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PALAVRA DO 
PRESIDENTE 

Muitos acontecimentos importantes ajudaram a construir a história do 
Sistema AABB no último trimestre de 2013. Jornadas esportivas, encontros 
de dirigentes, grupos de trabalhos e muitos outros eventos com o 
propósito de integrar e melhorar a rede de clubes. 

Dirigentes, atletas, associados e familiares não mediram esforços para  
compartilhar momentos de pura emoção na FENABB e em cada espaço 
dos nossos clubes. Esse é o verdadeiro sentido da família abebeana.  

Em uma edição especial do Dirigente AABB divulgaremos tudo que 
aconteceu na Etapa Nacional do I Fórum de AABBs realizado em dezembro 
de 2013, com a participação de quase 100 dirigentes.

Para esta edição, que fecha o calendário de 2013, destacamos os encontros 
de dirigentes, tanto estaduais quanto de funcionários do BB cedidos ao 
Sistema AABB. Somaram-se a estes eventos as reuniões estatutárias dos 
Conselhos Consultivo e Deliberativo, aprimorando as peças estratégicas 
que nortearão as ações de 2014.

As seis edições das jornadas Regionais de AABBs – JERABs, realizadas em 
Cuiabá (MT), Itabuna (BA), Porto Velho (RO), Belém (PA), Belo Horizonte 
(MG) e Florianópolis (SC),  encerraram o ano esportivo iniciado com as 
JEMABs no primeiro semestre. Não podemos nos esquecer da seção 
“Aconteceu na AABB”, onde selecionamos algumas das muitas atividades 
que fizeram parte da programação dos clubes.

Novos convênios para expansão de base de associados e aquisição de 
bens e serviços foram implementados para auxiliar o trabalho dos clubes 
e, juntamente com os concursos Cultural, Socioambiental e Capa da 
Agenda do Programa AABB Comunidade ajudaram a movimentar as bases 
com criatividade e espírito de participação e amizade.

Na capacitação de dirigentes teremos um 2014 cheio de novidades: O 
novo curso de introdução ao Programa AABB Comunidade e o modelo de 
ensino a distância. 

Que venha 2014, quando pretendemos, dentre muitas coisas, reeditar, ainda 
no primeiro semestre, os ERAs - Encontros Regionais de AABBs, para que 
sejam alinhados os planos de trabalho dos clubes com o planejamento da 
FENABB e dos CESABBs. 

Boa leitura a todos e saudações 
abebeanas!

Haroldo do Rosário Vieira
Presidente
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Foi realizado, nos dias 16 e 17 de outubro, em Brasília 

(DF), o 3° Encontro Nacional de Dirigentes Cedidos e 

Presidentes de AABBs de Capital. O evento debateu temas 

comuns a esses dois grupos. 

 Compuseram a mesa de abertura o presidente da FENABB, 

Haroldo Vieira; o vice-presidente de Gestão de Pessoas e 

Desenvolvimento Sustentável do Banco do Brasil, Robson 

Rocha; o diretor de Gestão de Pessoas, Carlos Alberto de Araújo 

Netto; o diretor de Marketing e Comunicação, Hayton Jurema da 

Rocha; o diretor de Seguridade da Previ, Marcel Barros; o gerente 

executivo da Unidade Desenvolvimento Sustentável (UDS) do 

BB, Maurício Messias; o presidente do Conselho Deliberativo 

da FENABB e vice-presidente Financeiro da ANABB, Reinaldo 

Fujimoto; a presidente do Conselho Fiscal, Regina Fátima de 

Souza Cruz; o diretor da Cooperforte, Josué Martins, e o vice-

presidente da AABB Brasília José Augusto de Oliveira.

A presidente do Conselho Fiscal da FENABB deu as boas 

vindas aos participantes e agradeceu a presença  de todos. “Desejo 

que este encontro seja muito produtivo e que todos retornem 

para as bases mais fortificados para dar continuidade ao trabalho 

que vem sendo realizado”, ponderou Regina. 

Logo em seguida  foi a vez do presidente Conselho 

Deliberativo  da FENABB, Reinaldo Fujimoto, dizer que o grupo é 

bem comprometido e isso é muito  importante  “desse encontro 

sairá bons resultados, tenho certeza disso ”declarou.

Para o diretor Carlos Netto, lidar com AABB é sinal de que 

se gosta de gente. “AABB é relacionamento o tempo todo, é lidar 

com pessoas e isso para o Banco é muito importante. Tenho 

3° ENcONTRO 
NAcIONAL DE 
DIRIgENTES 
cEDIDOS E 
PRESIDENTES 
DE AABBs 
DE cAPITAL

certeza de que a experiência de vocês e o nível de articulação 

que desenvolvem em suas localidades são fatores que ajudam 

os nossos funcionários a lidar com os desafios que se abrem ao 

BB”, disse Netto, que ainda enfatizou o fato de o Banco figurar, 

em 2013, entre as melhores empresas do Brasil para se trabalhar.

 Hayton Jurema falou sobre a respectiva experiência no 

Sistema AABB. “A primeira e única medalha que eu ganhei na minha 

vida foi em uma AABB. Também foi lá que comecei a jogar futebol 

de salão e onde via meu pai, minha mãe e meus irmãos unidos, em 

alegria. Enfim, momentos que marcam a nossa vida”, afirmou.

 O vice-presidente Robson Rocha também falou sobre suas 

experiências em AABBs. “A AABB foi um espaço que me acolheu 

Presidentes do Conselho de Administração, Fiscal e Deliberativo da FENABB acompanhados por membros da diretoria do Banco e de entidades parceiras
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  A AABB foi um espaço que me 
acolheu quando saí de Belo Horizonte 
(MG) e fui morar em Uberlândia (MG). Foi 
um espaço que me integrou com outros 
colegas, onde vi crescer meus filhos, isso 
pra não falar da importância da rede de 
clubes na integração dos funcionários e 
na política de Gestão de Pessoas.”           

Robson Rocha  (vice-presidente do BB)

“quando saí de Belo Horizonte (MG) e fui morar em Uberlândia (MG). 

Foi um espaço que me integrou com outros colegas, onde vi crescer 

meus filhos, isso para não falar da importância da rede de clubes 

na integração dos funcionários e na política de Gestão de Pessoas”.

Haroldo Vieira saudou e agradeceu a presença de todos e  

fez um breve relato de sua experiência no Sistema AABB, falando 

da relação das Associações com o Banco. “Temos que enaltecer 

esse momento atual do relacionamento do BB com as AABBs, 

onde os diretores estão atentos às demandas do Sistema. Logo, 

se conseguirmos sair daqui com uma bagagem maior do que a 

que a gente trouxe, já teremos cumprido os nossos objetivos”, 

encerrou Haroldo.

Presidentes do Conselho de Administração, Fiscal e Deliberativo da FENABB acompanhados por membros da diretoria do Banco e de entidades parceiras
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Palestras 
O diretor Carlos Netto apresentou materiais didáticos e vídeo-aulas que estarão à disposição dos funcionários do BB no site da 

Universidade BB (www.unibb.com.br), cujo acesso é feito com a matrícula do Banco ou o CPF. Logo após, Mauricio Messias compartilhou 

com os dirigentes a pauta relacionada à Sustentabilidade do BB, mostrando as possibilidades de conexão com as AABBs.

 O consultor de clubes Roberto Libardi fez uma palestra com o objetivo de traçar tendências para o setor de clubes, bem como 

propor uma gestão cada vez mais voltada ao associado e à valorização dos colaboradores. Ampliar oportunidades para fazer crescer 

a AABB foi o foco da apresentação.

 MoMento DIreF 
O 3° Encontro Nacional também teve momentos de conversa e troca de informações com o diretor de Relações com Funcionários 

e Entidades Patrocinadas do Banco do Brasil (DIREF), Carlos Eduardo Leal Neri. O gerente executivo da DIREF, Vagner Lacerda, com o 

apoio do gerente de divisão Carlos Alberto Pereira, ainda falou sobre cessão e liberação de dirigentes e processo de alienação de parte 

do patrimônio das AABBs. O momento teve grande interação dos dirigentes.

 Em sua exposição, o diretor Neri enfatizou que o Banco do Brasil tem trabalhado bastante para melhor atender às demandas dos 

clubes. Contudo, ele frisou que as AABBs devem dar uma contrapartida à altura. “A disposição do Banco em alocar recursos no Sistema AABB é 

proporcional ao trabalho que conseguimos detectar, afinal, precisamos saber se esses recursos têm sido aplicados da melhor forma”, explicou.

 Vagner e Carlos Alberto, por sua vez, mostraram aos participantes dados relativos à cessão e à liberação, além de questões legais 

abebeanas, como a importância de uma administração eficiente e eficaz, processos regulares de alienação de AABBs, registro de estatutos e 

atas, principais alterações implementadas na IN 406, aproveitamento da plataforma SIGA como Diagnóstico, Cadastro, entre outros.

Diretor Carlos Netto

Diretor Neri em um bate papo direto com os dirigentes Vagner Lacerda e Carlos Alberto em conversa com os participantes

Gerente executivo Maurício Messias Dinâmica de Trabalho com Libardi
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 MoMento FenaBB 
O vice-presidente da FENABB Waldyr Peixoto, 

acompanhado do assessor Herculano Cunha, aprofundou 

os pontos abordados pelos executivos da DIREF. Eles 

aproveitaram os planos de ação encaminhados pelas 

AABBs e falaram sobre Convênio de Cooperação Mútua; 

Política de Uso, observância nos documentos que são 

enviados à DIREF; Formulação de Planejamento, Metas 

e Objetivos do Clube, etc.

DInâMIca De GruPos 
soBre o FóruM nacIonal 

Para fechar os trabalhos do dia, o assessor 

Herculano Cunha organizou uma dinâmica de grupo 

com os dirigentes. Divididos em grupos de sete a nove 

pessoas, eles discutiram os eixos fundamentais do 

Fórum Nacional de AABBs. O primeiro dia de trabalho 

encerrou com um jantar de confraternização na AABB 

Brasília.

 

2° DIa De atIVIDaDes 
Depois de uma noite animada na AABB Brasília 

(DF), o segundo dia do Encontro Nacional de Dirigentes 

Cedidos e Presidentes de AABBs de Capitais começou 

com uma visita do vice-presidente de Varejo, Distribuição 

e Operações do Banco do Brasil, Paulo Roberto Lopes 

Ricci. Na oportunidade, ele falou do orgulho de ser 

abebeano desde os 14 anos  de idade e da importância 

de as AABBs e o Banco caminharem juntos.

 “Eu não consigo ver uma agência do Banco ou 

uma Superintendência sem parceria com uma AABB 

e vice-versa. Ter uma rede de clubes como a nossa é 

um diferencial competitivo para prefeituras, empresas, 

tribunais, entre outros. É interessante quando você vai a 

algum órgão de governo e fala que milhares de crianças 

frequentam nossas AABBs, no caso do Programa AABB 

Comunidade, isso tem um impacto muito positivo. Por 

isso, quero render minha homenagem a vocês que, 

mesmo fora do Banco, estão cuidando da imagem do 

Banco. Eis a importância de sempre fortalecer as AABBs 

para que elas continuem prestando esse bom serviço 

ao BB e à comunidade”, disse Ricci.

Herculano Cunha e Waldyr Peixoto

Jantar de Confraternização na Pérgola da AABB

Trabalho em grupo sobre os eixos do Fórum Paulo Ricci: vice-presidente de Varejo, Distribuição e Operações
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acorDo De traBalho 
Os vice-presidentes Clodoaldo Soares e 

Waldyr Peixoto, juntamente com o assessor 

Herculano Cunha, falaram sobre o Acordo 

de Trabalho firmado entre a FENABB e 

os dirigentes cedidos. Na oportunidade, 

Herculano apresentou dados atualizados 

sobre cada clube beneficiado com a cessão 

integral, o que avançou, o que não avançou e 

o que precisa ser aperfeiçoado nessas AABBs.

 MoMento Da 
coMunIcação 

Artur Roman, doutor em ciências 

da comunicação pela USP e pós-doutor 

em sociologia pela Sorbonne, falou 

sobre a importância de se adaptar 

aos novos cenários comunicacionais. 

Planejamento de comunicação e 

características das mídias digitais 

também entraram na agenda da 

palestra. Em seguida, o consultor de 

informática da FENABB, contratado 

para criar o novo site da Federação, 

José Martins, apresentou o site da 

instituição e, também, os novos layouts 

dos sites das AABBs.

Herculano, Waldyr e Haroldo

Artur Roman: um parceiro do Sistema AABB

José Martins apresentou algumas facilidades do novo portal da FENABB
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encerraMento 
Fechando o 3° Encontro 

Nacional, os vice-presidentes da 

FENABB Clodoaldo Soares, Marcelo 

Paim, Rene Nunes e Waldyr Peixoto 

fizeram uma síntese da atuação 

das áreas, sobretudo assuntos de 

interesse daquele  público. Logo após, 

o presidente Haroldo fez o uso da 

palavra para agradecer a participação 

de todos e encerrar os trabalhos. 

“Esse grupo tem um potencial muito 

grande para alavancar a imagem do 

Sistema AABB e a gente acredita que 

o time aqui é bom, e que temos ainda 

muito a crescer”, concluiu Haroldo.

 aValIação Pós-eVento 
100% dos participantes classificaram o encontro como “Muito Bom” (84%) ou Bom (16%). Além disso, dos 14 itens que 

avaliavam a programação, 13 obtiveram percentual acima de 97% nessa classificação.

 Quanto aos aspectos gerais da organização, todos os itens alcançaram mais de 93% de satisfação, com destaque 

para o atendimento dos colaboradores da FENABB, que obteve 100% pelo trabalho de compra de passagens, hospedagem, 

credenciamento e qualidade do material utilizado no Encontro.

“Esses números nos incentivam a continuar buscando o aprimoramento na realização dos nossos encontros de trabalho, 

e poder oferecer aos participantes a qualidade e o conteúdo adequado ao atendimento das necessidades e interesses 

dos dirigentes do Sistema AABB. Em breve, enviaremos a todos os participantes a ata com o resumo do Encontro”, disse o 

presidente da FENABB, Haroldo Vieira.

Conselho de Administração da FENABB encerra o evento

Evento favoreceu a troca de experiências entre Banco do Brasil, FENABB e dirigentes



TENhO PRESENçA 
ONLINE, LOgO ExISTO!

Nos mais variados ramos de 

mercado, sobretudo em contextos de 

grande concorrência, é imperativo que 

empresas e instituições tenham uma 

forte presença online (site, Facebook, 

Twitter, entre outros). Essa regra vale 

também para o setor de clubes que tem 

passado por grandes transformações 

nos últimos anos, como a entrada de 

novos atores: condomínios-clubes,  

virtualização da vida privada, etc.

Nesse sentido, uma Associação 

Atlética que não mantenha, pelo menos, 

uma conta de Facebook ou um site no ar 

bem atualizado, corre o risco de não ser 

notada em seu ramo de atuação. E isso 

ocorre até por uma questão de mudança 

no hábito do consumidor que, cada vez 

mais, busca serviços não mais através de 

opções como as antigas “listas amarelas”, 

mas sim por meio de ferramentas online, 

como o Google e outras.

Vale lembrar que o Brasil já 

soma quase 81 milhões de brasileiros 

conectados à Internet. E essas pessoas, 

consumidores com grande potencial 

de crescimento, estão de olho nas 

redes sociais, em sites de busca e em 

aplicativos para celulares e tablets à 

procura de informações sobre produtos 

e serviços.

e quanto à sua AABB, ela tem 
uma boa presença online hoje? Se a 
resposta para esta pergunta for nÃO 
e você deseja mudar essa realidade, 
entre em contato com o núcleo de 
comunicação (nucom) da Federação 
pelo fenabb@fenabb.org.br ou pelo 
0800.704.2106, opção 8 e saiba como.

SuA AABB TEM uMA BOA PRESENçA ONlINE?
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Buscando melhorar cada vez mais a comunicação dentro do 

Sistema AABB, a FENABB lançou, no dia 5 de novembro, o novo 

portal. Com um layout renovado e adaptado às novas tecnologias, 

o site, que manteve o mesmo endereço www.fenabb.org.br, 
atenderá os dirigentes de forma muito mais eficiente.

 A arquitetura foi totalmente modificada e está adequada 

aos padrões dos usuários. Também foram melhoradas algumas 

seções e criadas outras, como o espaço para o Vídeo Institucional. 

Assim, o site continuará sendo um centro de informações úteis 

sobre a rede de clubes, tudo em primeira mão. 

Design responsivo e outras novidades 

Vale lembrar que o site agora está totalmente adaptado 

para dispositivos móveis, denominado Design Responsivo.  Na 

prática, é programar um site de forma que os elementos que 

o compõem se adaptem automaticamente à largura de tela 

do dispositivo no qual ele está sendo visualizado.  No novo 

portal há espaços para banners e novos destaques, onde serão 

publicadas notícias encaminhadas pelas AABBs e também uma 

AgORA é OfIcIAL: 
fENABB LANçA NOVO PORTAL

área reservada para a história da FENABB e do Sistema AABB, 
onde é possível saber como tudo começou, desde a fundação 
até os dias de hoje.

Sistema Multsites para AABBs e 
CESABBs 

Além das novidades, também teremos algumas melhorias, 
como é o caso do sistema de criação de site para as AABBs 
e CESABBs em 2014. A ferramenta de criação de sites estará 
disponível na Área Restrita, porém com um visual completamente 
novo e de mais fácil utilização. O usuário final, por exemplo, não 
precisará ajustar fotos ao publicar matérias. A sugestão é que 
não sejam publicadas fotos com mais de 1MB.

Perspectivas 

Com estas mudanças, a ideia é atrair mais abebeanos 
para os veículos de comunicação virtual da Federação e, nesse 
sentido, o otimismo é grande com o aumento no número de 
acessos não só no site da Federação, mas de todas as AABBs, 
afinal, ter presença virtual é fundamental para qualquer negócio.
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Em novembro foi a vez dos presidentes de CESABBs ou 

representantes se encontrarem em Brasília (DF) para a 2ª 

reunião ordinária de 2013  do Conselho Consultivo. O evento foi 

realizado em dois dias, 6 e 7 de novembro, reunindo presidentes 

de CESABBs, Conselho de Administração e membros dos demais 

Conselhos da Federação.

Parceria BB Seguro Auto

 As atividades do primeiro dia começaram com as boas 

vindas do presidente Haroldo Vieira e dos componentes da mesa 

aos conselheiros e demais presentes. Em seguida, a analista de 

seguros do Grupo Segurador BB e MAPFRE, Marylin Alexandre, 

falou da parceria com a FENABB e as AABBs para a divulgação 

do BB Seguro Auto, colocando-se à disposição para prestar 

todas as orientações sobre o convênio e as recentes mudanças 

apresentadas na matéria da página 16.

Convênio para novos associados

 O diretor de Administração, Finanças e Marketing do Grupo 

MAPFRE esteve presento no evento e aproveitou a oportunidade 

para assinar o convênio que vai permitir a Associação – na 

categoria de associados “comunitários” – dos mais de 6.000 

colaboradores do Grupo. “Acredito que essa parceria é muito 

promissora, pois há o interesse dos nossos colaboradores em se 

afiliarem nos clubes e, ao mesmo tempo, há interesse, por parte 

das AABBs, em expandir suas bases”, disse Benedito.

Banco do Brasil 

O diretor de Relações com Funcionários e Entidades 

Patrocinadas do Banco do Brasil, Carlos Eduardo Leal Neri, 

acompanhado do gerente de divisão Carlos Alberto Marques 

REuNIãO DO cONSELhO 
cONSuLTIVO DA fENABB 

Presidente da FENABB, Haroldo, ladeado pelos vice-presidentes Marcelo, Rene, Clodoaldo e Waldyr, juntamente com a 
presidente do Conselho Fiscal da FENABB, Regina Cruz, e o presidente da AABB Brasília, Nelson Batata

Diretor do grupo Mapfre Benedito Dias

Marylin Alexandre: analista de seguros do Grupo Mapfre
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Pereira marcou presença no encontro. Entre outros temas, ele 

abordou assuntos relacionados à boa gestão dos clubes.

Outra boa notícia trazida por Neri foi a revisão feita pela 

diretoria do BB no repasse da estipulação,  tendo um incremento 

de cerca de 10%  da receita.

 “Estamos passando por um momento muito positivo no 

BB, e acredito que as AABBs podem contribuir bastante com o 

Banco na sua política de relacionamento. Agora, é preciso utilizar 

esses recursos com o máximo de critério, responsabilidade e 

transparência, afinal, o BB é uma empresa de mais de 200 anos 

e que tem muito zelo pela sua marca institucional”, afirmou Neri

Pauta CESABB 

Em formato de plenária, os dirigentes discutiram temas que 

mereciam ser debatidos com mais profundidade. Os assuntos 

tratados nesse momento foram encaminhados pelos próprios 

Conselhos Estaduais à FENABB. Fidelização de associados, 

fortalecimento dos clubes, novos meios para captação de 

recursos, ENCADs, eleições, comunicação, SGA, Cadastro, entre 

outros, entraram na pauta.

Conselheiros atentos aos trabalhos do dia

Ouro Vida e Orçamento FENABB 

As atividades do segundo dia (7) iniciaram com uma 

apresentação do presidente da FENABB, Haroldo do Rosário 

Vieira, sobre a estipulação do seguro Ouro Vida, seguida pelo 

Orçamento da Federação para 2014. Durante a apresentação da 

proposta orçamentária para 2014 houve participação ativa dos 

dirigentes, que fizeram sugestões à diretoria para a viabilização 

de novos Programas.

Site FENABB

O consultor de informática contratado pela FENABB para 

criar o novo site da Federação, José Martins, apresentou o portal 

e, também, os novos layouts dos sites que foram criados paras 

AABBs e CESABBs em 2014.

Fórum Nacional 

O presidente Haroldo retomou as apresentações e, desta 

vez, para falar sobre o 1º Fórum Nacional do Sistema AABB, 

detalhando como seriam feitas ações de comunicação para 

atrair uma participação ainda maior. O assessor da presidência 

Francisco Herculano Cunha fechou a apresentação sobre o 

I Fórum Nacional mostrando o site oficial da ação: http://

forum.aabb.com.br. 

Encerramento 

O evento foi encerrado com a apresentação do 

Planejamento Estratégico da FENABB, pelo presidente 

Haroldo, com uma explanação, pelo assessor Herculano 

Cunha, sobre o Acordo de Trabalho, e com o sorteio das chaves 

das modalidades das JERABs – Jornada Esportiva Regional de 

AABBs, conduzido pelo vice-presidente Clodoaldo e equipe 

da Gerência de Eventos da Federação.

Carlos Alberto, Neri e Haroldo



ÚLTImA REuNIãO DO ANO DO

cONSELhO DELIBERATIVO

O Conselho Deliberativo da FENABB se reuniu, 

no dia 8 de novembro, na sede da Federação, para a 

última reunião ordinária do ano. Na pauta, apreciação e 

aprovação do orçamento para 2014 e apresentação, pelo 

Conselho de Administração, do Planejamento Estratégico 

para o próximo ano.

Entre os participantes estavam presentes os 

conselheiros titulares Reinaldo Fujimoto (presidente), 

Encontro reuniu  todos os membros do Conselho de Administração e Deliberativo da Federação

Sergio Riede, Luiz Antonio Careli e Marcos Tavares, além 

dos conselheiros suplentes Celso Carvalho Caldas, Sérgio 

Werneck e Gilberto Xavier D’Alcântara Sobrinho.

 Os vice-presidentes do Conselho de Administração – 

Clodoaldo Soares, Rene Nunes, Marcelo Paim e Waldyr Peixoto 

– fizeram uma breve explanação das ações desenvolvidas em 

cada área, e o presidente Haroldo Vieira mostrou, em números 

globais, o desempenho da FENABB até outubro de 2013.
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gRuPOS DE TRABALhO 
AVALIAm TEmAS ImPORTANTES 
PARA O SISTEmA AABB

Com o propósito de avaliar e revisar o modelo, as metas e os indicadores do Acordo de Trabalho – documento elaborado pela 

Federação com o intuito de mensurar os resultados obtidos pelos dirigentes cedidos ao Sistema AABB, foi realizada a reunião com 

a presença do vice-presidente Administrativo da Federação, Waldyr Peixoto; assessor da presidência Francisco Herculano Cunha; os 

presidentes de AABBs Luís Antônio Brum Silveira - Porto Alegre (RS), Ozimeire Penaforte da Silva Caetano - Icó (CE), Pedro Carvalho 

Martins - Palmas (TO) e os colaboradores da FENABB responsáveis pelo assunto: Flávio Assis, gerente administrativo, e as analistas Sônia 

Cristina e Juênisce Rodrigues.

O grupo  avaliou cada indicador considerando a respectiva aplicabilidade nas AABBs, com o intuito de equalizar as metas definidas. 

A partir dessa análise, o grupo concluiu que seria necessário segmentar o Acordo de Trabalho, considerando o porte das AABBs (Níveis 

Especial, 1 e 2), tendo em vista a diversidade e a complexidade de gestão entre os associados.

Com base nos dados analisados a partir da mensuração dos resultados de 2013, primeiro ano de utilização do instrumento, o grupo 

apresentou para a Federação uma série de sugestões para o aperfeiçoamento do Acordo de Trabalho para 2014, que se somaram às 

apresentadas pelos dirigentes na reunião de cedidos, realizada em Brasília (DF), no mês de outubro de 2013.

Durante os eventos realizados no decorrer do ano de 2013, como Encontro de Dirigentes Cedidos e Presidentes de AABBs de Capitais 

e reuniões do Conselho Consultivo, o Conselho de Administração da FENABB se comprometeu a instalar alguns grupos de trabalho com o 

propósito de debater assuntos chave dentro do Sistema AABB. Para encerrar o ano com todas as obrigações cumpridas, foram realizados 

três Grupos de Trabalho na FENABB, com a participação de dirigentes da rede de clubes. Foram: Acordo de Trabalho dos Dirigentes Cedidos, 

nos dias 19 e 20 de dezembro e Cadastro Diagnóstico, 18 e 19 de dezembro, e Tecnologia, dia 20 de dezembro. Confira abaixo o que foi 

abordado em cada reunião:

AcORDO DE TRABALhO:

A diretoria da FENABB vem dedicando esforços para melhorar 

a infraestrutura e o suporte tecnológico para as AABBs. Com esse 

objetivo, foi realizado um grupo de trabalho de Tecnologia com 

a participação do vice-presidente administrativo da FENABB, 

Waldyr Peixoto; assessor da presidência Alexandre Sérgio de 

Souza; presidente da AABB Porto Alegre (RS), Luís Antonio Brum; 

presidente da AABB Goiânia (GO), Elézer Lemes; colaboradores 

do Núcleo de Informática da FENABB, Ivan Menezes e Antônio 

Rufino; e o consultor de informática da Federação Giovanni Silva.  

Na ocasião, foi decidido pela modernização do SGA - Sistema 

de Gerenciamento de AABBs em nova plataforma e atualização 

e consolidação do banco de dados do Sistema. A novidade é 

que na medida em que os sitemas oferecidos às AABBs sejam 

atualizados, o banco de dados de toda a rede de clubes se torne 

unificado. A empresa consultora estabeleceu o prazo para final 

de março a entrega no novo SGA e a FENABB está cumprindo 

com o papel de cobrar para que este data seja cumprida.

TEcNOLOgIA:
Os assuntos Diagnóstico Web e Atualização Cadastral 

foram debatidos em um Grupo de Trabalho que contou com 

a colaboração dos presidentes do CESABBs Rio Grande do Sul 

e Alagoas, Antonio Tremarin e Jezreel Agra, respectivamente; 

vice-presidente Financeiro da FENABB, Rene Nunes; gerente 

financeiro da Federação, Duílio Gonçalves, acompanhado pelos 

analistas Maurício Silva e Ana Paula Oliveira.

No decorrer de um dia, os participantes propuseram 

algumas alterações nos dois fomulários de preenchimento 

obrigatório por parte dos dirigentes de AABBs.  O formulário 

de Atualização Cadastral está mais conciso, constando apenas 

dados cadastrais do clube. Os dados patrimoniais migrarão 

para o Relatório Anual, que irá substituir o Diagnóstico Web, de 

uma maneira mais interativa e com possibilidade fazer ajustes 

a qualquer momento. Mais detalhes sobre esse assunto, favor 

consultar matéria especial na página 23 deste informativo. 

DIAgNÓSTIcO:
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PARcERIA cOm O BB SEguRO 
AuTO fIcA mAIS ATRATIVA 

É com satisfação que comunicamos a revitalização da 

parceria com o Grupo Segurador BB e MAPFRE / Brasilveículos 

para divulgação e comercialização do produto BB SEGURO 

AUTO, com novas e especiais condições oferecidas às AABBs, 

aos associados, aos familiares e aos frequentadores do 

Sistema AABB.

A principal mudança é que, a partir de agora, os seguros 
novos ou as renovações que já estão na carteira da AABB 
passam a contar para o Sinergia da agência detentora do 
cadastro do segurado.

Novidades para as AABBs:

Desconto exclusivo e competitivo sobre o valor do seguro, como 

benefício para funcionários BB, associados, frequentadores 

(e familiares) indicados e captados por meio da parceria dos 

Canais Digitais; 

Repasse de remuneração no valor de 5% sobre o prêmio 

líquido para as AABBs pelos negócios fechados em função da 

divulgação dos produtos; 

Disponibilização de Equipe Comercial do Grupo Segurador, 

dedicada a apoiar a parceria;

Disponibilização dos Canais Digitais (hotsites de cotação e 

contratação e peças digitais de divulgação da parceria) para a 

captação e apoio da Central de Negócios;

Administração de todo pós-venda pelo Grupo Segurador.

 

Benefícios para os associados e  
frequentadores das AABBs:

Guincho gratuito por até 250 ou 400km; 

Reboque gratuito para os veículos segurados por até 250km 

(para veículos até R$ 80 mil) e por até 400 km (para veículos 

acima de R$ 80 mil), em caso de pane mecânica ou elétrica, em 

que o veículo fique impedido de se locomover;

Assistência Auto Mais Casa – gratuita;

Assistência para reparos emergenciais na residência do 

segurado. O custo de mão de obra é por conta da Seguradora para 

os reparos em serviços hidráulicos, elétricos, desentupimentos, 

chaveiro e quebra-galho. O custo de mão de obra é diferenciado 

para a realização de serviços extras particulares. Também é 

oferecido serviço de conexão telefônica.

Entre outros, disponíveis no site: www3.bbseguroauto.com.br/

contrat/fenabb/.

Para as AABBs que já aderiram ao convênio será suficiente 

retomar os processos de divulgação do produto para contratação, 

exclusivamente pela Central de Atendimento 0800.729.0400 ou no 

hotsite criado especificamente para a AABB, confrome mencionado 

acima. Dúvidas ou mais informações ligue para (0xx21) 3804-2753.

Para as AABBs que não aderiram à parceria, a FENABB 

encaminhou, no dia 3 de novembro, um Termo de Adesão que 

deverá ser preenchido em duas vias, assinado pelo representante 

legal da Associação e que deverá retornar á FENABB para que 

possamos cadastrá-lo junto à Seguradora, gerando assim, o número 

identificador que será utilizado no processo de divulgação do seguro 

entre os associados. Assim que o processo for validado, a Federação 

encaminhará o número identificador e contrato à AABB.



fENABB E BB mAPfRE ASSINAm NOVO 
cONVêNIO DE AmPLIAçãO DE BASE 

A FENABB celebrou, por ocasião da reunião do Conselho Consultivo, realizada nos dias 6 e 7 de novembro, um convênio de 

cooperação mútua com o Grupo Segurador BB MAPFRE. O objetivo é permitir que funcionários daquela entidade e dependentes possam 

se associar às AABBs na categoria de associados comunitários e, com isso, apoiar as afiliadas no processo de expansão da base de 

associados.

Para a assinatura do convênio que vai permitir a associação, na categoria “comunitários”, dos mais de 6.000 colaboradores do Grupo 

MAPFRE, esteve presente no encontro o Diretor de Administração, Finanças e Marketing daquela empresa, Benedito Dias. “Acredito que 

essa parceria é muito promissora, pois há o interesse dos nossos colaboradores em se filiar aos clubes e, ao mesmo tempo, há interesse, 

por parte das AABBs, em expandir as bases”, disse Benedito.

As principais características do convênio:

a) Participação das AABBs por adesão. A não participação deverá ser comunicada à FENABB. 

b) Associados na categoria “comunitários”;

c) Isenção de taxa de adesão;

d) Pagamento de mensalidades por débito em conta em favor da AABB, e

e) Vinculação/subordinação ao estatuto, regimento interno e demais regulamentos das afiliadas.

Outras informações podem ser obtidas no site da FENABB (www.fenabb.org.br).

Waldyr Peixoto, Haroldo Vieira e o diretor da MAPFRE Benedito Dias
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cONcuRSO SOcIOAmBIENTAL 2013: 

cONfIRA O RESuLTADO

Com o propósito de valorizar ações de responsabilidade 

socioambiental nas AABBs, a FENABB promoveu o Concurso 

Socioambiental, com o tema Consumo Consciente e Consumo 

Inteligente. AABBs de todo o Brasil encaminharam projetos e, depois 

de uma concorrida seleção, segue o resultado: 1° Lugar – AABB 

Marau (RS); 2° Lugar – AABB São Paulo (SP) e 3° Lugar Itaqui (RS).

Todas as Associações foram convidadas a participar do 

Concurso. Cada uma poderia concorrer com apenas um projeto, 

estivesse ele já implementado, em desenvolvimento, concluído ou 

não-implementado.

Comissão Avaliadora

Francisco Herculano da Cunha (FENABB), Rogério Fernandes 

Dias (UDS/BB),  Rodrigo Octávio Lopes Neves (FBB),  Therése 

Hofmann Gatti (UnB) e Loureine Rapôso Oliveira Garcez  (UnB). 

Premiação 

A premiação à campeã, segunda e terceira colocadas se 

deu durante o segundo dia do Fórum Nacional, 4 de dezembro. 

Representantes das três AABBs, acompanhados pelos presidentes 

dos respectivos CESABBs receberam das mãos do presidente 

Haroldo Vieira e do vice-presidente Socioeducativo Marcelo Paim os 

cheques simbólicos com os valores relativos à colocação de cada 

AABB no certame. Na ocasião estavam  presentes o presidente da 

AABB Marau,  Edson Wagner; o  vice presidente Cultural  da AABB 

São Paulo,  Lutero Mouzinho; o  presidente do CESABB-SP, Francisco 

Paulino de Carvalho; a presidente da AABB Itaqui, Eliane Sanchotene 

Pires,  e o presidente do CESABB-RS,  Antonio Tremarin. 

1° Lugar AABB Marau (RS): R$ 7.000,00 + até R$ 10.000,00 para 

replicação/divulgação do projeto;

2° Lugar AABB São Paulo (SP): R$ 5.000,00;

3° Lugar AABB itaqui (RS): R$ 3.000,00.

No site da FENABB, a partir da palavra-chave Concurso, você encontra 

todos os projetos encaminhados.

SOCIOAMBIENTAL
C O N C U R S O

FENABB - 2 0 1 3

Representantes da AABB São Paulo (SP)

Representantes da AABB Itaqui (RS)

Representantes da AABB Marau (RS) e demais vencedores
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cuRSO DE INTRODuçãO AO 
PROgRAmA AABB cOmuNIDADE

A FENABB e a FBB têm a alegria de comunicar que, a 

partir de fevereiro de 2014, será disponibilizado o Curso de 

Introdução ao Programa AABB Comunidade. Desenvolvido 

para todos os educadores e coordenadores do Programa, 

ele será realizado na modalidade a distância pelo site: 

educativa.fenabb.org.br/moodle.

O curso está focado no Projeto Político Pedagógico (PPP) 

do Programa, com ênfase em assuntos como: instituidores e 

AABB cOmuNIDADE - cADERNO DE OfIcINAS

Uma das grandes novidades para o Programa  AABB Comunidade 

em 2014 será a disponibilização dos Cadernos de Oficinas. Trata-

se de material didático especialmente elaborado para auxiliar os 

educadores na condução das oficinas junto aos educandos. Entre 

outras coisas, esses Cadernos contêm dicas de atividades recreativas 

e pedagógicas que podem ser trabalhadas durante o ano.

 “Esse material será disponibilizado a todos coordenadores 

e educadores pela internet, como forma de orientar e inspirar a 

prática pedagógica nos diversos macrocampos do conhecimento 

contemplados pelo AABB Comunidade”, explicou o coordenador 

nacional do Programa, Daniel Martins de Carvalho.

NOVO cuRSO EDucADOR SOcIAL

parceiros, outros atores; conceito; público; histórico; princípios; 

marco referencial; marcos legais; marcos teóricos; metodologia; 

macrocampos do conhecimento; organização do tempo e 

espaço; novas tecnologias aplicadas à educação; planejamento 

pedagógico; acompanhamento e avaliação dos educandos; 

monitoramento e avaliação do Programa, entre outros.

Mais informações serão disponibilizadas em breve no 

www.aabbcomunidade.org.br.

A FENABB ofereceu, entre os dias 1° e 5 de julho, o 

Curso do Educador Social do AABB Comunidade, destinado 

à capacitação de educadores para atuar junto às crianças 

e adolescentes atendidos pelo Programa. Essa turma piloto 

teve como público funcionários da FENABB e da FBB, 

representantes da Cooperforte, Bancorbrás e AABB Brasília, 

além de educadores da capital Federal e de Anápolis (GO).

Depois dessa capacitação, foram realizados mais 

três cursos. Em Baturité (CE), de 12 a 16 de agosto, com a 

participação das AABBs de Canindé (CE), Limoeiro do Norte 

(CE) e Pentecoste (CE), outro em Tobias Barreto (SE), de 23 a 

27 de setembro, com educadores de Boquim (SE) e Lagarto 

(SE) e a última em Divinópolis (MG), de 21 a 25 de outubro, 

com as AABBs de Pedro Leopoldo (MG) e Pitangui (MG).

Conteúdo Programático 

Entre os temas trabalhados nos cursos estão: Análise de 

Conjuntura e Concepções de Educação; Social; Pensamento 

Freiriano; Desenvolvimento Humano e Direitos Humanos; 

Marcos Legais; Família; Trabalho; Garantias dos Direitos da 

Criança e do Adolescente; Gestão do Planejamento; Práticas 

Pedagógicas; Sistema Integrado de Gerenciamento (Siga), 

entre outros.

Previsão de novos cursos para 2014 

Para 2014 a previsão é de que sejam realizados 30 novos 

cursos, contemplando o máximo de educadores nas cinco 

regiões do Brasil.
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confira os ganhadores do concurso da Agenda 2014
Também foi finalizado com êxito mais um concurso para escolher fotos e desenhos da próxima agenda do Programa AABB 

Comunidade. O Concurso da Agenda 2014, realizado entre os meses de outubro e novembro, trabalhou o tema “Sorria para a vida!”. Ao 

todo, foram enviados 220 desenhos e 188 fotos.

Veja os selecionados na categoria FOTOS

Comissão Avaliadora

 A comissão que escolheu os vencedores 

estava composta por Claudio de Mattos Brito Filho 

(Banco do Brasil – DIMAC); Delise Dutra Barbosa 

(FENABB); Ligia Costa Ferreira (FBB) e Pedro Grilo 

(design gráfico).

Premiação 

Na seleção das fotos e desenhos foram 

contemplados pelo menos uma foto e um desenho 

de cada região do país. No caso das fotos, a AABB 

que ficou em 1º lugar levou um Ultrabook e 

estampou a capa da agenda. As menções honrosas 

receberam um Projetor Multimídia. No caso dos 

desenhos, todos os educandos que tiveram seus 

desenhos selecionados serão contemplados com 

um Smartphone.

1º Lugar - Nova Xavantina (MT)

AABB Comunidade Mutuípe (BA)

AABB Comunidade Crato (CE)

AABB Comunidade Dracena (SP) 

AABB Comunidade Caxias do Sul (RS)

AABB Comunidade Coruripe (AL) AABB Comunidade Jaru (RO) 

AABB Comunidade Chopinzinho (PR) 

AABB Comunidade Três Lagoas (MS)
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Agora, confira os selecionados na categoria DESENHOS

Dourados (MS): Leandra Ayumi Araújo – 9 anos

Pentecoste (CE): Marquiciliano Almeida de Araújo – 16 anos

Dourados (MS): Willian dos Santos Vasconcelos – 11 anos

Santa Rosa (RS): Juliana Assenheimer – 13 anos

Paragominas (PA): Daniel Pereira Alves – 12 anos

Dracena (SP): João Vitor dos Santos – 12 anos

Russas (CE): Lara Edyliane Vieira Fonsêca – 8 anos

Nova Xavantina (MT): Kelly Katiuce Locatelli – 14 anos

Jaguarão (RS): Lorena Garcia Araujo – 12 anos

Porteirinha (MG): Clévia Taiely Barbosa Reis – 15 anos

Caxias do Sul (RS): Bruna de Ramos dos Santos 

Lima – 11 anos

Mirassol (SP): Caroline Victória Greco – 10 anos
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NOVIDADES NA ATuALIzAçãO 
cADASTRAL E DIAgNÓSTIcO wEB

2014 é ANO DE ENcONTRO 
REgIONAL DE AABBS - ERA

Após a realização das reuniões dos Grupos de Trabalhos, 

em dezembro, na sede da FENABB, a Atualização Cadastral 

e o Diagnóstico Web passarão por alterações em 2014. Os 

dirigentes verão um formulário de Atualização Cadastral mais 

simplificado, onde constarão apenas os dados cadastrais do 

clube. Demais informações patrimoniais migrarão para o 

Relatório Anual, que irá substituir o Diagnóstico Web, se 

tornando uma versão mais interativa, com a possibilidade 

de retificação a qualquer momento, além do fornecimento 

de um relatório preliminar com todo o cenário do clube. 

As AABBs que ainda não atualizaram os dados de 2013 

junto à FENABB, poderão atualizar até  o final do mês de 

A FENABB realizará, este ano, a terceira edição do Encontro Regional de AABBs – ERA. O evento acontece 

a cada quatro anos, com o objetivo de promover a interação entre dirigentes de diferentes estados, com os 

CESABBs e parceiros importantes como o Banco do Brasil, o que permite maior troca de experiências entre os 

participantes com foco no aprimoramento da gestão das AABBs. 

“Percebemos que, sempre após a realização de um ERA, as demandas das AABBs para a  FENABB aumentam, 

pois o fluxo de informações sobre os programas, produtos e serviços é mais  intenso e diversificado. Isso propicia uma maior 

participação nas campanhas, nas jornadas esportivas e na utilização das parcerias e convênios”, disse o presidente Haroldo.

em sua 3° edição, o eRA 2014 terá seis encontros: 

fENABB APOSTA Em EDucAçãO A DISTâNcIA
Em 2014, a FENABB deve ampliar as ações de capacitação a distância. Criada em 2013 pela equipe socioeducativa da Federação, 

a plataforma FENABB Educativa (educativa.fenabb.org.br/moodle) tem dois grandes trunfos: capacitar o maior número de dirigentes 

– incluindo presidentes de AABBs, vice-presidentes, gerentes, entre outros – e otimizar recursos financeiros da Federação, já que as 

aulas serão virtuais.

Dois cursos entrarão no leque de opções ofertadas, são eles: o Curso de Introdução ao Sistema AABB, que já foi validado, e o 

Curso de Noções Jurídicas, ainda em fase final de desenvolvimento.

fevereiro, pois estas informações continuam condicionantes 

para a Federação liberar verba dos programas de auxílio 

financeiro. A partir de início de março entrará em vigor o 

Relatório Anual e a versão simplificada da Atualização 

Cadastral. 

Outra grande novidade referente ao Diagnóstico, é que 

a partir de 2015 o dirigente poderá migrar as informações 

fornecidas no relatório de 2014, fazendo apenas a 

atualização com os dados novos. 

Mais informações, entre em contato com a Gerência 

Financeira da FENABB,  0800.704.2106  - opção 2.

Belo Horizonte - MG

Itanhaém - SP

Porto Alegre - RS

MG/ RJ

SP/ PR

RS/SC

Data              local             Estados  Participantes Data            local       Estados Participantes

14 e 15/02

21 e 22/02

14 e 15/03

21 e 22/03

25 e 26/04

16 e 17/05

Salvador - BA

Fortaleza - CE

Brasília - DF

BA/ES/SE/AL

CE/PI/PB/MA/RN/PE

DF/MS/AM/GO/TO/MT/PA/RO/RR/AC/AP



SALVADOR (BA) REcEBERÁ mAIOR 
fESTA ESPORTIVA DO SISTEmA AABB

Conhecida como a capital cultural do país, berço de grandes 

nomes artísticos, Salvador será a cidade sede do XX CINFAABB – 

Campeonato Nacional dos Funcionários Aposentados do Banco do 

Brasil. Entre os dias 5 e 12 de abril a AABB receberá cerca de 1.200 

atletas e familiares para o maior evento esportivo do Sistema AABB. 

A AABB já está preparando toda a estrutura com muito carinho 

para receber os atletas, familiares e amigos do Sistema AABB. “Estamos 

dedicando esforços para fazer deste Campeonato um momento de 

lazer e confraternização onde colegas e familiares possam estreitar 

os laços de amizade e companheirismo. Estamos preparando uma 

bonita festa e esperamos recebê-los para o CINFAABB, após 12 anos 

retornando à Bahia, com a tradicional hospitalidade baiana onde não 

faltará o Axé que é a nossa maneira de dizer”, disse o presidente da 

AABB sede, Zaki Chagouri Ocke.

O CINFAABB conta com o apoio das entidades de funcionários 

e do próprio Banco do Brasil.

AABB Salvador (BA) Farol da Barra, Salvador (BA)

Pelourinho, Salvador (BA)
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Em 2013, fuNDO NAcIONAL 
SuPERA AS ExPEcTATIVAS

SAI O RESuLTADO DO 

cONcuRSO cuLTuRAL 2013

Considerando a necessidade de orientar, controlar e avaliar 

a administração de recursos financeiros oriundos da alienação 

dos bens das AABBs em extinção, a FENABB criou, em 2009, o 

Fundo Nacional de Recursos Financeiros de AABBs. Em resumo, 

o Fundo é formado pelo montante financeiro arrecadado com a 

alienação de Associações que fechram e o recurso volta para a 

Federação para ser aplicado em AABBs de pequeno porte (até 

250 associados) que estejam com dificuldades financeiras.

Vale lembrar que o valor repassado para as AABBs por 

meio do Fundo não precisa ser reembolsado, sendo o valor 

mínimo repassado de R$ 8.000,00 e máximo de R$ 20.000,00. 

Todo repasse é feito por indicação do CESABB que, mais próximo 

da realidade dos clubes em cada estado, consegue analisar e 

discernir sobre quais clubes estão precisando mais desse recurso 

e onde a necessidade é maior. 

É com grande alegria que a FENABB comunica os vencedores do 

Concurso Cultural 2013. No segmento “dança, cinema e teatro”, a campeã 

foi a AABB São Manuel (SP). No “artesanato, escultural, fotografia e pintura”, 

a vencedora foi a AABB Porto Alegre (RS).  Já na “música”, o 1° lugar foi para 

a AABB Maracaju (MS).

Participaram da comissão avaliadora os representantes da FENABB 

Maurício de Souza e Silva, analista pleno, e Daniel Carvalho, gerente de 

desenvolvimento de pessoas; o fotógrafo profissional Rafael Gadelha; 

Alexandre Sérgio de Souza, Acessor na Presidência; Andreila Henriques 

Gomes, professora e atriz formada e licenciada no curso de Artes Cênicas, 

além do educador e artista plástico Luiz Fábio de Andrade (Pena).

Para chegar a esse resultado, cada projeto foi analisado de acordo 

com os seguintes critérios: 1) originalidade e criatividade; 2) mobilização 

da comunidade; 3) forma de abordagem e complexidade da execução; 4) 

resultados obtidos; 5) apresentação do projeto e 6) qualidade do projeto. 

Premiação – R$ 4.000,00 para os campeões. – R$ 3.000,00 para os 

vices-campeões. – R$ 2.000,00 para os terceiros colocados.

Para 2013 foi orçado R$1.020.000,00. A procura superou 

o orçamento, chegando a R$ 1.025.110,00. Esse montante foi 

repassado aos 76 clubes beneficiados. Para 2014, a FENABB 

aumentou o valor orçado e vai disponibilizar R$ 1.200.000,00. 

Por isso, caso haja AABB em seu estado precisando desses 

recursos, entre em contato com o CESABB do seu estado e 

a Gerência Financeira (GEFIN) da FENABB: 0800.704.2106, 

opção 2, ou pelo e-mail gefin@fenabb.org.br.

TOTAL UTILIZADO NO FUNDO 

NACIONAL  EM 2013: 

R$ 1.025.110,00

Confira a tabela completa com os resultados:

Dança, Cinema e Teatro

1º lugar: São Manuel (SP)

2º lugar: Erechim (RS)

3º lugar: Ipiaú (BA)

Artesanato, Escultural, Fotografia e Pintura

1º lugar: Porto Alegre (RS)

2º lugar: Brumado (BA)

3º lugar: Santo Ângelo (RS)

Música 

1º lugar: Maracaju (MS)

2º lugar: Niterói (RJ)

3º lugar: São Manuel (SP)
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MINISTéRIo APRovA 24 PRoJEToS 
ENcAmINhADOS PELA fENABB

A FENABB está comemorando a aprovação de 24 

projetos “AABB Esportes” encaminhados pela Federação ao 

Ministério do Esporte, em benefício das afiliadas. O desafio 

agora é trabalhar na captação de recursos e, assim, fortalecer 

as ações desenvolvidas pelas AABBs na área socioesportiva. 

Os projetos foram aprovados com base na Lei de Incentivo 

ao Esporte (Lei 11.438/06).

Quem se beneficiou? Inicialmente, 24 AABBs que 

mantêm o Programa Integração AABB Comunidade e que não 

possuíam ginásio ou quadra coberta. A ideia é possibilitar a 

criação de espaços, nesses clubes, para o desenvolvimento 

do esporte, sobretudo nas modalidades de voleibol e 

handebol.

Divulgação e Captação: O próximo passo é trabalhar na 

divulgação dessa grande conquista e incentivar colegas do 

Banco do Brasil, associados e parceiros locais na captação 

de recursos do Imposto de Renda (IR). 

AABB OBRA
BREVES (PA) Quadra coberta

ABELARDO LUZ (SC) Ginásio

ATIBAIA (SP) Ginásio

BARRA (BA) Quadra coberta

BURITI ALEGRE (GO) Ginásio

COLATINA (ES) Ginásio

CORAÇÃO DE JESUS (MG) Ginásio

CORURIPE (AL) Quadra coberta

GILBUÉS (PI) Quadra coberta

GUARAÍ  (TO) Quadra coberta

HUMAITÁ (AM) Quadra coberta

IBIMIRIM (PE) Quadra coberta

MARACAJU (MS) Ginásio

MIRASSOL (SP) Ginásio

MOMBAÇA (CE) Quadra coberta

MONTEIRO (PB) Quadra coberta

PARELHAS (RN) Quadra coberta

POXORÉU (MT) Ginásio

RANCHARIA (SP) Ginásio

RESENDE (RJ) Ginásio

RESTINGA SECA (RS) Ginásio

SALTO DO LONTRA (PR) Ginásio

SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO (MA) Quadra coberta

TOBIAS BARRETO (SE) Quadra coberta

AABB OBRA
AABB ARAXÁ (MG) Geração do Vôlei

AABB LUCAS DO RIO VERDE (MT) Natação AABB L.Rio Verde

AABB NITERÓI (RJ) Nucleo Futebol de Campo

AABB ROLIM DE MOURA (RO) Ginásio  Esporte

AABB ROLIM DE MOURA (RO) Semana da Criança Feliz

AABB ROLIM DE MOURA (RO) Centro de  Multiplo Uso

AABB SANTO ÂNGELO (RS) Geração Futsal

AABB SANTO ÂNGELO (RS) Futebol Society (Grama sint.)

AABB SIDROLÂNDIA (MS) Quadra Poliesportiva

AABB SÃO FRANCISCO DE ASSIS (RS) Quadra Esportiva

AABB IPIAU (BA) Campo Futebol Society

AABB IJUI (RS) Tênis (Quadra)

AABB BAURU (SP) Gol na Mão

AABB BELO HORIZONTE (MG) Voleibol na AABB-BH

Projetos com apoio da FENABB

Demais Projetos de AABBs aprovados
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No último trimestre – outubro, novembro e dezembro – foram realizadas as seis edições da Jornada Esportiva Regional de AABBs 

(JERABs), com a participação de 145 AABBs e um total de 2.400 atletas. As cidades de Cuiabá (MT), Itabuna (BA), Florianópolis (SC), Belo 

Horizonte (BH), Belém (BA) e Porto Velho (RO) foram as anfitriãs dos eventos, Confira cada uma delas!

JERAB Centro-Oeste é realizada em Cuiabá (MT) 

Cuiabá (MT) sediou, nos dias 12 e 13 de outubro, a JERAB Centro-Oeste, com 

a participação dos vencedores das estapas estaduais de Mato Grosso e Goiás. 

A competição reuniu as AABBs campeãs das JESABs em várias modalidades. 

Cerca de 360 atletas compareceram, somando um público diário de mil pessoas. 

A FENABB foi representada pelo vice-presidente administrativo, Waldyr Peixoto. 

Estiveram presentes no  evento o presidente da AABB sede, Newton 

Geraldo Fiorenza, acompanhado por diretores do clube; o presidente do CESABB-

MT, José Humberto Paes Carvalho; o presidente do CESABB-GO, Maurílio Gomes 

de Oliveira; o gerente de Pessoa Jurídica (PJ) da Super-MT e o conselheiro 

Deliberativo da FENABB Márcio Oliveira Costa; o gerente de Administração, 

também da Super-MT, Marcus Paulo; o presidente da AFABB-MT, Antônio Prado, e 

a representante do Conselho de Usuários da CASSI-MT, Larissa de Oliveira, além 

de presidentes e diretores das AABBs participantes. 

Ao longo das disputas, o cantor Marquinho Violeiro fez sucesso entre os 

convidados. Mas não foi só ele. O presidente da AABB Rondonópolis, Hussein 

Daoud, também deu sua canja e, cantando sucessos como “Amigos”, de Roberto 

Carlos, arrancou muitos aplausos!

Na avaliação do presidente do CESABB Mato Grosso, José Humberto, foi 

tudo muito bom, “com base nos feedbacks que recebi dos participantes, essa foi 

uma Jornada altamente positiva, sem ocorrências. Nota 10”, disse.

Para Márcio Oliveira, a JERAB foi muito boa, “sobretudo porque agregou 

colegas do BB e associados que há muito tempo não se viam, energizando a 

todos por meio de práticas esportivas”, afirmou.

JERAB Sul tem como palco a AABB Florianópolis (SC) 
Reunindo atletas de quatro estados - Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná 

e Mato Grosso do Sul,  a AABB Florianópolis (SC) recebeu a JERAB Sul nos dias 15, 16 

e 17 de novembro. A abertura contou com a participação do Grupo de Escoteiros do 

Mar Ilhas Guará e dos atletas das delegações participantes, que somaram um número 

aproximado de 700 competidores.

Estiveram presentes o  presidente da FENABB, Haroldo Vieira, os presidentes dos 

CESABBs participantes, Antônio Tremarin (Rio Grande do Sul); Daniel Liberato (Paraná); Ivorlei 

Fontana (Santa Catarina) e Ubiratan Chita (Mato Grosso do Sul); o gerente da GEPES Carlos 

Altemir Schmitt; o gerente de agência do BB em Florianópolis, Ricardo Minatto Cabral e toda 

a diretoria da AABB sede.

TRIMESTRE TEM SEIS EDI çõES DA JERAB
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AABB Itabuna (BA) sedia JERAB Nordeste I

Entre os dias 15 e 17 de novembro foi a vez de Itabuna (BA) sediar 

a JERAB, etapa Nordeste I. Além das atividades esportivas, o evento foi 

recheado de atrações culturais, com som ao vivo da dupla  Silvano& Carla, 

show com Memé, Juliane e Jaffet, entre outras.

Este ano, a Nordeste I integrou cerca 500 atletas representantes 

de AABBs de Alagoas, Bahia, Paraíba, Pernambuco, Sergipe e Rio Grande 

do Norte. Essas AABBs se classificaram para a Jornada após vencerem 

seus adversários em modalidades oficiais disputadas nas etapas 

estaduais (JESABs).

Entre as autoridades estava o vice-presidente de Eventos 

Esportivos e Socioculturais da FENABB, Clodoaldo Soares do 

Nascimento; os presidentes dos CESABBs AL, BA, SE, RN e PB, Jezreel 

Agra Cordeiro, Genildo Ferreira dos Reis, Lucivaldo de Jesus Oliveira,  

Alberto Luiz de Araújo Galvão e Pedro Romero Guedes Amaro, 

respectivamente; o vice-presidente do CESABB-PE, José Severino da 

Silva; toda a diretoria da AABB, capitaneada pela presidente, Maruse 

Dantas Xavier, e gerentes do BB no estado.

A presidente Maruse  disse que essa foi a primeira vez que a AABB 

Itabuna sediou uma JERAB. “Achei muito positivo ter recebido a Jornada 

Regional que, por sinal, teve uma participação muito boa de atletas. 

As delegações todas integradas, enfim, todos saíram daqui bastante 

satisfeitos”, afirma ela.

Um dos pontos fortes da JERAB Sul foi o grande número de atividades sociais 

promovidas ao longo dos três dias. Logo após o Congresso Técnico (15) foi feito um 

coquetel para 400 pessoas com música ao vivo de Emilson e Banda. Depois do almoço 

de sábado foi a vez de Clóvis & Luiz Bastos fazer bonito no teclado e violão. Nesse 

mesmo dia, à noite, entrou em cena o grupo de samba Entre Elas. Por fim, no último dia 

do evento a AABB foi contagiada pelo swing da Vaga Banda.

O presidente da AABB, José Martin Greve, fez avaliação positiva do evento. “Pelo 

que os participantes nos passaram, a Jornada foi muito boa e já nos perguntaram se 

outras JERABs serão aqui”, disse.

Gostei muito do evento como um todo. “É muito bom você ver as pessoas se 

encontrarem, festejarem, coisas que a gente vê pouco hoje em dia, sobretudo porque as 

pessoas se encontram muito pouco, estão mais preocupadas em encontros virtuais que 

reais”, declarou o gerente Carlos Schmitt.

TRIMESTRE TEM SEIS EDI çõES DA JERAB
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AABB Belém (PA) abriu as portas para a JERAB Nordeste II

E o final de semana dos dias 15 a 17 de outubro foi realmente cheio. 

Além da JERABs Sudeste, Sul,  Nordeste I, para a AABB Belém ficou a 

incumbência de receber a JERAB Nordeste II. Os jogos da competição foram 

disputados simultaneamente, nas sedes social e campestre da Associação. 

 O evento reuniu delegações abebeanas do Amapá, Ceará, Piauí, 

Maranhão, Tocantins e da anfitriã, Pará. Foram disputadas as seguintes 

modalidades esportivas: futebol minicampo (adulto, master e supermaster), 

futsal, futevôlei, vôlei de areia, tênis de mesa, tênis de quadra, sinuca e 

xadrez. Após a abertura foi oferecido um jantar dançante com a banda 

“Tribo dos Caiapós”, que apresentou um pouco da cultura paraense.

Além do vice-presidente Rene, também estava presente o 

superintendente estadual do Banco Carlos Alberto Ramos Silva; os 

presidentes dos CESABBs MA, TO e PA, respectivamente, Abdomacir Coelho, 

Luís Benvindo e Pedro Paulo Campos Magno; o presidente da AABB Macapá 

(AP) e da Representação Estadual da FENABB no estado, Max Ney Machado; 

o vice-presidente do CESABB-CE, Marcos Tavares, vários gerentes de 

administração de agências do BB e toda a diretoria da AABB anfitriã.

O presidente da AABB Belém, Abrão Jorge Damous, creditou o sucesso do 

evento ao trabalho dos integrantes da Comissão Organizadora, juntamente 

com os funcionários e colaboradores da AABB. Destacou também “o espírito 

de colaboração e comprometimento das delegações participantes”, disse.

Porto Velho (RO) fechou o calendário 2013 das JERABs

A AABB Porto Velho (RO) sediou, no dia 30 de novembro, a 

última Jornada Regional de 2013, a JERAB Norte. No dia anterior, 29, o 

Congresso Técnico da competição foi realizado no Hotel Palácio Rondon. 

Nessa oportunidade foram definidas as chaves dos primeiros jogos, a 

concentração das delegações e os detalhes do desfile de abertura que, por 

sinal, contou com a presença da banda da Polícia Militar e apresentações 

de educandos do Programa AABB Comunidade. As competições em si 

começaram no sábado (30).

Cerca de 550 pessoas passaram pelo clube nesse dia, entre funcionários 

do Banco do Brasil, dirigentes e associados das AABBs participantes, além 

de pessoas da comunidade, amigos, familiares e autoridades.
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Porto Velho (RO) fechou o calendário 2013 das JERABs

Entre os presentes estavam os superintendentes estaduais do Banco no 

Amazonas e em Roraima, Jefferson Correa e José Marconi; o vice-presidente 

de Eventos Esportivos e Socioculturais da FENABB, Clodoaldo Soares; os 

presidentes dos CESABBs Acre, Amazonas, Rondônia e Roraima, Elon Machado, 

Jairo Marinho, Rosane Santanna e Estevam Assunção, respectivamente; 

e o gerente de agência Edson Lemos, na oportunidade, representando a 

Superintendência Estadual do BB em Rondônia.

Para o superintendente do BB no Amazonas, Jefferson Correa, “a JERAB se 

configurou como um excelente evento de confraternização, onde as pessoas 

realmente se abraçaram e levaram a questão da amizade, do lazer e do espírito 

da família Banco do Brasil para além das disputas esportivas”, afirmou.

AABB Belo Horizonte (MG) recebeu JERAB Sudeste
Atletas dos quatro estados da região Sudeste – Espírito Santo, Rio de Janeiro, 

São Paulo e Minas Gerais – se reuniram na AABB Belo Horizonte (MG) para a JERAB 

Sudeste. A competição também foi realizada nos dias 15, 16 e 17 de novembro, 

reunindo associados de diversas AABBs.

Na abertura do evento, uma apresentação de coral da AABB sede encantou a 

todos. Em seguida, perfilados frente à bandeira do Brasil, atletas, familiares e convidados 

acompanharam a entoação do Hino Nacional sob a regência do maestro Leonardo 

Cunha. Logo após, todos assistiram a tocha olímpica ser conduzida pelo atleta Rafael 

Lacerda Caillaux até a pira, enfatizando a importância do espírito esportivo.

Ao longo das disputas, de fato, prevaleceu o fair play! Nas 15 modalidades 

disputadas, o estado de São Paulo levou o ouro em nove, um feito e tanto! O 

segundo estado mais bem colocado foi Minas Gerais, com quatro idas ao lugar 

mais alto do pódio. 

Marcaram presença na JERAB o vice-presidente Socioeducativo da FENABB, 

Marcelo Paim; o gerente de Negócios e Pessoa Jurídica da Superintendência Estadual 

do BB, Wagner Fonseca de Lacerda Bernardes – representando o superintendente 

Estadual Otaviano Amantea; os presidentes dos CESABBs MG, RJ, SP e ES, 

EugemarTaipina, Paulo Pavão, Francisco Paulino e Pedro Vilaça, respectivamente; o 

assessor da Secretaria Municipal de Esportes Romeu Malagoli; o gerente regional 

da Cooperforte Geraldo Antônio Rodrigues, além de conselheiros Microrregionais 

e toda a diretoria do clube.

“Sabendo que nada disso seria possível sem esforço, dedicação e paciência, 

a diretoria da AABB-BH agradece a presença dos associados que abrilhantaram o 

evento, mostrando o quão solicito são os belo-horizontinos, e parabeniza a todos 

atletas, organizadores e funcionários, pela maravilhosa festa que se concretizou 

com a JERAB 2013”, afirmou o presidente da AABB Joventino Tavares dos Santos.
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AABB cuRITIBA (PR) REcEBE EDIçãO 2013 DO SuLBRAABB
Cerca de 500 aposentados e familiares se reuniram, dos 

dias 20 a 23 de novembro, na AABB Curitiba (PR), para a 14° 

edição dos Jogos Sul-Brasileiros de Aposentados do Banco do 

Brasil (SULBRAABB). O evento, que integra anualmente colegas 

do BB por meio da prática esportiva, reuniu participantes de 

Florianópolis (SC), Curitiba (PR), Porto Alegre (RS), São Paulo (SP), 

Joinville (SC) e Toledo (PR). 

 Diretores de todas as AABBs participantes marcaram 

presença. Também esteve lá o presidente do CESABB-PR, Daniel 

Liberato. Para ele, os destaques da competição foram a integração 

das delegações e, também, a boa organização da AABB Curitiba. 

“Deixo aqui meu reconhecimento ao Grupo de Peladeiros da 

AABB sede que esteve envolvido diretamente na organização do 

SULBRAABB e à acolhida dos dirigentes curitibanos às equipes 

participantes”, afirmou Liberato.

 “A jornada transcorreu em clima de alegria e descontração, 

desde o coquetel de abertura até o almoço de encerramento, 

onde todos puderam não só reencontrar amigos, mas relembrar 

fatos e competições de tantos jogos passados”, disse o presidente 

da Comissão Organizadora, Sergio Chiochetta.

 Na opinião do presidente da AABB sede, Luiz Carlos 

Marques de Oliveira, o evento superou expectativas. “Tivemos 

uma integração muito boa, é importante que essas atividades 

integradoras prossigam por muito tempo, pois elas fortalecem 

vínculos e estimulam a qualidade de vida”, concluiu.

 Edição 2014

O 15° SULBRAABB será realizado em Porto Alegre (RS), dos 

dias 26 a 29 de novembro de 2014.

DécImA EDIçãO DO cINIfAABB fOI 
REALIzADA Em OuTuBRO

A AABB Niterói (RJ) realizou, 

nos dias 17, 18 e 19 de outubro, a 

10ª edição do Circuito Niteroiense 

dos Funcionários Aposentados do 

Banco do Brasil (CINIFAABB). O 

evento reuniu cerca de 150 atletas 

das AABBs de Belo Horizonte (MG), 

Vitória (ES), Porto Alegre (RS), Rio 

de Janeiro (RJ) e Niterói (RJ).

 Entre os presentes estava o 

vice-presidente Socioeducativo 

da FENABB, Marcelo Paim; 

o presidente do CESABB-RJ, 

Paulo Pavão, acompanhado do 

conselheiro fiscal Marcus Lomba; o 

presidente da AABB Niterói, Sérgio 

Werneck; a gerente da Cooperforte 

Lygia Bastos e o assessor da AAFBB 

Paulo Daltro.

“Mais uma vez tivemos um 

grande evento. O clima foi mais 

de confraternização do que de 

competição. É muito gratificante 

para nós, isso nos motiva para 

continuar com o CINIFAABB”, ponderou o presidente da AABB sede, Sérgio Werneck.

 Foram disputadas as modalidades de minicampo master (+50 anos), super 

master (+60 anos) e sinuca. Durante os dois primeiros dias de evento o clube serviu 

costelões aos participantes. Além disso, no cerimonial de encerramento, todos 

desfrutaram de um churrasco ao som de sambistas locais.

 Na avaliação do vice-presidente Marcelo Paim, o CINIFAABB 2013 foi, mais uma 

vez, um evento extremamente envolvente, bem organizado e bastante integrador. 

“Todos estavam ali não apenas para as partidas ou para os jogos em si, mas também 

para confraternizar, o que é fundamental”, disse.

Futebol: uma das modalidades mais popular da competição
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APOSENTADOS DO BB SE REÚNEm Em 

SETE DIAS DE FESTA No JINFAABB
A AABB São Luís sediou, no período de 23 a 29 de novembro, 

os Jogos de Integração dos Funcionários Aposentados do Banco 

do Brasil (JINFAABB), com a participação das AABBs de Aracaju 

(SE), Fortaleza (CE), Goiânia (GO), Natal (RN), Recife (PE), Maceió 

(AL), Salvador (BA), Teresina (PI) e São Luís (MA).

Cerca de 600 pessoas participaram do evento, que 

intercalou jogos no futebol, tênis de quadra, buraco, sinuca, 

tênis de mesa, atletismo e natação com a cultura popular do 

Maranhão e passeios turísticos.

Estavam presentes o superintendente estadual do BB, 

João Batista de Sá Ayres; o superintendente Regional do Banco, 

Alaércio Dutra; o vice-presidente da FENABB, Rene Nunes dos 

Santos; o presidente do CESABB-MA, Abdomacir Coelho Santos e 

também os presidentes de todas as AABBs participantes.

Com uma vasta programação cultural, a AABB São Luís 

levou aos presentes na abertura, o cantor Fernando de Carvalho 

e a Banda Argumento. Na noite de segunda-feira (25), a comédia 

Pão com Ovo arrancou muitas gargalhadas da plateia; na quarta 

(27) o Boi de Nina Rodrigues e a Banda Mákina Du Tempo deram 

brilho à noite de confraternização e, no encerramento, foi a vez 

da Banda Feijoada Completa animar a festa de premiação e 

colocar todos os participantes para sambar.

 O presidente da AABB São Luís, Antônio Félix Sousa Pinto, 

disse que foi uma satisfação sediar mais uma edição do JINFAABB. 

“O sucesso só acontece quando se tem o comprometimento 

de todos os integrantes da organização e, principalmente, das 

AABBs participantes, e foi o que ocorreu”, afirmou.

 Na avaliação de Rene, o JINFAABB mais uma vez ratificou 

ser um grande evento de confraternização e, nesse sentido, “os 

diretores da AABB São Luís, toda a equipe de colaboradores e o 

CESABB-MA estão de parabéns pela belíssima festa promovida 

nesses sete dias de atividades. Foi show de bola”, disse.

 Engrossando esse coro, o superintendente João Batista 

também parabenizou as delegações pela boa integração 

ao longo dos Jogos. “É uma satisfação para nós do BB 

acompanhar de perto competições como essas, reunindo 

colegas aposentados e proporcionando-lhes qualidade de 

vida”, encerrou.

Atletas aposentados dão exemplo de vida para demais membros da família abebeana



PROgRAmA DE APOIO AO ATLETA 
DO SISTEmA AABB

Buscando fortalecer a prática 

esportiva profissional dentro do 

Sistema AABB, a FENABB lançou, 

em julho de 2013, o Programa de 

Apoio ao Atleta do Sistema AABB. 

A iniciativa tem como objetivo 

desenvolver e expandir o cenário 

desportivo abebeano, oferecendo 

apoio financeiro a atletas vinculados 

às Afiliadas.

Nesta primeira etapa, 30 atletas 

foram contemplados e os valores 

já começaram a ser repassados em 

agosto, de acordo com o destaque 

desportivo do atleta (estadual, 

nacional ou sul-americano). Entre os 

contemplados está o paulista Yannick 

Hamada, que representa a AABB São 

Paulo na Ginástica Artística.

E Yannick tem dado bons frutos 

na modalidade! No Campeonato Sul-

Americano de Ginástica Artística 

Juvenil da Colômbia, realizado de 21 

a 25 de agosto, ele ajudou a seleção 

brasileira a sair de lá com o título de 

campeã por equipe. Em setembro, nos 

Jogos Sul-Americanos da Juventude, 

realizado no Peru, de 20 a 29 de 

setembro, ele foi campeão por equipe, 

ouro na prova de argola e vice na 

barra. Em Brasília (DF), de 27 de 

novembro a 3 de dezembro, alcançou 

o 4° lugar geral nos Jogos Mundiais 

Escolares.

“A ajuda da FENABB tem sido 

muito importante para darmos 

suporte que não poderíamos até 

então, como pagar uma psicóloga 

esportiva e sessões de acupuntura”, 

afirmou o atleta Yannick Hamada.

A mãe do atleta, Kimie Hamada, 

que é funcionária aposentada do 

Banco do Brasil, disse que Yannick frequenta a AABB desde os três anos de 

idade. “O clube sempre ofereceu as melhores condições aos atletas da ginástica 

artística, inclusive exportando atletas. E essa modalidade ainda tem um 

destaque muito grande por lá. Costumo dizer que os profissionais da AABB são 

os melhores do Brasil”, disse.

Olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro 

Yannick foi um dos pré-selecionados pelo Comitê Olímpico Brasileiro para 

as Olimpíadas de 2016.

Kits e Prestação de Contas 

Todos os contemplados receberam um kit contendo duas camisetas, duas 

camisas pólo e dois bonés que devem ser utilizados nas competições em que 

estejam representando a AABB. Quanto à prestação de contas, é preciso ficar 

atento ao envio de fotos (pois será por meio dessas imagens que a FENABB 

poderá comprovar a divulgação das marcas AABB, FENABB e Seguro Ouro Vida) 

além da classificação que o (a) mesmo (a) conquistou na respectiva modalidade 

da qual tenha competido.

Yannick em premiação nos Jorgos Sul-americanos da Juventude
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fENABB fEchA cONVêNIO cOm A gREEN VISION

DIRIgENTES DO SISTEmA AABB 
AgORA PODEm cONTAR 
cOm um ANTI-SPAm

cONVêNIO REfORfIBRA: PRODuTOS E 

SERVIçOS DE QuALIDADE PARA AS AABBs

A Federação firmou mais uma parceria em prol das AABBs. Desta vez 

foi com a empresa Green Vision,  empresa que atua  no segmento de grama 

sintética e instalação de quadras montadas com piso de alta performance 

(em PU – Poliuretano).

 Como o custo para a instalação da grama e a montagem das quadras 

é relativamente alto, todo esse processo se enquadrará como Auxílio 

Financeiro Reembolsável à Federação, que poderá ser parcelado em até 

72 vezes. Caso seja de interesse do clube, os pedidos deverão ser feitos 

diretamente para a FENABB pelo e-mail gefin@fenabb.org.br, através do 

Formulário 8 (Área Restrita > Programação FENABB 2013 e Formulários > 

FENABB Financeira > Formulário 8 – Principal – Pedido), sendo observados 

os parâmetros dos demais Convênios de Cooperação Financeira.

Para outras informações sobre convênio, ligue 0800.704.2106, opção 

2 ou opção 4.

Como parte do projeto de reestruturação da infraestrutura 
tecnológica do Sistema AABB, a FENABB adquiriu recentemente 
o serviço de anti-spam TITAN. A ideia é trazer maior segurança às 
contas de e-mails com extensões @fenabb, @aabb e @cesabb por 
meio de um monitoramento constante e eficaz.

 Para isso, o papel do dirigente será fundamental, pois caberá 
a ele utilizar o anti-spam TITAN e indicar quais mensagens serão 
classificadas como “lixo eletrônico” e quais são confiáveis. Vale 
lembrar que toda mensagem encaminhada para a caixa de entrada 
da AABB/CESABB passará por sistemas de antivírus.

Acessando a ferramenta TITAN 

Para acessar a ferramenta TITAN, digite na barra de navegação: 
http://antispam.fenabb.org.br/. O passo seguinte escolher o idioma 
que você prefere utilizar (em Language), depois colocar o e-mail e 
a senha da AABB/CESABB e começar a gerenciar essas mensagens.

Gerenciando o que é Spam 

Ao acessar a ferramenta TITAN, o usuário visualizará uma lista 
de mensagens que, por questões de segurança, ficaram bloqueadas no 
anti-spam. O próximo passo é clicar em cada uma delas e escolher as 
opções Whitelist (para os e-mails considerados confiáveis e que não 
mais precisam de novas verificações); Entregar (para as mensagens 
que podem ser liberadas, mas que precisam de verificações futuras) 
e Apagar (para aquelas consideradas pelo usuário como pouco 
confiáveis ou propaganda).

Dúvidas ou mais informações, ligue para 0800.704.2106, opção 6.

Outra boa notícia é a parceria firmada em nível nacional com a 
Reforfibra para aquisição de equipamentos em fibra de vidro e metal 
(brinquedos de parque, playground, lixeiras personalizadas, cadeiras 
e mesas). 

Vantagens:

1. A empresa parceira aplicará 15% de desconto sobre os preços 
ofertados no mercado;

2. Disponibilização de portfólio com uma grande variedade de 
produtos a serem ofertados;

3. Financiamento pela FENABB em até 24 meses.

Forma de pagamento: 

O pagamento ao fornecedor será feito pela FENABB, 
comprovada a entrega do bem, e o respectivo  ressarcimento pelas 
AABBs se dará por meio de linha de auxílio com parcelamento em 
até 24 (vinte e quatro) vezes sem juros, com correção monetária, pós-
fixada, onde será aplicado no saldo devedor em ser a menor variação 
positiva entre o INPC (IBGE) e o IGP-M (FGV), o que for menor.

Pedido: 

As AABBs deverão reproduzir e preencher o formulário 
específico (Área Restrita > Documentos > Área Administrativa/
Informática > Reforfibra) com o pedido e assinar, no mesmo 
documento, a autorização de débito em favor da FENABB referente 
ao ressarcimento, encaminhando-o para a Federação, através do 
e-mail gerad@fenabb.org.b ou pelo fax (61) 2106-1131. 

Para outras informações, ligue 0800.704.2106, opção 4.



AABB Restinga Seca (RS)

SuA AABB Já ENCAMINhou FoToS PARA 

O BANcO DE ImAgENS DO SISTEmA AABB?

Conforme noticiado na última edição do Jornal Dirigente 

(ed. 65), a FENABB está organizando um Banco de Imagens das 

AABBs. A ideia é disponibilizar no site, menu afiliadas, fotos 

de todas as Associações Atléticas e, com isso, criar mais um 

importante espaço de divulgação visual das afiliadas.

 Mas para que as fotos encaminhadas possam ser divulgadas, 

é preciso que o clube encaminhe imagens que mostrem com 

fidelidade os espaços da AABB. Essas imagens devem retratar a 

infraestrutura e as instalações do clube, preferencialmente sem 

pessoas em primeiro plano. Sugerimos fotos aéreas (se tiver), 

da portaria, salão social, piscinas e/ou parque aquático, ginásio, 

parque infantil, campos e quadras esportivas, academia e outros 

espaços relevantes da AABB. 

 

Dicas sobre a qualidade das fotos:  

1° – O arquivo deve ser enviado tal como é retirado 
da máquina, em formato JPG/JPEG.

2° – Não serão publicadas fotos borradas ou com ob-
jetos na frente do foco da imagem. 

3° – Fotos enviadas em arquivos Word (.doc), Power 
Point (.ppt) ou PDF perdem qualidade na hora da 
conversão para outros formatos e, por isso, não se-
rão reaproveitadas para publicação. 

As imagens devem ser encaminhadas 
para fenabb@fenabb.org.br.

AABB Salvador (BA)

AABB Mimoso do Sul (ES)

AABB São Bento (PB)

AABB Maceió (AL)

AABB Resplendor (MG)
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AABB Alto Araguaia (MT) recebe 
Brasileiro de Tênis 

A AABB Alto Araguaia (MT) sediou, entre os dias 17 e 20 de 
outubro, uma etapa do Campeonato Brasileiro G3 Infanto-Juvenil 
de Tênis, promovido pela Federação Mato-Grossense de Tênis e 
Confederação Brasileira de Tênis. Nesses mesmos dias, também foi 
realizado no clube a 2ª etapa do Aberto Open de Tênis, promovido 
pela Prefeitura, com apoio da Secretaria de Esportes e FENABB. 
Juntos, os eventos reuniram 120 atletas oriundos de várias cidades 
do Mato Grosso e de outros estados.

dia das crianças em Manhuaçu (MG) 
reúne 400 crianças 

AABB Porto da Folha (Se) termina em 
3º lugar na Taça Brasil de Futsal

AABB Rio Branco (Ac) 
vence iX Liga norte de Futsal 

Na AABB Manhuaçu (MG) o Dia das Crianças (12/10) foi 
comemorado com muita descontração e maciça presença de 
associados e dependentes. Para atender bem a todos, o clube 
contratou a assessoria de uma empresa especializada em recreação 
infantil para realizar o acompanhamento dos pequenos nesse dia. 
Aproximadamente 400 crianças passaram pela AABB.

Com três vitórias e duas derrotas, a equipe da AABB Porto da 
Folha (SE) terminou em terceiro lugar geral entre os 10 clubes 
participantes da Taça Brasil de Futsal, categoria masculino 
sub-17, disputada em Ceilândia (DF). Os sergipanos voltaram 
para casa levando no peito medalhas de bronze. O campeão 
do torneio foi a equipe do Gol de Placa (DF), que derrotou o 
Jaraguá (SC) na partida final por 3 a 0.

Na grande decisão da IX Liga Norte de Futsal Adulto 
Masculino, realizada no dia 5 de outubro, em Rio Branco (AC), 
o time da AABB local não deu chances para a Associação 
Esportiva Shouse (PA) e goleou por 7 a 1, conquistando o 
título da competição. Atual campeão, o Shouse, entrou em 
quadra para defender o título e conquistar o bi. Mas a AABB 
não deu assunto e emplacou mais esse título!

Aconteceu 
nA AABB
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Satélite esporte clube completa 78 anos 

SOS Funcionários Banco do Brasil do 
espírito Santo (eS)

AABB Salvador (BA) realiza natal Solidário

Para comemorar 78 anos de história em plena atividade, a 
diretoria do Satélite Esporte Clube reuniu, em Itanhaém (SP), 
dia 19 de outubro, associados, parceiros e convidados para 
momentos de muita alegria. A festa contou com a animação 
da Banda Época, que tocou ritmos variados. Também foi 
preparado um jantar especial aos convidados. Além disso, 
personal dancers foram contratados para agitar ainda mais 
aqueles que não queriam ficar parados, tudo isso culminando 
com o tão aguardado “parabéns a você”.

O estado do Espírito Santo (ES) foi mais uma vítima da fúria da 
natureza. As fortes chuvas que assolaram a região no mês de 
dezembro, deixaram rastros de destruição e vários funcionários 
das agências do BB no estado e colaboradores (terceirizados, 
estagiários e menores aprendizes), tiveram prejuízos. A FENABB 
conclama a todos para formarmos mais uma corrente de 
solidariedade através da conta aberta pelo CESABB-ES para 
receber recursos de colegas do BB que desejarem ajudar: 
Agência: 3130-5 C/C: 200.000-8 Titular: CESABB SOS ES

O dia 18 de dezembro foi de festa para crianças e adolescentes 
do Programa Integração AABB Comunidade e da Associação Bahia 
Solidária. A ideia de trazer mais alegria para o Natal desses jovens 
foi conjunta, e se deu graças à união de forças da AABB local, 
por meio do Programa AABB Comunidade, a Associação Bahia 
Solidária e outras duas entidades sediadas na capital baiana: o 
Instituto de Olhos Freitas e o Shopping Mundo Plaza. Diretores 
do clube, funcionários e clientes do BB e parceiros formaram uma 
verdadeira corrente de solidariedade para presentear 1.000 crianças 
e adolescentes do Programa e de 13 creches da cidade.

A diretoria da AABB Cruz das Almas (BA) entregou mais uma série 
de melhorias estruturais no clube para os associados. No dia 6 de 
outubro, com a presença de mais de 200 pessoas, o novo Parque 
Aquático foi oficialmente inaugurado. Junto dele, também foram 
apresentados o novo espaço que abrigará a Academia Abebeana, 
além das reformas de antigos espaços como o Parque Infantil e a 
estrutura central.

Aconteceu 

nA AABB

AABB cruz das Almas (BA) 
inaugura Parque Aquático  
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1985: Um ano especial para AABB Marabá (PA) 

Baile do Hawaii reúne 500 
pessoas em Londrina (PR) 

A AABB Londrina (PR) promoveu, no dia 9 de novembro, o 
tradicional Baile do Hawaii. Realizado na área do Parque Aquático 
do clube, o evento reuniu cerca de 500 pessoas, entre associados 
e convidados. Diversas atrações estavam previstas, entre elas a 
apresentação da banda local New Sound Show Band. Embalados 
pelas canções da noite, os convidados também desfrutaram de 
cestas de frutas, coquetéis variados, serviços de babá, além de um 
número dançante com duas drag queens e fogos de artifício.

equipe de Recife (Pe) é campeã do norte e 
nordeste de natação 

AABB São Manuel (SP) realiza encontro 
cultural 

O time de atletas da AABB Recife (PE) não para de dar alegria 
ao Sistema AABB. A última conquista foi nos dias 27 e 28 de 
setembro, quando nadadores do clube foram até Aracaju (SE) 
para disputar o XXV Torneio Norte e Nordeste de Natação. E 
não deu outra: ao final das competições a AABB ocupou o 1° 
lugar no pódio na classe Absoluto, com 1.879 pontos, 322 à 
frente do segundo colocado, o Nikita (PE).

A diretoria da AABB Marabá (PA) realizou, no dia 27 de outubro, torneio 
de futebol interno para comemorar os 28 anos da inauguração da 
atual sede social e campestre do clube. Fundada em 1972, a AABB 
funcionava numa sede provisória. Depois da luta e do empenho de 
muitos colegas do BB na cidade, em outubro de 1985 os associados 
ganharam uma nova sede, desta vez mais ampla e que atendia 
melhor as demandas do funcionalismo. Desde então, o ano de 1985 
tem sido comemorado e lembrado por todos os associados do clube.

A AABB São Manuel (SP) realizou, no dia 23 de novembro, o 
Encontro Cultural da AABB. O evento, que contou com o apoio 
da FENABB por meio do programa FENABB Cultural, reuniu 
trabalhos artísticos de teatro, cinema e música, tudo isso no 
salão de festas do clube. Cerca de 100 pessoas compareceram. 
Este evento fez parte do Projeto Sambavida, que atende 140 
crianças e adolescentes, há quatro anos. 

Aconteceu 
nA AABB



38  •  FENABB  •  www.fenabb.org.br

AABB Amarante (Pi) inaugura 
Parque Aquático e Playground

AABB Santiago (RS) e agência do BB 
celebram aniversário em conjunto

AABB Pedro ii (Pi) foi palco do casamento 
comunitário Recorde de noivos

Pensando na comodidade dos associados, a diretoria da AABB 
Amarante (PI) inaugurou, no dia 16 de novembro, o Parque 
Aquático do clube, bem como o Playground que fará a alegria da 
criançada. A solenidade de inauguração contou com a presença de 
vários associados e parceiros locais. “Temos sempre que pensar em 
trabalhar pelo associado e também pelos seus dependentes, afinal, 
são eles o futuro do clube”, explicou o presidente da AABB, Arnaldo 
Alves da Costa Feitosa.

Uma dupla comemoração aconteceu no dia 30 de novembro: o 
aniversário de fundação da AABB Santiago (RS) e da agência do 
Banco do Brasil na cidade. O clube completou 50 anos e a agência 
60. Em comemoração a data, diretores do clube e funcionários da 
agência prepararam uma festa que reuniu cerca de 420 pessoas. 
Para os abebeanos presentes, o evento em conjunto fortaleceu os 
laços. “A AABB e o Banco do Brasil formam uma só família, e a festa é 
para todos”, afirmou o presidente da AABB, Sérgio Renato Frota Tusi.

AABB Porto nacional (TO) recebe 
Jornada esportiva evangélica 
Cristãos de diversos segmentos se reuniram na AABB Porto 
Nacional (TO), entre os dias 2 e 9 de novembro para a 
Jornada Esportiva Evangélica (JESEP). A competição integrou 
membros de várias igrejas, cuja programação incluiu cerca 
de 30 atividades diferentes, entre modalidades esportivas e 
gincanas sociais. Entre as ações realizadas, destaque  para 
os torneios de futebol, voleibol e basquete, arrecadação de 
roupas e doação de sangue.

No dia 12 de dezembro, na sede da AABB em Pedro II, foi realizada 
a cerimônia que reuniu um número recorde de noivos: 600 casais, 
o maior número de casais inscritos para o casamento comunitário 
desde que o Programa Justiça Itinerante foi criado, há exatos 10 anos. 
Além dos 1.200 noivos e seus respectivos convidados, a solenidade 
contou também com benção religiosa, bolo, sorteios, coquetel e show 
musical. A organização e mobilização ficaram a cargo da Prefeitura e 
do Programa Justiça Itinerante.

Aconteceu 

nA AABB
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As relações trabalhistas ensejam 

muitos cuidados por parte dos dirigentes 

dos clubes. Isso porque, caso seja feita 

de forma irregular, pode causar diversos 

prejuízos às Associações. No âmbito das 

AABB´s, é recomendável que os serviços 

que sejam prestados com habitualidade, 

pessoalidade, subordinação e onerosidade, 

sejam realizados mediante a correta 

contratação de cada trabalhador, nos 

moldes da Consolidação das Leis do 

Trabalho. Apenas em alguns casos, em 

que haja a necessidade de uma atividade 

esporádica, temporária ou eventual, é que 

poderá ser adotada formas diversas de 

contratação de serviços.

Como exemplo de “prestação de serviços” 

em que esteja ausente um dos requisitos 

de empregado, e consequentemente, de 

vínculo empregatício, tem-se o trabalhador 

autônomo. 

Muito embora a contratação de 

profissional autônomo, pelas AABBs, 

ocorra em casos excepcionais, importante 

se faz discorrermos um pouco a respeito 

do assunto. O Autônomo é o trabalhador 

que desempenha suas atividades com 

autonomia, ou seja, sem que haja 

subordinação a outrem, podendo adotar 

os recursos disponíveis para executar os 

seus serviços. De tal sorte, não está sujeito 

a um controle diário de sua jornada de 

trabalho, e por consequência, não cumpre 

necessariamente uma quantidade de horas 

de trabalho. 

Vale acrescentar que uma 

característica do trabalhador autônomo 

está intrinsecamente ligada ao fato de 

poder fazer-se substituir por outrem na 

execução dos seus serviços, ou seja, não 

há o requisito da pessoalidade, previsto 

no artigo 3º da CLT. Essa é uma das 

características que o diferenciam dos 

empregados regularmente contratados, 

os quais prestam seus serviços de forma 

personalíssima. 

Portanto, o trabalhador autônomo se 

distingue do trabalhador com vínculo 

empregatício justamente pela ausência 

de continuidade, de exclusividade e de 

pessoalidade dos serviços prestados. 

Assim, para se caracterizar um autônomo, 

deverá ser analisada a situação fática, a 

fim de verificar se é o caso ou não de um 

trabalho autônomo, ou se estão presentes 

os requisitos para configuração de vínculo 

empregatício. 

Desta feita, é recomendável especial 

atenção quando da contratação de 

serviços, de modo a evitar que eventual 

contratação de um autônomo possa vir a 

ser reconhecida, na verdade, como uma 

relação trabalhista constituída nos moldes 

da CLT, minimizando, dessa forma, riscos 

de demanda judicial decorrente. 

Maiores esclarecimentos e informações 

poderão ser obtidas junto à Consultoria 

Jurídica da FENABB, por e-mail (jurídico@

fenabb.org.br) ou via telefônica 

(08007042106).

Walter Denser      anDrea Denser    GaBrIela DenserPor

RELAÇÕES TRABALHISTAS – VÍNCULO 
EMPREGATÍCIO – EXCEPCIONALIDADE DO 

TRABALHO AUTÔNOMO




