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A FENABB deseja 
um Feliz Natal 
e um Ano Novo 
repleto de 
realizações!
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O ano de 2009 está chegando ao final e sem sombra 
de dúvidas podemos afirmar que ele faz parte de um 
período marcante na história da economia mundial. 

Foram diversos temores e incertezas que exigiram de 
todos nós muita cautela, responsabilidade e experiência 

para trabalhar com as entidades que estão sob nossa 
gestão.  Relembro isso porque quero reconhecer a 

atuação de todos os dirigentes do Sistema AABB que, 
com sabedoria, souberam navegar com segurança 

nessas águas agitadas.

Se nos detivermos um pouco mais, iremos perceber que 
foram inúmeras as conquistas e as realizações alcançadas 

neste ano. E, certamente apontam para um 2010 mais 
vibrante e repleto de novos acontecimentos, reafirmando 
assim  a força da nossa rede de clubes e o seu papel junto 

ao associado, ao Banco do Brasil e à comunidade.

A aproximação e a parceria da FENABB com o Banco 
do Brasil estão muito boas neste momento. Encontros 

com administradores, mensagens do presidente do 
BB em apoio à FENABB e à rede de AABBs, verba de 

aprimoramento para utilização no Sistema e  expansão do 
processo de cessão e liberação de dirigentes são alguns 

dos acontecimentos que reforçam essa afirmação.

Também muito importante o trabalho de expansão 
e massificação da comunicação do Sistema AABB com 

campanhas de e-mails, modernização na infraestrutura 
de informática e, em especial, a conclusão do SGA, já 

disponibilizado para 300 AABBs. Esperamos ter contribuído, 
em muito, no processo de gestão e administração dos 

clubes. Para o ano que vem, já pensamos na expansão deste 
sistema, no desenvolvimento de campanhas para criação de 

sites e na interligação da rede de comunicação das AABBs 
com a FENABB. 
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O orçamento de despesas e receitas da Federação 
manteve-se equilibrado, nada obstante as peculiaridades 
dessa instabilidade econômica, sem comprometer a 
programação cumprida na íntegra, em todas as áreas 
de atuação, seja na realização de jornadas esportivas, 
na concessão de auxílios financeiros, nos cursos para 
dirigentes ou no próprio Programa AABB Comunidade, 
que tanto orgulho nos traz, pelas quase 52 mil crianças e 
adolescentes atendidos.    

A orientação é não parar. Em 2010, as prioridades 
continuarão voltadas para o atendimento às 
necessidades da rede, a consolidação na interação com 
o BB e com a comunidade e a aplicação dos recursos 
no desenvolvimento e realização de uma programação 
exclusivamente focada na organização e no crescimento 
autossustentável dos clubes. 

O momento agora é de festas e comemorações. 
Desejamos a todos da família AABB, muita saúde, paz e 
alegria. Agradecemos mais uma vez a cada dirigente que, 
com carinho e dedicação, contribuiu para que o nosso 
Sistema AABB continuasse a cumprir esse dignificante 
papel social: oferecer aos associados e à comunidade lazer, 
esporte, entretenimento e alegria de uma convivência 
social prazerosa nas respectivas dependências.  

Esta edição do Dirigente faz questão de trazer um 
pouco do trabalho realizado em 2009 em cada uma das 
áreas da FENABB, além das novidades, os destaques e 
os assuntos que  ainda estão na pauta de trabalho do 
ano. Apreciem!

Feliz Natal e um Próspero Ano Novo!   



O SGA já está disponível. As AABBs podem solicitar o sistema gratuitamente, 
via email, para o endereço suporte@fenabb.org.br  e a FENABB encaminhará 
o CD de instalação. As afiliadas receberam Cartas Circulares com informações 
detalhadas sobre as orientações e os procedimentos, que estão disponibilizados 
no site da FENABB (www.fenabb.org.br). 

O presidente da AABB Macapá (AP), uma das Associações contempladas,  
afirma que “o SGA atende perfeitamente as necessidade das AABBs. É de fácil 
manuseio e todas as ferramentas necessárias para a administração de uma AABB 
se concentram nesse sistema”, ressalta o tecnólogo Max Ney Machado.

Em Bauru (SP), o SGA já foi instalado e os responsáveis pela área de 
informática do clube estão muito satisfeitos. “O processo de instalação é bem 
simples e prático. Estamos utilizando aos poucos e, à primeira vista, está tudo 
muito bem encaminhado. Esperamos oferecer maior atenção aos associados e 
aumentar nossa base”, conta a presidente da AABB Bauru, Vera Lúcia Gonçalves.   

A nova ferramenta prevê inúmeras 
facilidades, como cadastro de associados, 
diretoria, funcionários; controle de 
acesso ao clube; cadastramento de 
bens; emissão de carteiras e convites; 
agendamento de espaços; gerenciamento 
de contas a pagar e a receber; envio 
de arquivos de cobrança ao BB; 
contabilidade e outras possibilidades que 
permitirão uma melhora substancial na 
gestão e no controle sobre as atividades 
das Associações. 

Antes de instalar o software, os 
representantes das AABBs devem verificar 
a configuração dos computadores. As 
exigências mínimas para instalação são: 
Processador Pentium 4; Memória RAM 
1GB; HD 80 GB; Microsoft Windows XP com Service Pack 2 ou Vista, e acesso 
à internet – esta última, somente para a instalação inicial do SGA. No caso de 
possuir mais de um equipamento, todos deverão estar interligados em rede.

Para facilitar a instalação do sistema, a FENABB disponibilizou na Área 
Restrita>Treinamento, uma animação/explicação sobre o SGA. A Federação 
está trabalhando ativamente na estruturação do suporte técnico para  facilitar 
o processo inicial e o acompanhamento das AABBs, assim como a utilização do 
sistema pelo usuário. Recomenda-se  que antes de instalar, o profissional confira 
essa animação, pois certamente irá ajudá-lo nas várias etapas da instalação.

“A procura pela nova ferramenta foi grande. Cumprimos o prometido e 
atendemos 300 AABBs em 2009. O SGA está facilitando a gestão dos clubes e, 
consequentemente, oferecendo melhor atendimento ao associado”, ressalta o vice-
presidente administrativo da FENABB, Marcelo Paim. 

SUCESSO NA IMPLANTAÇÃO 
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Nova ferramenta já foi 
disponibilizada para 300 AABBs

Eduardo de Angelis no lançamento do SGA



O Conselho Consultivo da FENABB esteve reunido, 
entre os dias 14 e 15 de outubro, na sede da Federação, 

para tratar de temas de interesse do Sistema AABB. 
O encontro reuniu 22 presidentes de CESABBs, três 

representantes estaduais, Diretoria da FENABB e alguns 
presidentes de AABBs, além de autoridades do Banco do 

Brasil, CASSI, COOPERFORTE, BBTUR e da Confederação 
Brasileira de Clubes – CBC. 

Na abertura do encontro, o presidente da FENABB, 
Haroldo Vieira, ressaltou a importância do papel 

desempenhado pelo BB no fortalecimento do Sistema 
AABB. “É dever de justiça agradecer ao BB pelas ações 

de melhoria disponibilizadas à FENABB, em prol das 
Associações”, afirmou. 

Entre as autoridades presentes na cerimônia 
de abertura, destaca-se a participação do 

vice-presidente de Gestão de Pessoas e   
Desenvolvimento Sustentável do BB, Robson Rocha; 
o diretor de Distribuição e Canais de Varejo, Danilo 

Angst; o diretor de Gestão de Pessoas, Amauri 
Sebastião Niehues; e o gerente executivo da 

Diretoria de Relações com Funcionários, Sérgio 
Iunes. “As Associações Atléticas representam 

pontos de apoio para os nossos negócios, 
pois são instrumentos estratégicos para 
aumentar, principalmente, o número de 

clientes interessados no BB”, ressaltou      
Robson Rocha. 

Também presente na abertura do evento, Sérgio 
Riede, presidente da CASSI, falou sobre a proposta 
de implantação de unidades da CASSI - denominadas 
CliniCASSI – dentro das AABBs. “Nossos profissionais irão 
atender associados e visitantes e isso agregará valor tanto 
para o clube quanto para a CASSI. A iniciativa também 
atrairá novos associados”, disse. Pela BBTur, o diretor 
comercial Wayne Pinheiro, que também representava 
o Conselho Fiscal da FENABB, falou da transparência na 
análise das contas da Federação, e  aproveitou o encontro 
para participar da assinatura do convênio entre a agência 
de turismo e a FENABB, firmado com o diretor Brás 
Ferreira Machado. O ato possibilita, desde então, novos 
associados, como os funcionários da BBTur, nas praças 
onde houver o atendimento direto daquela empresa. 

Já no segundo dia de encontro (15/10), os 
representantes dos CESABBs tiraram dúvidas sobre 
Refinanciamento de Dívidas Fiscais e Tributárias com a 
União – REFIS. O diretor executivo e o consultor tributário 
da CBC, Edson Garcia e Francisco Fraga, respectivamente, 
explanaram sobre o tema. Ainda neste dia, foi realizado o 
lançamento oficial do SGA – Sistema de Gerenciamento de 
AABB. Os presidentes dos Conselhos Estaduais tomaram 
conhecimento das funcionalidades do novo Sistema e as 
facilidades para a gestão das AABBs. O diretor da Átrium, 
empresa desenvolvedora do sistema, Eduardo De Angelis, 
demonstrou as funções e esclareceu diversas dúvidas dos 
conselheiros.

Abertura contou com a participação do vice-presidente e executivos do BB além de outras entidades

REUNIÃO DO CONSELHO CONSULTIVO
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Cerimonial de abertura da reunião ordinária do Conselho Consultivo
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A cessão integral e a liberação parcial 
de funcionários do Banco do Brasil para 
atuar no Sistema AABB tem motivado a 
participação mais efetiva de funcionários 
do BB nas administrações das AABBs. 
Até novembro deste ano, foram 120 
beneficiados com o programa, sendo 68 
cessões integrais e 52 liberações parciais. 

As regras de cessão integral e de 
liberação parcial foram elaboradas pelo BB, 
com o apoio da FENABB, para fortalecer 
o Sistema AABB e, consequentemente, 
propiciar o incremento negocial para 
o Banco nas AABBs, com parceiros, 
associados e clientes; melhorar a integração 
do funcionalismo com os clubes e as 
comunidades e valorizar o funcionário que 
assume a responsabilidade de gerenciar 
o clube em prol da qualidade de vida dos 
associados funcionários do BB e familiares.  

No início deste ano, a Federação 
encaminhou a Cartilha de Procedimentos 
aos dirigentes de AABBs e presidentes 
de CESABBs. O material contém 
informações sobre as etapas do 
processo de cessão integral e liberação 
parcial de funcionários do BB que 
atuam no Sistema AABB. O objetivo é 
facilitar a elaboração dos pedidos de 
disponibilidade e, com isso, permitir que 
os dirigentes tenham melhores condições 
de administrar as afiliadas. O conteúdo 
da Cartilha de Procedimentos também 
está disponível no site da Federação –                          
www.fenabb.org.br – Área Restrita – 
Documentos – pasta Disponibilidade de 
Dirigentes de AABBs e CESABBs.

Reconhecimento da importância 
das AABBs para o Banco do Brasil

CESSÃO E LIBERAÇÃO DE DIRIGENTES

CESSÃO INTEGRAL

LIBERAÇÃO  PARCIAL



O Banco do Brasil realizou, este ano, uma nova 
rodada de classificação das AABBs. O objetivo foi 
levantar informações para classificar as Associações 
nos diferentes níveis (de  Nível Especial ao Nível 5), 
conforme previsto no projeto inicialmente aprovado 
e apresentado na Cartilha de Procedimentos, página 
19. A iniciativa visa equalizar e otimizar, a partir de 
2010, a análise de pedidos de cessão e liberação de 
funcionários para os clubes.

A FENABB encaminhou, em agosto, um 
comunicado para todos os dirigentes com 
intuito de informá-los sobre o prazo limite para 
o reenvio de informações relacionadas ao clube, 
que foi até 1° de setembro, e posteriormente 
prorrogado até o final de outubro. Ao todo, 926 
AABBs responderam e, a partir das informações 
extraídas, como número de associados, 
quantidade de eventos esportivos realizados, 
programas sociais, infraestrutura e rentabilidade, 
foram classificadas, conforme o quadro ao lado:

Rodada qualifica Associações 
em seis níveis

CONSOLIDADA PLANILHA 
DE CLASSIFICAÇÃO DE AABBs
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A FENABB encaminhou, na segunda quinzena de dezembro, a 
Cartilha Departamento de Pessoal para as AABBs. O objetivo deste 
documento é auxiliar dirigentes de clubes ou responsáveis pela 
área de pessoal na condução de assuntos e rotinas que envolvem o 
relacionamento empregado/empregador no dia a dia das AABBs.

A proposta é contribuir com as Associações para que tenham 
uma gestão cada vez mais profissional, auxiliando na prevenção 
de possíveis ações trabalhistas contra a afiliada. 

“Verificamos que muitas AABBs encontram dificuldade 
para resolver problemas de ordem legal, o que acaba 

gerando processos trabalhistas que oneram o orçamento 
dos clubes. Daí a necessidade de desenvolver esse 

documento que, certamente, será de grande utilidade 
para os gestores das AABBS”, argumentou o presidente 

da FENABB, Haroldo Vieira.

CARTILHA DEPARTAMENTO DE PESSOAL
Diversas fontes serviram de base para 
formular o documento

Quantidade de AABBs

Nível de Classificação



Abertura do curso PGS em Natal

A FENABB, em parceria com os CESABBs e o apoio das administrações do 
BB, nas liberações dos dirigentes de AABBs da ativa, promoveu oito edições do 

Curso Profissionalização e Gestão Sustentável nas AABBs – PGS, treinando e 
orientando dirigentes de AABBs de todas as regiões brasileiras. As cidades sede 
dos eventos foram São Luís (MA), Porto Alegre (RS), Recife (PE), Fortaleza (CE), 

Belo Horizonte (MG), Salvador (BA), Curitiba (PR) e Natal (RN).

Os cursos abordam temas essenciais para a boa gestão de uma AABB. 
Dividido em três partes, o treinamento trata das 
seguintes temáticas: Planejamento Financeiro e 

Controle Orçamentário; Contratação de Força de 
Trabalho das Associações Esportivas; Terceirização - 

Solução ou Problemas e Profissionalização das AABBs. 

De acordo com o superintendente estadual 
do Banco do Brasil no Rio Grande do Sul, Clênio 
Severio Teribele, é de suma importância trazer 

esse tipo de informação técnica e profissional para 
quem administra um clube. “De posse desses novos 

conhecimentos, fica muito mais fácil para o gestor 
lidar com determinados problemas administrativos 

de uma organização, no caso, a AABB”, disse.

“De fato, a promoção do curso é uma iniciativa 
bastante relevante, pois sem treinamento os 

presidentes dos clubes não podem fazer uma 
boa gestão. Instrumentalizá-los para tal é o caminho mais seguro”, afirma o 

presidente do CESABB-BA, Clodoaldo Soares do Nascimento.

Este ano, o PGS foi ministrado para 299 dirigentes, um crescimento 
de 35,9%, comparado aos 220 participantes do ano passado. A média de 

pessoas por curso também aumentou. Em 2008, foram realizadas seis 
edições, com participação média de 36,67. Em 2009, houve duas edições a 

mais, sendo 37,38 dirigentes por curso.

Profissionalização e Gestão 
Sustentável nas AABBs 
(PGS) registra crescimento 
de 35,9% este ano, em 
relação a 2008 

2009 - FOCO NA CAPACITAÇÃO DE DIRIGENTES
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As atividades realizadas no Programa AABB Comunidade durante o 
ano de 2009 foram bastante positivas. Entre os dias 27 e 31 de julho, o 
Programa recebeu um importante incremento, que promete ser um sucesso: 
Projeto Educação para o Mundo do Trabalho. Inserir jovens e adolescentes 
na realidade do mercado de trabalho, bem como orientá-los para as reais 
aptidões e vocações é uma das propostas da iniciativa. Além da FENABB e 
da Fundação Banco do Brasil, o projeto tem o apoio do Núcleo de Trabalhos 
Comunitários da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – NTC/PUC/SP.

Visando criar práticas esportivas que fortaleçam a interação de 
educadores e educandos, a FENABB e a FBB promoveram,entre os meses 
de agosto e novembro, cinco edições experimentais dos Jogos Cooperativos 
2009. Porto Alegre (RS), Campo Grande (MS), Maceió (AL), Acopiara (CE) e 
Gravatá (PE) foram as cidades que sediaram os Jogos. A ideia agora é ampliar 
o projeto para outros municípios no próximo ano. A proposta visa desenvolver 
a noção de parceria e cooperação, fazendo com que todos consigam pensar e 
agir de maneira coletiva.

O Programa também promoveu, com parceiros locais, nove edições 
do Curso de Formação Inicial do Educador Social, voltado para novos 
profissionais. Mas só formar não é o bastante, também é preciso reciclar 
conhecimentos e acompanhar o progresso dos educadores veteranos. Cumpre esta função o Curso de Formação 
Continuada a Distância que, este ano, foi trabalhado com 3.736 educadores.

E, como não poderia deixar de ser, entre os dias 17 de julho e 4 de setembro, foi realizado o Concurso Capa da 
Agenda 2010. O título de campeã ficou com a fotografia do Programa AABB Comunidade Imperatriz (MA), que 
recebeu um Notebook Dell Inspiron 1545, LCD 15,6’’ como prêmio. Ao todo, 171 AABBs participaram do concurso. 
Além disso, a FENABB encaminhou na última edição do Jornal do Educador (39°), uma enquete cujo objetivo é 
avaliar o custo da utilização dos espaços cedidos pela AABB para o bom funcionamento do Programa. A ideia é 
mensurar a contribuição do Sistema AABB para o desenvolvimento desse programa  social.

Hoje, o Programa recebe apoio irrestrito do Banco do Brasil, atendendo cerca de 52.000 educandos, onde 
conta com a preciosa ajuda de 3.736 educadores em 393 municípios. Em 2009, mais duas cidades aderiram ao 
projeto, Eirunepé (AM) e Palmitos (SC). Além disso, o Programa em Passos (MG), que estava adormecido, foi 
novamente ativado.

Jogos Cooperativos, Projeto Educação para o 
Mundo do Trabalho e Curso de Formação para 
educadores estiveram entre novidades do ano

AABB COMUNIDADE 
COM NOVIDADES 

Apresentação Cultural

Atividades Prazo
Apresentação de propostas de renovação  1 a 5 de janeiro

Análise e encerramento do Relatório Final  1 a 5 de janeiro

Deferimento/indeferimento de propostas Janeiro e fevereiro

Assinatura dos convênios locais Janeiro e fevereiro

Início das atividades nas AABBs Até março

Aquisição de materiais concedidos Até junho

Elaboração/apresentação do Relatório de Acompanhamento Junho

Análise do Relatório de Acompanhamento Agosto

Elaboração e apresentação do Relatório Final Dezembro
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Educandos se divertem nos festejos juninos



O Conselho Deliberativo da FENABB 
reuniu-se três vezes durante este ano, 
nos meses de março, agosto e outubro. 
Durante os encontros, foram analisados 
os pareceres do Conselho Fiscal sobre o 
balanço patrimonial e os demonstrativos 
financeiros de 2008; abordaram assuntos 
sobre a execução do planejamento 
estratégico, reprogramação orçamentária, 
revisão estatutária e aprovaram o 
orçamento da Federação para 2010. 

Na última reunião, realizada 
em outubro, o presidente e os vice-
presidentes da FENABB apresentaram o 
Planejamento Estratégico e Orçamentário 
para 2010 das respectivas áreas. As 
reuniões contaram com a participação dos 
Conselheiros Efetivos: Reinaldo Fujimoto 
(presidente); Antonio Paulo Ruzzi Pedroso, 
Celso Carvalho Caldas, Luís Antônio Brum 
Silveira, Waldemar Ieiri, e os Conselheiros 
Suplentes Dilson Piati, Francisco Mariquito 
e Maria de Fátima Lustosa. 

CONSELHO DELIBERATIVO 
APROVA ORÇAMENTO DE 2010
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Reinaldo Fujimoto:
registro na Galeria de 

Ex-presidentes
Durante a última reunião do Conselho Deliberativo, 

o  Conselho de Administração homenageou o ex-
presidente Reinaldo Fujimoto com o descerramento 

da placa em sua homenagem, na Galeria                                                        
de Ex-presidentes da Federação. 

A cerimônia foi acompanhada pelos integrantes dos 
Conselhos Deliberativo e Administrativo, colaboradores 

da FENABB, além da sua esposa, Sônia Fujimoto. 

Membros do Conselho Deliberativo discutem a programação orçamentária

Fuji e sua esposa, Sônia, apreciam galeria de ex-presidentes
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A FENABB DISPONIBILIZA 
RECURSOS ÀS AABBs PARA 
INVESTIMENTO E OUTRAS FINALIDADES

Auxílios 
reembolsáveis 

acumulados 
juntos às AABBs, 

demonstrados por 
regiões.

* dados contabilizados até outubro de 2009

Total de auxílios 
reembolsáveis 
disponibilizados 
durante o ano 
de 2009 para as 
AABBs.



Durante o ano de 2009, as Jornadas Esportivas 
promovidas pela FENABB e organizadas pelas AABBs 
ganharam mais destaque e garantiram o aumento no 
número de atletas e de AABBs participantes. 

As JERABs receberam maior contribuição 
orçamentária no auxílio de transporte. “Esses 
investimentos ajudam a melhorar a promoção dos 
jogos e aumentam a participação dos associados nas 
competições”, garante o vice-presidente de Eventos 
Esportivos da FENABB, Rene Nunes dos Santos. O número 
de participantes oficiais, em relação ao ano de 2008, 
aumentou mais de 15% nas JESABs e JERABs. Houve 
também aumento de 27%, em relação ao ano passado, na 
contribuição orçamentária para as AABBs que sediaram 
e participaram das JEMABs em 2009. Auxílio transporte e 
alimentação são alguns dos itens oferecidos.

A AABB Viçosa (MG) abriu o calendário das jornadas 
ao sediar a primeira JEMAB, em março. Joinville (SC) 
recebeu atletas para a primeira Jornada Esportiva 
Estadual (JESAB), no mês de maio. 

O calendário de Jornadas encerrou com a última 
edição da JERAB, em Patos (PB), no mês de dezembro. 
O aumento de participantes nos torneios foi facilitado 
pela definição antecipada das sedes dos jogos e pela 
escolha das cidades, a partir da proximidade com estados 
da região. Em 2009, as datas das competições foram 
padronizadas com o objetivo de facilitar o planejamento 
dos clubes e da FENABB. Essa organização deverá ter 
continuidade em 2010.

Jornadas são realizadas com 
muito sucesso em 2009

ANO DE DESTAQUE PARA EVENTOS 
ESPORTIVOS NO SISTEMA AABB

JEMABs 60 edições 9.300 atletas
JESABs 22 edições 7.756 atletas
JERABs 6 edições 1.965 atletas

Confira as Jornadas Esportivas realizadas durante o ano:

As AABBs devem ficar atentas para o prazo de 
envio da relação de associados para participarem 
das Jornadas Esportivas da FENABB em 2010. 
Organizada em ordem alfabética, a lista deverá ser 
encaminhada, via e-mail (cna@fenabb.org.br), até o 
dia 31 de janeiro de 2010. A relação é necessária para 
que os atletas representantes das Associações possam 
participar das Jornadas Esportivas e seja confeccionada 

PRAZO PARA ENCAMINHAMENTO DA RELAÇÃO 
DE ASSOCIADOS ENCERRA EM JANEIRO

a Carteira Nacional de Atleta (CNA) de cada participante. 
Os dados que deverão constar na relação são os 

seguintes: nome do associado titular, categoria, data 
de admissão, dependentes e grau de parentesco. 

Se a Afiliada não tiver acesso à internet, deverá 
gravar os dados em um CD e enviá-lo via Correios para 
o endereço da Federação: SDS – Edifício Boulevard 
Center - 3º andar – CEP 70.391-900 – Brasília – DF

Momento da Premiação na JESAB Rio Grande do Norte

Abertura da JESABB Joinville (SC)

FE
N

A
BB

 E
SP

O
RT

IV
A

 E
 S

O
CI

O
CU

LT
U

RA
L



Competições Citadinas e eventos culturais fortalecem 
a marca Banco do Brasil, integram associados e promovem 

o aumento do número de associados nas afiliadas.  Em 
2009, mais de 420 mil participantes  de todo o país, 

entre empresas clientes do BB, associados das AABBs e 
esportistas em geral das comunidades onde as AABBs 

estão inseridas abrilhantaram os eventos do ano. 
Mais de 400 AABBs promoveram as competições. O 

número de novos clientes das agências do Banco do Brasil, 
nas cidades onde foram realizados os jogos, aumentou 

significativamente, conforme relatório encaminhado pelas 
AABBs, ratificados pelos gerentes das agências.  

O Programa FENABB Cultural concedeu apoio financeiro 
a mais de 140 eventos promovidos pelas AABBs em 2009. 

Trata-se de um auxílio para atividades como palestras, 
mostras de arte e iniciativas relacionadas à cultura regional, 

entre outras. Mais de mil empresas estiveram envolvidas 
nesse Programa, que registrou a participação de mais de 

98 mil visitantes. “Tivemos, também, aumento da base de 
associados. Esses eventos são importantíssimos para todo o 

Sistema AABB”, comentou o vice-presidente da Federação, 
Rene Nunes dos Santos.  

2009 encerra-se com chave de ouro e sentimento de satisfação

EVENTOS ESPORTIVOS E SOCIAIS 
AUMENTAM INTEGRAÇÃO ENTRE ASSOCIADOS

Competição Citadina Rondonópolis  (MT)

Foram as águas do Lago Paranoá o cenário de mais uma Regata 
de Aniversário do Banco do Brasil. Durante o fim de semana 
prolongado de 12 de outubro, a AABB Brasília (DF) organizou 
um evento em homenagem aos 201 anos do BB. Os velejadores 
disputaram as categorias monotipos e cabinados. A grande 
novidade deste ano foi o Medal Race: regata que reuniu os 
vencedores do troféu Fital Azul, dos últimos 13 anos.  

Durante o evento, o presidente do BB esteve representado pelo 
secretário executivo Hayton Jurema da Rocha. “Para mim, é uma 
honra participar deste festejo e o Banco do Brasil, com certeza, 

se orgulha de ter a oportunidade de receber esta homenagem, 
assim como os velejadores de disputar esta regata”, enfatizou 

Hayton. Estiveram presentes no evento, presidente da FENABB, 
Haroldo Vieira, e o vice-presidente Socioeducativo e de Comunicação, Geraldo Luiz de Oliveira.

 Entre os barcos que disputaram o campeonato, destaque para o Maricota (monotipo) e 
Standby Me (cabinado), ambos comandados pelo velejador olímpico Lars Grael. “Essa regata 

é o evento anual mais importante da AABB, pois celebra o aniversário do Banco do Brasil. No 
ano passado, tivemos a presença do Robert Scheidt e este ano contamos com um árbitro 

internacional”, finalizou Lars. 

AABB BRASÍLIA FESTEJA 201 ANOS DO BB

Hayton Jurema premia vencedores da Regata
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Competição Citadina Junqueirópolis (SP)



CINFAABB, JINFAABB, SULBRAABB e CINIFAABB - 
Exemplos de integração, união, lazer e qualidade de vida

COMPETIÇÕES PARA APOSENTADOS 
MOVIMENTAM DIVERSAS AABBs DO PAÍS

AABBs de norte a sul do Brasil se empenharam, 
durante todo ano, para realizar diversos 

eventos esportivos voltados para funcionários 
aposentados do Banco do Brasil. O objetivo, 

além de congregar antigos colegas, é promover 
a melhora da qualidade de vida para estes que 

tanto contribuíram em fazer do Banco a instituição 
financeira mais respeitada do Brasil.

O CINIFAABB, realizado em Niterói, no mês de 
outubro, reuniu atletas do sudeste e de Porto Alegre 

(RS). O JINFAABB, em novembro, movimentou a 
AABB Teresina (PI) com atletas de todo o nordeste, 

e o SULBRAABB, promovido também em novembro, 
em São Paulo, reuniu Associações do sul e 

sudeste. Os torneios estão entre as competições 
organizadas pelas AABBs, com apoio da FENABB, 

para este público específico. As modalidades 
esportivas disputadas nesses eventos foram: futebol 

minicampo, nas categorias master e supermaster, 
tênis de dupla masculino, tênis simples masculino 
e feminino, sinuca, natação masculino e feminino, 

voleibol feminino, atletismo, bocha e truco.

“A FENABB orgulha-se em apoiar eventos dessa 
natureza. É uma oportunidade de reunir associados 

aposentados para a prática esportiva e possibilitar 
o turismo entre familiares e amigos, além de 

desfrutar de momentos de entretenimento e lazer”, 
afirma o vice-presidente Rene Nunes.

Confira a lista de AABBs participantes e o 
número de atletas em cada um dos eventos:

CINIFAABB JINFAABB SULBRAABB

AABB Niterói (RJ) (sede) AABB Teresina (PI) (sede) AABB São Paulo (SP)(sede)

AABB Porto Alegre (RS) AABB Aracaju (SE) AABB Balneário Camboriu (SC)

AABB Rio de Janeiro (RJ) AABB Fortaleza (CE) AABB Curitiba (PR)

AABB Vila Velha (ES) AABB Maceió (AL) AABB Florianópolis (SC) 

AABB Natal (RN) AABB Joinville (SC)

AABB Recife (PE) AABB Porto Alegre (RS)

AABB Salvador (BA) AABB Toledo (PR)

AABB São Luís (MA)

Total de Atletas: 86 Total de Atletas: 295 Total de Atletas: 179
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A FENABB tem trabalhado para proporcionar economia 
às afiliadas na hora de adquirir materiais esportivos. A partir 
deste ano, a Penalty também passou a fazer parte do rol de 

parceiros que oferecem preços diferenciados para as AABBs.

Acesse a Área Restrita do site da FENABB – 
Documentos – Área Esportiva e selecione uma das opções, Formulário Dalponte ou Penalty. Lá, 

poderão ser encontradas bolas de futebol de campo, salão e soçaite, vôlei de areia e de quadra, 
futevôlei, basquete, handebol, entre outras. As AABBs interessadas em adquirir os produtos 

e equipamentos esportivos deverão formalizar o pedido e enviá-lo à FENABB, para o e-mail  
gerev@fenabb.org.br, ou pelo fax (61) 2106-1131.

PARCERIA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS 
GERA BONS RESULTADOS

Dalponte  36 AABBs adquiriam produtos

Penalty   89 AABBs adquiriam produtos  

Até 20 de novembro, foram comercializadas 
350 bolas Dalponte e 1.235 Penalty.

Conhecida também como a Ilha do Amor, a cidade de São Luís (MA) 
já se prepara para sediar a 16ª edição do Campeonato de Integração dos 
Funcionários Aposentados do Banco do Brasil – CINFAABB. O evento, que 
será realizado entre os dias 22 e 29 de maio do próximo ano, tem atraído 
cada vez mais participantes (atletas, convidados  e AABBs). 

As AABBs interessadas em disputar o Campeonato terão até o dia 23 de 
março de 2010 para encaminhar a pré-inscrição. A inscrição definitiva deverá ser 
enviada até 22 de abril. A AABB participante também poderá inscrever associados 
de outras afiliadas, desde que tenha autorização do clube de origem. A data limite 
para substituição ou inclusão de atletas é 12 de maio. 

Neste CINFAABB, os aposentados disputarão as seguintes modalidades: futebol 
minicampo master (50 anos) e supermaster (60 anos), natação (masculino e 
feminino), sinuca, tênis feminino (individual), tênis masculino (individual e dupla), 
atletismo (feminino e masculino), truco e voleibol feminino. Outros esportes também 
poderão ser disputados, desde que sejam inscritos, no mínimo, duas equipes.  

Uma boa notícia para o próximo Campeonato é a parceria firmada entre a 
FENABB e a agência de viagens BBTur,  que oferecerá pacotes de viagem atrativos 
para os participantes. O transfer diário durante as competiçoes  – hotel/AABB/
hotel – será oferecido pela FENABB somente para as delegações que viajarem 
para São Luís por transporte aéreo. As que forem de ônibus, por exemplo, 
deverão valer-se do próprio veículo para fazer os percursos internos. 

Considerado um dos maiores eventos  da programação anual da FENABB, o 
CINFAABB tem como objetivo a confraternização e a integração entre os participantes, o estímulo à prática 
esportiva e a melhoria da qualidade de vida. O vice-presidente de Eventos Esportivos e Socioculturais da 
Federação, Rene Nunes dos Santos, afirma que o evento contribui para o fortalecimento de vínculos dos 
aposentados com as Associações. Além disso, ressalta que o torneio é uma ótima oportunidade de a FENABB 
retribuir aos aposentados a participação ativa nas AABBs ao longo do ano.  

Um campeonato cuja marca registrada é a 
confraternização e a integração dos associados aposentados 

CINFAABB 2010:
MAIS UMA EDIÇÃO COM 
PERSPECTIVA DE MUITO SUCESSO

Ano Participantes

2000 245

2001 329

2002 349

2003 346

2004 388

2005 528

2006 659

2007 618

2008 758

2009 944
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No primeiro trimestre de 2010, os dirigentes de 
AABBs e os presidentes de CESABBs terão acesso ao 
novo vídeo institucional na FENABB. O material tem 
por objetivo demonstrar a atuação da Federação nos 
diversos pontos do país, bem como, divulgar o trabalho 
realizado pelos CESABBs e AABBs na construção 
permanente de um Sistema integrado e fortalecido. 
Servirá, também, para promover as afiliadas junto ao 
funcionalismo do BB e potenciais clientes.

O novo vídeo trará dinamismo e contará com 
a participação de AABBs de todas as regiões 
brasileiras, mostrando a diversidade cultural dentro 
do Sistema. Depoimentos de dirigentes, associados 
e autoridades do Banco do Brasil farão parte do 
material. Além disso, todos poderão conferir as 
atividades desenvolvidas nas Associações, previstas 
na Programação da FENABB. 

PRODUÇÃO DO VÍDEO 
INSTITUCIONAL EM FASE 
DE CONCLUSÃO
Mais uma opção para divulgar o Sistema AABB FE
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Natal e Ano Novo são datas muito especiais para todos os 
brasileiros. O clima de fraternidade e confraternização comove 
todas as famílias que, unidas, buscam refletir sobre o ano 
que passou com todas as alegrias, conquistas e dificuldades. 
Também olham para o porvir buscando com esperança novos 
sonhos e desafios. 

Igualmente envolvido por estes sentimentos, o Conselho de 
Administração da FENABB, ao avaliar o caminhar das AABBs 
em 2009, agradece e reconhece, com mérito, o trabalho 
e a dedicação emprestada por cada um dos dirigentes, e 
deseja para o próximo ano muita saúde e disposição  para 
a continuidade desse trabalho, que é uma demonstração 
inequívoca de amor aos nossos clubes. 

Feliz Natal e um 2010 cheio de boas realizações!



SALVA-VIDAS PARA O 
CUIDADO NAS PISCINAS - 
questão de 
responsabilidade civil

ASSESSORIA JURÍDICA

*Walter e Andrea Denser

com precipitação, insensatez ou falta de consideração, 
por não atentar às circunstâncias especiais do caso; e 
por “imperícia”, que supõe arte ou profissão do agente, 
consistindo na incapacidade, falta de conhecimento ou 
habilitação técnica e profissional para o exercício de 
determinada atividade. 

Dessa forma, entende-se que, ao disponibilizarem os 
clubes o uso de piscinas para seus associados, devem agir 
de forma a prevenir quaisquer e eventuais fatos passíveis 
de ocorrerem, como os  afogamentos.

c) relação de causalidade: é a relação de causa e efeito 
entre a “ação ou omissão” do agente e o dano verificado, 
estando expressa no verbo “causar” utilizado no art. 186 
do CC. Assim, se houve o dano mas a sua causa não está 
relacionada com o comportamento do agente, inexiste a 
relação de causalidade e também a obrigação de indenizar.

Assim, a contratação de salva-vidas pode minimizar, 
sobremaneira, os riscos aos clubes em eventual ação de 
indenização, uma vez que a atuação daquele profissional, 
com perícia e utilização de técnicas reconhecidas para 
salvar vidas, não poderia estar diretamente relacionada 
com a causa de um incidente com final trágico.

Cabe-nos esclarecer, ainda, que a existência de 
legislação específica quanto à obrigatoriedade ou não de 
se dispor de um “salva-vidas” em piscina de uso coletivo, 
deverá ser verificada junto a cada Município.

Entretanto, pelas razões de fato e de direito acima 
tratadas,  recomenda-se que todo e qualquer clube 
deve, necessariamente, ter salva-vidas contratado para 
a vigilância de suas piscinas, com qualificação técnica 
efetivamente comprovada, de modo a resguardar as vidas 
de seus associados e dependentes, bem como a imagem e 
os interesses de cada Associação. 

Ademais disso, devem também serem adotadas demais 
medidas preventivas para o efetivo controle de acesso e uso 
das piscinas pelos banhistas, tais como, fechamento das áreas 
com grades, instalação de guaritas e disponibilização de um 
responsável pela fiscalização de entrada e saída de pessoas. 

As AABB que tiverem parque aquático e toboágua em 
suas instalações deverão rigorosamente cumprir as normas 
de segurança estabelecidas pelos fabricantes para o uso dos 
brinquedos, devendo somente ser permitido o acesso e uso 
por crianças, desde que rigorosamente observados os limites 
de idade e altura, os quais deverão estar indicados aos pais e/
ou responsáveis em lugar de fácil visualização pelos mesmos. 

O verão está chegando e, nesta época, o uso das 
piscinas aumenta consideravelmente. Tal fato nos leva a 
tratar, na presente edição, de um assunto delicado que 
merece especial atenção dos senhores Dirigentes de AABB, 
qual seja, a ocorrência de acidentes nas piscinas, muitos 
deles podendo culminar no falecimento de associados e/ou 
dependentes, sendo infelizmente as crianças, as maiores 
vítimas em casos de afogamento.

Sob o aspecto legal, trata-se de questão de 
“Responsabilidade Civil” dos clubes, tendo em vista o 
entendimento consensual dos juristas quanto à necessidade 
e conveniência de existência de salva-vidas para a guarda e 
salvamento de banhistas, como trataremos a seguir.

Conforme dispõe o art. 186 do Código Civil, “aquele 
que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 
imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 
que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

O referido artigo evidencia a necessidade de 
abordarmos alguns dos elementos essenciais da 
responsabilidade civil, como veremos adiante, os quais 
nos fazem melhor compreender a importância da 
existência de salva-vidas em piscinas:

a) ação ou omissão: ocorre quando qualquer pessoa 
causar dano a terceiro, em decorrência da prática de 
determinado ato, ou de sua omissão.  Neste caso, a 
responsabilidade pode derivar de ato próprio, de ato de 
terceiro que esteja sob a guarda do agente, e ainda, de 
danos causados por coisas e animais que lhe pertençam.

Portanto, as pessoas jurídicas de direito privado, 
como as AABB, também respondem pela prática de 
seus atos, ou omissão, e de seus empregados, bem 
como pelos fatos ocorridos em suas respectivas 
dependências.

b) culpa ou dolo do agente: o dolo, que 
consiste na vontade livre e consciente de cometer 
uma violação ao direito, está implícita no art. 186 
acima mencionado, quando aponta “ação ou 
omissão voluntária”. Por outro lado, de acordo 
com o Código Penal, a culpa se verifica em três 
modalidades: por “negligência”, que equivale 
à inércia, inação e passividade de quem, 
podendo e devendo agir de determinado 

modo, não age ou se comporta de modo 
diverso; por “imprudência”, quando se 

age, porém, sem a cautela necessária, 


