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De outubro de 2008 até agora se passaram 12 
meses de trabalho à frente da FENABB. Período que já 
nos permite tecer o primeiro balanço das atividades 
desenvolvidas e destacar fatos importantes que 
ocorreram dentro do Sistema AABB.

Momento para relembrar compromissos e objetivos 
que transformamos em planos de ação nas diversas 
áreas que, para nossa alegria, estão se viabilizando e 
trazendo resultados em todos os níveis. O incentivo à 
utilização do programa de cessão integral e liberação 
parcial, com a expedição da Cartilha de Disponibilidade 
de Funcionários para  AABBs e CESABBs é um bom 
exemplo. Hoje, são 120 dirigentes beneficiados.

Outra ação de destaque foi a mensagem do 
presidente do Banco do Brasil, Aldemir Bendine 
(Dida), a todos os administradores da rede, 
reafirmando a importância do Sistema AABB 
para o BB. Essa aproximação continuou com a 
nossa participação em diversos encontros de 
administradores de agências, gerentes de GEPES, 
superintendentes estaduais e outros executivos 
da rede e da Direção Geral. 

Não podemos deixar de mencionar o investimento 
feito na plataforma tecnológica da FENABB e na 
expansão da rede de comunicação do Sistema para 
oferecer mais capacidade e melhor  qualidade. 
Com essa modernização foi possível empreender 
com sucesso a campanha de e-mail, que culminou 

com a participação de 939  presidentes de AABBs e 
conselheiros microrregionais. O próximo passo será 
o incentivo à atualização e criação de sites.

As avaliações das delegações mostraram que 
a realização do CINFAABB/2009, em Curitiba 
(PR), superou as expectativas dos participantes, 
e as jornadas esportivas, cada vez mais fortes, 
continuam a todo vapor pelo país. Os novos 
convênios, a parceria com o Banco Nossa Caixa 
e mais recentemente a inclusão das AABBs na 
utilização da verba de aprimoramento do Banco, 
foram ações focadas na expansão da base de 
associados e certamente trarão boas respostas.

Sobre a qualidade e a profissionalização na gestão 
dos clubes, os cursos de formação para gestores 
continuam seguindo o cronograma. Salientamos 
a recente regulamentação do programa de 
refinanciamento de dívidas com o Governo Federal 
(REFIS). É um ato de gestão imprescindível para a 
regularização das AABBs que possuam algum tipo 
de pendência fiscal e tributária, abrangida pelo 
programa.   

Esses e outros acontecimentos podem ser 
conferidos com mais detalhes nesta edição do 
jornal Dirigente AABB, que traz um pouco da vida 
do Sistema e do trabalho de todos os dirigentes, 
assim reafirmando a condição e a disposição de 
integrarem a maior rede de clubes do mundo.
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INSTITUCIONAL

O Sistema AABB pode comemorar mais uma 
conquista. Agora, os funcionários do Banco do 
Brasil, beneficiados com a verba do Programa de 
Aprimoramento, podem utilizá-la para pagamento de 
mensalidade de AABBs. A novidade foi divulgada pelo 
BB, no dia 20 de julho, e um dos objetivos é reforçar 
o papel das AABBs como instrumento na melhoria da 
qualidade de vida de funcionários e familiares. 

A verba pode ser utilizada de diversas 
maneiras, desde que represente uma atividade 
de aprimoramento, lazer e saúde, centrada no 
fortalecimento do desenvolvimento físico e 
mental dos funcionários. Ao ser direcionada para 
o pagamento de mensalidades, esse benefício 
permite o pleno atendimento desse objetivo com 
a vantagem de servir a si e a todos os dependentes. 

“O Banco, ao aprovar a solicitação da FENABB 
para que a verba possa ser utilizada no pagamento 
de mensalidades de AABBs, deixou claro o carinho 
e a atenção com que trata as questões do Sistema, 
assim como a convicção de que as AABBs são 
instrumentos de qualidade de vida, não apenas 

dos funcionários, mas também dos familiares, que 
poderão usufruir de toda a estrutura esportiva e 
social das afiliadas. Vejo isso como um resgate das 
AABBs inserido na política de gestão de pessoas 
do Banco. Cabe a cada um de nós, dirigentes de 
AABBs, visitar as agências e contatar os colegas 
para que façam uso dessa prerrogativa”, ressaltou o 
presidente da FENABB, Haroldo Vieira. 

Um bom exemplo é o que está sendo feito 
na AABB Goiânia: uma campanha promocional. 
“Durante o jantar de lançamento, distribuímos 
folders e uma proposta de associado. Já fizemos 
várias visitas às agências, sempre apresentando a 
AABB como uma boa oportunidade, mas deixando 
o colega livre para escolher. Não estamos impondo 
nada e isso já nos rendeu 100 novos associados”, 
explicou o presidente da AABB Goiânia, Elézer 
Lemes da Silva, que tem o objetivo de alcançar 200 
novos associados com essa ação.

Quem tiver interesse em ser beneficiado 
com a verba de aprimoramento deve solicitar até 
dezembro deste ano.

VERBA DE APRIMORAMENTO
Sistema AABB comemora mais essa conquista

Os clubes sociais e esportivos, com pendências 
fiscais e tributárias com a União, têm uma excelente 
oportunidade de buscar a regularização por meio da Lei 
11.941, que abriu um novo REFIS com prazos, conforme 
o perfil da dívida, estendidos de 180 a 240 meses, assim 
como outras condições também previstas.

É um refinanciamento com condições facilitadas, 
descontos em juros e multas, possibilidade de 
incorporação de outros REFIS (em dia ou não) e até 
a inclusão de dívidas ajuizadas. Portanto, as AABBs 
que estão com problemas relacionados a dívidas 
com a União não podem perder essa chance de ter os 

REFIS
aprovada a lei de refinanciamento de dívidas fiscais com a União

clubes regularizados e aptos a ser beneficiados com 
programas da FENABB, do Banco e da comunidade.

O prazo para entrar com requerimento é 30 de 
novembro. Por questão de segurança, a FENABB 
recomenda que seja feito até a primeira quinzena de 
novembro. A documentação está disponível no site 
www.receita.fazenda.gov.br. 

A FENABB enviou a carta circular 2009/007 
com informações detalhadas sobre o assunto. 
O documento pode ser encontrado no site          
www.fenabb.org.br/ÁreaRestrita/Documentos/
Circulares/2009. 



INSTITUCIONAL

As AABBs de pequeno porte (até 200 associados) 
que precisam de linha de crédito simplificada podem 
contar com o Auxílio Financeiro Emergencial – Crédito 
Rápido da FENABB – uma opção de empréstimo de até 
R$10.000. 

O Programa, criado este ano, já disponibilizou 
recursos para ajudar diversas Associações. A AABB 
Barra do Corda (MA) foi uma das que utilizou a verba 
para colocação de cerâmica no clube, conserto do  
telhado, palco e alambrado do campo de futebol. 
“Na época, tínhamos menos de 200 associados e 

CRÉDITO RÁPIDO
linha de financiamento simplificada

não poderíamos pedir outra linha de crédito. Após as 
melhorias feitas com essa verba, hoje estamos com 
quase o dobro do quadro associativo”, argumentou o 
presidente da AABB, Paulo Afonso Vieira. 

Para saber mais detalhes sobre a documentação 
necessária, acesse o site www.fenabb.org.br/
Programas /Finaceiros/Formulário 14. O valor do 
empréstimo deverá ser reembolsado em até 36 meses, 
corrigido pelo menor índice de variação positiva entre 
o INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) e 
IGPM (Índice Geral de Preços do Mercado).

Administrar uma AABB é uma tarefa que a cada dia se mostra mais desafiadora.  
A rotina à frente de uma Associação engloba diversas ações e responsabilidades, 
entre elas a gestão do quadro de colaboradores. “Pensando nisso, a FENABB lança 
a Cartilha de Departamento de Pessoal e Recursos Humanos com o objetivo de 
sanar dúvidas quanto a procedimentos administrativos”, explicou o vice-presidente 
administrativo da FENABB, Marcelo Paim. 

O material estará em circulação na segunda quinzena de outubro. Portanto, 
aguarde mais uma facilidade da FENABB para o Sistema AABB. 

documento auxiliará setor de recursos humanos dos clubes

CARTILHA DE DEPARTAMENTO PESSOAL

O mês de agosto foi bastante movimentado para 
o Sistema AABB. O Banco do Brasil, em cumprimento 
às orientações contidas na aprovação do Programa 
de Cessão e Liberação de Funcionários, solicitou, 
por intermédio da FENABB, a atualização de 
informações das Associações.  O objetivo é fazer 

uma nova rodada de classificação dos clubes 
para balizar os processos de cessão integral e 

liberação parcial de dirigentes.

O levantamento de dados ficou sob 
responsabilidade do presidente do clube e 

do gerente da agência de relacionamento, 
que enviou a Planilha de Avaliação pelo 

CESSÃO/LIBERAÇÃO DE DIRIGENTES
rodada de classificação de AABBs

e-mail do Banco, até o dia 30 de setembro, com dados 
relativos  à rentabilidade total gerada pela AABB, valor 
do patrimônio, quadro social, eventos esportivos, 
sociais, entre outros dados.

A Federação catalogou essas informações e 
repassou à DIREF/GEPAT/DIPAT. O maior objetivo é 
conseguir informações de pelo menos 900 AABBs. 

“Com o apoio de dirigentes de AABBs, presidentes 
de CESABBs e administradores do Banco, passamos de 
930 formulários enviados. Esse levantamento vai nos dar 
informações valiosas sobre o conjunto de AABBs, como 
a quantidade de associados e o valor do patrimônio”, 
ressaltou o presidente da FENABB, Haroldo Vieira. 



INFORMÁTICA

ferramenta disponível para toda a rede
As Associações já podem contar com mais uma 

importante ferramenta de gestão na administração dos 
clubes. O Sistema de Gerenciamento de AABB (SGA) 
está  pronto para repassar aos clubes interessados. 

Estão previstas diversas facilidades, como 
cadastro e controle de associados, cadastramento 
de bens, emissão de carteiras e convites, controle 
financeiro, agendamentos, contabilidade, entre 
outros. Para que o sistema tivesse condições de 
atender as necessidades da grande maioria dos 
clubes, foram colhidas sugestões  de  AABBs de 
pequeno, médio e grande porte. Certamente, essa 
nova ferramenta proporcionará um grande salto de 
qualidade na informatização dos clubes. 

As expectativas quanto ao uso do SGA são 
bastante otimistas. “O banco de dados, que 
alimentará o sistema, permitirá à administração dos 
clubes conhecer o quadro associativo segundo vários 

aspectos, o que facilitará identificar as necessidades 
e as áreas de interesse no convívio dentro do clube. 
Certamente será um ganho muito grande para todo 
o Sistema AABB”, ressaltou o presidente da FENABB, 
Haroldo Vieira. 

A ferramenta está disponível gratuitamente a 
todas as Associações interessadas em implantar o 
sistema. Para isso, é necessário entrar em contato 
com o Núcleo de Informática da FENABB (NUINF) 
e informar a necessidade de acessos, conforme a 
quantidade de computadores em que a Associação 
pretende ter instalado o aplicativo, para que sejam 
liberadas as chaves de acesso.

Para a instalação, é necessário que a AABB tenha 
computador ligado à internet e possua, no mínimo, 
o Sistema Operacional XP – Service Pack 2. Caso haja 
dificuldade, o NUINF está capacitado para fornecer 
informações, a fim de auxiliar a instalação, através 
dos números de telefones (61) 2106-1123, 0800-
704-2106 ou pelo e-mail suporte@fenabb.org.br.

No site da FENABB está disponível o passo a 
passo e as respostas das perguntas mais frequentes. 
Para isso, acesse www.fenabb.org.br/SGA.

Saiba mais sobre o SGA:
Para que você entenda um pouco mais sobre a 
importância do SGA, a equipe de comunicação da 
FENABB conversou com o responsável por essa nova 
ferramenta, o profissional de informática Eduardo de 
Angelis. Confira:

FENABB: Por que usar o SGA?
Eduardo: É uma ferramenta de controle dos processos 
operacionais e administrativos das AABBs, que visa 
a organização e o gerenciamento das informações 
do clube. Com o SGA, os responsáveis pela gestão 
e pelo controle administrativo e financeiro terão 
facilidades, com relação às operações do clube e 
dos resultados mensais.  

FENABB: Qual é o procedimento para solicitar o 
sistema?
Eduardo: Basta entrar em contato com o Núcleo de 
Informática da FENABB (NUINF) através dos números 
de telefones (61) 2106-1123 e 0800-704-2106 ou 
ainda pelo e-mail suporte@fenabb.org.br e solicitar 
o envio do CD de instalação.

FENABB: Após a instalação do software nos 
computadores das AABBs, qual o próximo passo?
Eduardo: O primeiro passo é o cadastro básico 
(tabelas auxiliares). Em seguida, o preenchimento 
do cadastro de associados e demais tabelas/
cadastro do sistema.  

SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE AABB



INTERNET

PORTAL DA FENABB
inovação para melhor 
atender o Sistema

O portal da FENABB sempre traz novidades sobre 
o Sistema AABB. Uma das últimas  facilidades do site  
é a publicação dos convênios no Menu Principal/ 
Convênios. Nessa página, o internauta terá acesso aos 
contratos firmados, às condições para a participação 
das AABBs e aos contratos com  parceiros.  

 “O investimento não apenas na divulgação dos 
convênios, mas na prospecção de novos parceiros, é 
uma estratégia fundamental para a expansão da base 
de associados dos clubes. Com a publicação  desses 

CAMPANHA DE E-MAIL CORPORATIVO
confira os vencedores

O sucesso da campanha de e-mail corporativo “Fique Ligado, tem mensagem para você” foi incontestável. A 
ação foi realizada entre os dias 1º de junho e 7 de julho, com objetivo inicial de ativar 800 e-mails corporativos. 
Porém, a participação superou as expectativas da FENABB: 939 participantes acessaram o e-mail durante a 
campanha, sendo 881 AABBs e 58 conselheiros microrregionais.

  Confira as AABBs que ganharam R$1.000, cada:
  Marmeleiro (PR), Nova Cruz (RN), Pelotas (RS), Presidente Prudente (SP) e Petrópolis (RJ) 

  Os conselheiros que ganharam uma máquina digital foram das seguintes microrregiões:  
  VII do Paraná - André Castelo Branco
 II de Santa Catarina - Rony Edson Lenz
 VI de Minas Gerais - Rafael Leite Figueiredo

   Os CESABBs Espírito Santo, Pará e Rio Grande do Sul foram premiados por terem tido o maior número percentual 
de AABBs participantes no sorteio, dentro dos respectivos grupos.

convênios, preparamos  as AABBs para o trabalho de 
aproximação com esses potenciais novos associados”, 
afirmou o assessor da presidência da FENABB, 
Alexandre Sérgio de Souza.

Acesse o portal da FENABB (www.fenabb.org.br) e 
confira todas as facilidades da página. 

“A Federação foi muito feliz em realizar a campanha de e-mail 
institucional “Fique Ligado tem mensagem para você”. Porém, 
percebo ainda que muitas AABBs não adquiriram a prática em 
usá-lo.  O e-mail corporativo é de fácil acesso, não tem custo e é 
uma ferramenta muito importante para esclarecer assuntos que 
merecem respostas imediatas.” 

Daniel Liberato, presidente do CESABB-PR

“A campanha foi uma ótima ideia da diretoria para que passássemos 
a utilizar o e-mail corporativo como mais uma ferramenta de trabalho. 
No caso da AABB Paulo Afonso, serviu muito para intensificar as 
providências necessárias para o bom andamento dos serviços da 
Associação.” 

Rosineide de Oliveira, presidente da AABB Paulo Afonso (BA)



INSTITUCIONAL

Na segunda reunião ordinária do ano, os membros 
do Conselho Deliberativo abordaram diversos assuntos, 
como execução do Planejamento Estratégico da FENABB, 
Reprogramação Orçamentária e Revisão Estatutária.

CONSELHO DELIBERATIVO
próxima reunião definirá regulamentação orçamentária

O Conselho Consultivo esteve reunido na sede da 
FENABB, nos dias 14 e 15 de outubro. Os presidentes dos 
CESABBs, integrantes do conselho, trataram de assuntos 
referentes ao papel dos Conselhos, no sentido de 
melhorar ainda mais o atendimento à toda rede.

O encontro foi realizado no mês 
de agosto, na sede da FENABB, e 
contou com a presença dos conselheiros 
Reinaldo Fujimoto (presidente), Antonio 
Paulo Ruzzi Pedroso, Celso Carvalho Caldas, 
Luís Antônio Brum Silveira, Waldemar 
Ieiri, Dilson Piati e Francisco Mariquito. Na 
ocasião, foram apresentados os projetos 
das áreas da FENABB, conforme previstos no 
Planejamento Estratégico 2009.

A próxima reunião estatutária do Conselho 
Deliberativo está marcada para outubro deste 
ano, para aprovação do orçamento  e apreciação 
do planejamento estratégico para 2010.

CONSELHO CONSULTIVO 
segundo encontro do ano

O Conselho Consultivo é um órgão colegiado, que 
assessora o Conselho de Administração em assuntos de 
interesse da Federação e das afiliadas.

Esta foi a última reunião ordinária do ano. O grupo 
reúne-se novamente em maio de 2010.

Conselheiros analisam Planejamento Estratégico da FENABB

VALORIZANDO O SISTEMA

Graças ao Sistema AABB estou chegando hoje a administrador do BB. O relacionamento como dirigente de 
AABB proporciona um convívio direto com  família, colegas e clientes. A experiência de tocar uma empresa (AABB), 
geralmente com poucos recursos, com diversos problemas é difícil, mas essas dificuldades são compensadas com muita 
festa, churrasco e alegria. Tenham certeza que o trabalho feito por todos vocês nas AABBs, seja ela pequena ou grande, 
será sempre visto com bons olhos pelos administradores do Banco e vai pesar muito na hora de uma nomeação.”

Carlos Alberto Tonin, ex-dirigente da AABB Garibaldi (RS) 

O Banco vive um novo momento de relacionamento com as AABBs e precisamos aproveitar para revitalizar 
nossos clubes e reviver tudo  de bom que a AABB sempre representou. Quem  não  lembra dos almoços, torneios e 
muitas comemorações que fazíamos nas AABBs. Tudo  tem  tempo e momento. É certo que o apoio atual será diferente 
do que tivemos no passado, mas nem por isso será menor. O maior  problema é arrumar tempo para cuidar da AABB 
e isso já está  resolvido com a cedência total ou parcial do presidente. Com uma diferença fundamental do passado: 
agora, o presidente recebe uma comissão para gerir o clube.”

Jânio Zeferino da Silva, Superintendente Negocial (RS)                          

“

“
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APABB VISITA FEDERAÇÃO
No mês de junho, a FENABB recebeu visitas 

importantes, como os integrantes da Associação 
de Pais e Amigos e Pessoas com Deficiência, de 
Funcionários do BB e da Comunidade (APABB), que 
foram agradecer a parceria entre as entidades e 
propor uma integração ainda maior.

A diretoria da APABB, representada pelo presidente, 
Roberto Paulo do Vale Tiné, e diretores Urbano 
Brunoro, Cristóvão Colombo e Dene Carlos Alves de 
Freitas, agradeceu o apoio da FENABB na realização 
dos eventos promovidos pelas AABBs. Representaram a 
Federação os vice-presidentes Administrativo, Marcelo 
Paim, Socioeducativo e de Comunicação, Geraldo Luiz, e 
Socioesportivo e Cultural, Rene Nunes. 

Um encontro para troca de ideias em prol do Sistema 
AABB. Assim foi a reunião entre a FENABB e a Diretoria de 
Relações com Funcionários (DIREF), realizada no mês de 
agosto, na sede da Federação. Na ocasião, o presidente 
da FENABB, Haroldo Vieira, fez uma explanação sobre os 
programas desenvolvidos. 

A proposta da visita foi aproximar ainda mais a 
relação entre DIREF e FENABB em torno de assuntos 
que envolvem o Sistema AABB, como explicou a 
gerente de divisão Márcia Gama. "Este encontro 
foi importante no sentido da Divisão de Entidades 
Patrocinadas (DIPAT) conhecer melhor a FENABB 
e os programas da Federação. Pretendemos 

parceria em prol do Sistema AABB
estabelecer mais contato entre assessores da DIREF e 
do Sistema AABB", afirmou.

Após a apresentação, os representantes da DIREF 
fizeram uma visita, acompanhados pela diretoria 
da Federação, às dependências da FENABB, onde 
conheceram todos os departamentos, os colaboradores 
e um pouco do processo das áreas. 

Além da gerente de divisão Márcia Gama, 
participaram da reunião os seguintes funcionários: 
Anny Sibelly Dias Cury; Dalton Pauleti Stefanini; 
Felipe Menegaz Lajus; Grigório Cardoso Filho; 
José Elísio Alves Goiana; Valcilon Gomes da Silva e 
Vanderlei Leal Azeredo. 

FENABB e DIREF

Um encontro para aumentar a integração



O calendário esportivo das AABBs está a todo 
vapor. De março a outubro, já foram realizadas 
mais de 60 JEMABs (Microrregional) e 18 JESABs 
(Estadual). 

“Esses jogos são muito importantes no sentido 
de integrar os colegas do BB com os associados 
das AABBs. Nesse contexto, temos clubes cada vez 
mais comprometidos com a qualidade de vida dos 
associados”, ressaltou o presidente do CESABB-PA, 
Pedro Paulo Campos Magno.

Confira como está a agenda das jornadas, ao 
lado. A cobertura completa está disponível no site 
www.fenabb.org.br.

ESPORTES 

JORNADAS ESPORTIVAS
atividades movimentam clubes e integram associados

JESABs:
Salvador (BA) - 17 e 18/10  
Patos (PB) - 24 e 25/10             
Toledo (PR) - 17 e 18/10       
Gravatá (PE) -  7 e 8/11

JERABs: 
Governador Valadares (MG) - 31/10 a 2/11
Belém (PA) - 31/10 a 2/11
Porto Velho (RO) - 7 e 8/11
Joinville (SC) - 7 e 8/11
Patos (RN) - 5 e 6/12

JINFAABB – Teresina (PI) - 17 a 21/11
SULBRAABB – São Paulo (SP) - 25 a 29/11

AGENDA:

As competições voltadas para funcionários aposentados 
do Banco do Brasil estão ganhando cada vez mais espaço 
dentro do Sistema abebeano. Campeonatos estaduais, 
regionais e citadinos estão na programação esportiva da 
Federação.  

O CINFAABB – competição anual que reúne mais 
de dois mil participantes - é o maior e atrai atletas 
de todo o país. “O CINFAABB é um evento que já faz 
parte do nosso calendário anual. Estamos em constante 
treinamento para o próximo evento. Além de ser uma 
rotina bastante salutar, o CINFAABB nos proporciona um 
reencontro com os amigos, uma convivência saudável, 
sem contar que conhecemos uma cidade a cada ano”, 
argumentou Sérgio Chiochetta, 62 anos, atleta da AABB 
Curitiba, participante de todas as edições do evento.  

Como forma de preparação para o CINFAABB, 
são realizados os campeonatos regionais, como o 
CINIFAABB, em Niterói (RJ), que na última edição reuniu 
Associações do Sul e Sudeste; o JINFAABB, que reúne 

atletas aposentados do Nordeste e o SULBRAABB, congregando participantes dos estados do 
Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e São Paulo.

A próxima edição do CINFAABB já está sendo planejada. O evento será realizado na segunda 
quinzena de maio de 2010, em São Luís (MA).

QUALIDADE DE VIDA 
FENABB incentiva prática esportiva em todas as 
idades, com foco também na qualidade de vida

Sérgio Chiochetta, no momento 
do juramento, no CINFAABB 2009



INSTITUCIONAL

curso para dirigentes do norte, nordeste e sudeste
PROFISSIONALIZAÇÃO E GESTÃO SUSTENTÁVEL NAS AABBs

Incentivar a realização de projetos que privilegiam a preservação ambiental e o desenvolvimento 
sustentável é disseminar práticas e estilos de vida coerentes com as questões socioambientais. 
Com o propósito de divulgar ideias sobre o assunto, a partir desta edição, teremos um espaço no 
Dirigente AABB para publicar novidades e curiosidades referentes à questão da sustentabilidade.

Desta vez, lançaremos o desafio dos três erres:  RECICLAR, REUTILIZAR e REDUZIR. 

- Reciclar o papel para evitar mais desmatamentos – uma vez que o papel utiliza como matéria 
prima a celulose, extraída das árvores; 

- Reutilizar produtos poluidores do meio ambiente, como plásticos e metais; 

- Reduzir a quantidade de material nocivo no meio ambiente, tratando devidamente as  
pilhas, pois elas possuem componentes químicos altamente poluentes e venenosos.

Com essas pequenas três ações, daremos nossa colaboração para a saúde da humanidade.

sistema AABB ecologicamente correto
RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

PGS em Recife

PGS em Salvador

PGS em Fortaleza

PGS em Belo Horizonte

As quatro últimas edições do curso Profissionalização 
e Gestão Sustentável nas AABBs (PGS) foram ministradas 
em Recife, Fortaleza, Belo Horizonte e Salvador, reunindo 
141 participantes. 

Em Fortaleza, o evento foi realizado no mês de maio e 
congregou dirigentes do Ceará, Pará e Piauí. Em Recife, o 
curso foi ministrado em agosto, reunindo representantes 
de Alagoas, Paraíba, Pernambuco e Rondônia. No mês 
de setembro, foi a vez dos dirigentes de Minas Gerais 
se reunirem em Belo Horizonte. Em outubro, a capital 
baiana sediou o PGS para dirigentes da Bahia.

Após as atividades presenciais, os participantes 
receberam os módulos do curso de formação à distância, 
como complementação das questões que envolvem 
o trabalho do dirigente na AABB. Essa etapa trata de 
conteúdos como: Princípios e Funções da Administração; 
Noções de Direito e Relações Negociais; Marketing no 
Contexto Organizacional; Gestão de Lazer no Clube; 
Manual de Gerenciamento das AABBs e Leis e Estatutos. 

O curso é composto por seis módulos, e 60 horas, a ser 
realizado em 45 dias e mais 10 horas para o desenvolvimento 
de um Plano de Ação, a ser posto em prática.



A agenda do AABB Comunidade já carrega, por 
tradição, o perfil do Programa. O concurso que escolheu 
a foto da capa da agenda 2010 foi um sucesso. Ao 
todo, 171 AABBs participaram da escolha. A primeira 
colocada, AABB Comunidade Imperatriz (MA), irá 
ilustrar a capa. As imagens da segunda e da terceira, 
AABBs Lucélia (SP) e Amargosa (BA), respecticamente, 
estarão estampadas na parte de dentro da agenda. 

Para 2010, os educadores do AABB Comunidade 
poderão contar com um material de excelente 
qualidade, sem deixar de lado a responsabilidade 
socioambiental, pois será confeccionado com papel 
reciclado. Nas divisórias mensais, serão apresentados 
temas sobre o Folclore Brasileiro. 

O material é enviado para coordenadores e 
educadores de todos os Programas, representantes dos 
parceiros locais, agências do BB das cidades onde tem o 
Programa e para o presidente da AABB. 

ilustra rotina das atividades 
desenvolvidas no Programa

AGENDA AABB COMUNIDADE

AABB COMUNIDADE

1º Lugar

2º Lugar

3º Lugar

Plenamente integrados ao espírito abebeano de colaboração e integração, os 
educandos do Programa AABB Comunidade brilham em ocasiões como JESABs, 
JEMABs e outras ações da FENABB, por meio de apresentações de dança, música, 
teatro.

Na foto ao lado, o educando Rodrigo Alves Dutra, 12 anos, de Cachoeira do Sul 
(RS), encantou a todos durante a cerimônia de abertura da JESAB Rio Grande do Sul, 
ao tocar o Hino Riograndense na flauta. 

programa presente nas atividades do Sistema
EDUCANDOS BRILHAM EM JORNADAS 

Rodrigo executa Hino Riograndense

4º Lugar

5º Lugar



contribuição sindical 
patronal - possibilidade de 
isenção de recolhimento

ASSESSORIA JURÍDICA

*Andrea Dense

não apresente superávit em suas contas, ou, caso o 
apresente em determinado exercício, destine referido 
resultado integralmente ao incremento de seu ativo 
imobilizado” e atenda aos seguintes requisitos:

 não remunerar, de qualquer forma, seus 
dirigentes pelos serviços prestados;

 aplicar integralmente seus recursos na 
manutenção e desenvolvimento dos seus objetivos 
sociais;

 manter escrituração completa de suas receitas 
e despesas em livros revestidos de formalidades que 
assegurem a respectiva exatidão;

 conservar em boa ordem, pelo prazo de cinco 
anos, contado da data de emissão, os documentos que 
comprovem a origem de suas receitas e a efetivação 
de suas despesas, bem como realização de quaisquer 
outros atos ou operações que venham a modificar sua 
situação patronal.” 

Portanto, a CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL 
não é devida pelas entidades ou instituições que 
comprovem não exercerem atividade econômica com 
fins lucrativos, tal como as AABB, conforme assim 
determina o parágrafo 6º do Art. 580 da CLT. 

Estabelece ainda a Portaria nº 1.012 do M.T.E., que 
a comprovação da condição de entidade ou instituição 
sem fins lucrativos, como, no caso, as AABBs, será feita 
por meio dos seguintes documentos:

 Relação Anual de Informações Sociais – RAIS, a 
partir do ano base de 2003;

 Estatuto com a respectiva certidão de registro 
em cartório;

 Ata de eleição ou de nomeação da diretoria em 
exercício, registrada em cartório;

 Comprovante de entrega da Declaração de 
Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica – 
DIPJ, como entidade imune ou isenta, fornecido pelo 
setor competente do Ministério da Fazenda.

Maiores esclarecimentos sobre o assunto podem 
ser obtidos junto à Consultoria Jurídica da FENABB, 
enviando um e-mail para juridico@fenabb.org.br.

A Contribuição Sindical é a mais importante das 
espécies de contribuições de caráter sindical, tais como 
a Confederativa, a Associativa e a Assistencial. Encontra-
se disciplinada nos artigos 578 a 610 da Consolidação das 
Leis do Trabalho – CLT e é devida por todos aqueles que 
pertençam a uma determinada categoria econômica 
ou profissional, independentemente de serem ou não 
associadas a um sindicato. Isto porque, constitui uma 
prestação compulsória, de natureza tributária.

Assim, estabelece o artigo 580 da CLT, que o valor da 
Contribuição Sindical será:

a) para os empregados, correspondente à 
remuneração de um dia de trabalho, qualquer que seja a 
forma de suas remunerações;

b) para os agentes ou trabalhadores autônomos e 
para os profissionais liberais, correspondente a 30 % do 
maior valor de referência fixado pelo Poder Executivo, 
vigente à época em que for devida a contribuição 
sindical,  e

c) para os empregadores (mais conhecida 
como “CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL”), 
correspondente a uma importância proporcional 
ao capital social da firma ou empresa, registrado 
nas respectivas Juntas Comerciais ou órgãos 
equivalentes, mediante a aplicação de alíquotas, 
conforme a tabela progressiva indicada no inciso 
III do artigo sob comento.

Entretanto, o § 6o do mesmo Art. 580, 
supra, prevê que a Contribuição Sindical 
devida pelos EMPREGADORES, ou seja, a 
PATRONAL, NÃO É DEVIDA PELAS ENTIDADES 
OU INSTITUIÇÕES QUE COMPROVEM NÃO 
EXERCEREM ATIVIDADE ECONÔMICA COM 
FINS LUCRATIVOS, TAL É O CASO DAS 
AABB’s.

De acordo com a Portaria nº 1.012, de 
04.08.2003, do Ministério do Trabalho e 
Emprego, disponível no site do M.T.E, 
“considera-se entidade ou instituição 
que não exerça atividade econômica 

com fins lucrativos, aquela que 


