
 

 

A mascote da FENABB retrata a imagem institucional da Federação e do Sistema 

AABB. Embora tenham sido confeccionadas dez roupas da mascote, o 

FENABBINHO precisa parecer que é sempre o mesmo, tanto no sentido de 

vestimenta, a qual precisa ser mantida fielmente, quando em comportamento.  

Portanto, foi elaborado um passo a passo com os principais itens a serem 

observados ao utilizar a mascote nos eventos da AABB: 

- Solicitação: Solicitar o FENABBINHO em eventos de representatividade 

estadual ou em eventos de destaque na região, para que a mascote não 

fique banalizada.  

- Roupa: Ao receber a caixa com a roupa, fazer uma revisão se consta 

toda a vestimenta (1 PAR DE sapatos azul, um par de meias brancas, 1 

calça de lycra, 1 BLUSA de lycra, 1 PAR DE LUVAS DE PELÚCIA, um short 

amarelo, uma camiseta azul e a cabeça da mascote). 

- Profissional: Quando contratar o profissional que fará a atuação da 

mascote é necessário estar atento para as seguintes orientações: 

 Sexo: Obrigatoriamente masculino 

 Idade: Por conta de fôlego e condição física, sugere-se a idade entre 18 e 30 
anos.  

 Altura: Entre 1.60 e 1.75 

 Qualidades: Dinâmico, alegre, animar torcida, tirar fotos, interagir com o 
público.  

 

- Música: A mascote da FENABB tem uma música tema, a qual é utilizada 

em todas as aparições do FENABBINHO. Portanto, em todos os eventos é 

necessário anunciar a mascote sob a seguinte trilha sonora: 

Superfantástico: A Turma do Balão Mágico 

 

Orientações 

FENABBINHO 

https://www.letras.mus.br/a-turma-do-balao-magico/


 

 

- Orientações quanto ao colocar e tirar a cabeça:  
 

 
 
 

- Armazenamento: A maior parte do boneco é constituída de espuma, 
tecido e partes em acrílico, portanto deve-se tomar cuidado: 

 No manuseio para que a embalagem não sofra impactos fortes. 

 Com umidade para não comprometer os tecidos. 

 Não empilhar junto a outros materiais muito pesados ou com 
odores fortes. 

 Após o uso da fantasia e antes do armazenamento é recomendado 
passar LYSOFORM AEROSSOL (vendido em farmácias ou grandes 
redes), este produto é um bactericida que mantém a higiene da 
parte interna, além de deixar um aroma suave agradável. 

 USAR SEMPRE NO TRANSPORTE A EMBALAGEM FORNECIDA OU 
NO MÍNIMO CAIXA DE PROTEÇÃO PARA A CABEÇA. 

 
 

- Ao vestir: Este boneco requer um manipulador e outra pessoa para dar 
suporte, ajudar na hora de vestir, colocar e retirar a cabeça ou outras 
partes.   

•  Inicialmente, procure vestir roupas leves para evitar calor em 
excesso – use a roupa fornecida junto com a fantasia, especialmente a 
touca. 
•  Vista a fantasia, as luvas com antecedência. 



 

•  Coloque os pés. 
•  Coloque a cabeça. 

• coloque e retire a cabeça com a ajuda de outra pessoa APOIE SEMPRE 
AS MÃOS NA “BUCHECHA” – nunca puxe pela orelha ou partes delicadas 
– a peça pode danificar. 
 

 

NOTAS IMPORTANTES: 
CUIDADOS ESPECIAIS 

 
OS OLHOS E PARTES DO ROSTO PODEM SER DANIFICADOS! MUITO CUIDADO 

NO MANUSEIO, PRINCIPALMENTE NO MOMENTO DE COLOCAR E TIRAR A 
CABEÇA! 

 
FAÇA AS AÇÕES EM PERÍODOS DE 25 MINUTOS COM INTERVALOS, TOME 

AGUA PARA HIDRATAR - CASO QUEIRA QUE A AÇÃO SEJA CONSTANTE MONTE 
UMA DUPLA DE MANIPULADORES. 

 
 

DICAS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO 
• Para uma limpeza superficial o produto VANISH pode ser usado...basta 
aplicar um pouco na sujeira e aguardar 5 minutos, bastando depois 
remover a espuma com pano seco 
• Em situações de emergência, pequenos reparos podem ser executados 
com cola quente ou agulha e linha – sempre entre em contato para 
informar qualquer tipo de problema. 
• Quando o mascote estiver muito sujo é aconselhada a contratação de 
uma lavanderia especializada. 
• A maior parte das peças deve ser lavada a seco. 

 

 
DICAS DE MANIPULAÇÃO 
 
Estes conselhos são bons para quem vai vestir uma fantasia pela primeira vez: 

• lembre-se, ninguém esta vendo seu rosto ou sabe quem você é – NÃO TENHA 
VERGONHA! 
• geralmente você não pode falar, então use muitos gestos...aperte mãos, 
acene para as pessoas, pule, dance etc... lembre-se os movimentos devem ser 
GRANDES E BEM ESPAÇADOS – a fantasia por ser grande, esconde movimentos 
pequenos... 
• como o MASCOTE é grande e o campo de visão limitado procure evitar no 
evento: subir escadas, andar em espaços estreitos ou realizar tarefas que 
requeiram muita rapidez e destreza. 



 

• procure manter a cabeça “olhando para baixo”, este é o ângulo mais bonito 
da fantasia para uma criança.  
 

 
DICA PARA O MANIPULADOR 

LEMBRE-SE:  A FANTASIA REPRESENTA UMA MARCA! 
INTERAÇÃO GERA SORRISOS, O EVENTO OU A PROMOÇÃO FICAM MAIS 

“LEVES” E AS PESSOAS MAIS RECEPTIVAS! 
 
 
 


