,  

sendo seis em branco. “Percebemos que a parti- 
cipação aumentou 45% em relação à votação do ano 
passado”, ressaltou Haroldo. 

coNtAs dE 2008 são AProvAdAs NA A.g.o. dE ABril

sistEmA AABB FortAlEcE lAços com NossA cAixA
AABBs realizam eventos de integração e acolhimento dos novos colegas

Gestão de Pessoas de Responsabilidade Socioam-
biental, Robson Rocha; o diretor do Banco Nossa  
Caixa, Gueitiro Matsuo Genso; o presidente da  
FENABB, Haroldo Vieira; o gerente da GEPES, Carlos  
Netto; o presidente da AABB São Paulo, Waldemar Ieiri. 

Com a incorporação da Nossa Caixa pelo Banco 
do Brasil, o que também sai ganhando é o Sistema 
AABB, que cria a possibilidade de conquistar novos 
associados, como os funcionários do BNC, os quais 
serão enquadrados na condição de associados 
efetivos. 

Com a incorporação do Banco do Estado de 
Santa Catarina – BESC pelo BB, foram adotadas 
ações similares pelas Superintendências Estadual 
e Regionais. O evento de fortalecimento também 
foi realizado em Brasília, com a parceria da AABB 
Brasília, FENABB, GEPES, Nossa Caixa e Unidade de 
Aquisição de Bancos. 

Confira as fotos do evento “Fortalecendo Laços” 
no site www.fenabb.org.br e clique em “Galeria de 
Imagens”. 

Os funcionários da Nossa Caixa (SP) estão sendo 
bem acolhidos pela família abebeana, com a ação 
“Fortalecendo Laços” – evento de sucesso que reuniu 
centenas de funcionários e familiares para atividades 
esportivas e recreativas. As edições do evento foram  
promovidas pelas AABBs do estado de São Paulo,  
em parceria com a FENABB, o CESABB e o Banco do 
Brasil – BB (GEPES Ribeirão Preto, GEPES São Paulo, 
SUPER SP I e SUPER SP II) e a Nossa Caixa.

Participaram dos eventos o vice-presidente de 

:: momento da apuração dos votos

:: Executivos do BB e da Nossa caixa, dirigentes da AABB são Paulo 
e associados


