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MENSAGEM DA FENABB 
 

Sejam todos bem-vindos à AABB Belo Horizonte para a realização da Jornada 
Esportiva Nacional dos Funcionários do Banco do Brasil 2017.  
 
Buscar a integração de funcionários da ativa por meio da saudável prática esportiva nos 
espaços da AABB. Este é um dos principais objetivos da parceria entre a FENABB, que 
coordena o Sistema AABB, e o Banco do Brasil, que está se materializando com essa 
Jornada.  
 
A consolidação da competição esportiva entre funcionários, em edição nacional, resgata 
a histórica relação entre a rede de AABBs e o Banco do Brasil, e traz o orgulho das 
nossas cores e das nossas origens, em momentos de confraternização e da 
possibilidade de novas amizades. 
 
Agradecemos o apoio incondicional e determinante da Diretoria Gestão de Pessoas, 
DIPES, que vem caminhando ao nosso lado nesse projeto, que já é um sucesso. Às 
Superintendências Estaduais do Banco do Brasil, que prontamente atenderam ao nosso 
chamado na realização dos jogos e na organização das equipes, bem como aos 
CESABBs que, juntamente com as AABBs, se movimentaram nos Estados para a 
formação das delegações. 
 
Uma menção especial à AABB Belo Horizonte, que desde o primeiro momento tem sido 
uma grande parceira ao sediar a competição e bem acolher os quase 750 atletas que 
estarão nos campos, quadras e salões dos jogos. Da mesma forma, agradecemos o 
apoio das demais entidades parceiras, sempre presentes nos eventos do Sistema.   
 
Serão três dias de intensas e acirradas disputas pelos títulos, mas temos a certeza que 
prevalecerá o espírito esportivo e de amizade, que é marca registrada das nossas 
jornadas esportivas. 
 
Que a passagem de todos vocês pela JENAF 2017 seja uma marcante experiência de 
vida e deixe somente boas lembranças na memória de cada um.  
 

A FENABB deseja boa sorte a todas as equipes. 
 

 
 

RENE NUNES DOS SANTOS 

Presidente da FENABB 
 
 
 
 
 
 


