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Particularmente em 2017, como ocorre a cada três anos, a edição do segundo 
trimestre do Jornal Dirigente é especial porque traz os detalhes da posse dos 
novos conselhos eleitos para um novo período de três anos, mas que também 

reconhece e valoriza os conselheiros que atuaram nesse último mandato. 

Uma oportunidade diferenciada para olhar o futuro do Sistema AABB, com a 
esperança e a expectativa de vencer novos desafios, mas igualmente agradecer 

o empenho e a dedicação daqueles que empenharam tempo, conhecimento e 
carinho pelas AABBs nesses últimos três anos. Bom trabalho a todos nós!

Mas o sistema não para! Apresentamos nessa edição a parceria com a CIELO, 
que acreditamos será um grande instrumento de receita para os clubes, que 

deverá evoluir inclusive para as empresas terceirizadas e permissionários que 
auxiliam as AABBs com serviços e produtos de qualidade.

As jornadas esportivas continuam acontecendo normalmente nas AABBs, cada 
vez mais animadas e competitivas, pois a progressão das etapas permite a 

qualidade técnica e o equilíbrio entre as equipes. Outros programas oferecidos 
pela FENABB, e que podem ser consultados na Programação FENABB 2017, 

estão registrados nesta edição, demonstrando a variedade de ações que 
transformam nossos clubes em festa para os associados e convidados.

Destaques sociais, culturais e dicas administrativas não poderiam ficar 
de fora do Jornal Dirigente AABB, e mostram a multiplicidade de ações e 

oportunidades que auxiliam a dinamização do clube e consequentemente o seu 
sucesso. Vamos movimentar as AABBs!!!

Nosso reconhecimento ao Banco do Brasil, nosso parceiro tradicional e 
institucional, que está trabalhando em prol do desenvolvimento do Sistema 

AABB, com ações sociais e negociais nos clubes, que contribuem no alcance dos 
resultados financeiros e de relacionamento para os próprios colaboradores do BB.

Por fim, ajude-nos a construir o jornal Dirigente AABB, sugerindo matérias 
relevantes para o sistema, que serão analisadas para inclusão nas próximas 

edições. Nosso endereço de e-mail é: fenabb@fenabb.org.br. 

Boa leitura.

Rene Nunes dos Santos
Presidente da FENABB

Palavra do 
Presidente
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No dia 12 de maio, a Comissão Eleitoral da FENABB, divulgou o resultado das eleições para os Conselhos de 
Administração, Deliberativo e Fiscal, para o mandato 2017-2020. Em Assembleia, 828 das 1.019 afiliadas com direito 
a voto participaram do pleito, sendo contabilizados 808 votos para a Chapa 1- Integração, seis brancos e 14 nulos.

No dia 30 de junho, na sede da Federação em 
Brasília (DF) foi realizada a Assinatura dos Termos 
de Posse dos Conselhos de Administração, 
Deliberativo e Fiscal e entrega dos Termos de 
Posse aos presidentes eleitos dos Conselhos 
Estaduais de AABBs - CESABBs. A ocasião contou 
com a presença de integrantes do Sistema AABB 
e em especial, do colega e gerente executivo do 
Banco do Brasil, Emerson Zanin. 

O dia de celebrações foi encerrado com festa de 
Posse, na afiliada da capital do país, marcada por 
momentos de pura emoção e fortalecimento do 
Sistema AABB. No palco, os membros dos novos 
Conselhos da FENABB foram recepcionados pelo 
Vice-Presidente de Agronegócios do Banco do 
Brasil, Tarcísio Hübner. A ocasião foi rica para 
homenagens e discursos. 

Entre as autoridades presentes, destaques 
para o Diretor de Distribuição do Banco do Brasil, 
Reinaldo Kazufumi; de Segurança Institucional, 
José Eduardo Bergo; João Batista Gimenes, 
Gerente Executivo da DIPES, representando o 
Diretor Caetano e o Gerente Executivo, Emerson 
Zanim, em nome do Diretor Cicero, da DIREG. 
Também prestigiaram o evento, os Diretores 
Valter Coelho e Rogério Bressan da FBB. Os 
presidentes das AABBs do Rio de Janeiro, Porto 
Alegre, Goiânia e São Paulo, além da anfitriã, 
Brasília e amigos e parceiros do SEGASP, ANABB, 
AAFBB, CASSI e APABB. Representando o 
Superintendente Estadual do Banco do Brasil, em 
Brasília, o Super Regional Euber Vieira. 

NOVA DIRETORIA
FENABB 2017-2020

Ao longo da cerimônia, um dos pontos altos foi 
através da presença do Vice-Presidente do Banco 
do Brasil, Tarcísio Hübner. Em seu depoimento 
trouxe uma mensagem do Presidente Paulo 
Caffarelli de apreço e integral apoio ao Sistema 
AABB, expressou, com franqueza, um pouco das 
suas histórias sobre as AABBs. Concluiu com 
uma mensagem para a Rede de Distribuição, de 
que a confiança e a parceria entre os dirigentes 
dos clubes e os administradores das agências, 
fortalecem o Sistema AABB e trazem excelentes 
resultados, inclusive para os negócios do Banco.

Em sua fala, o presidente da FENABB, Rene 
Nunes dos Santos dirigindo-se a todos os 
convidados, fez questão de agradecer. Destacou 
as lideranças que o acompanharam no mandato 
que se encerrou, tanto na FENABB, como nos 
CESABBs e nas mais de 1.200 AABBs. Falou da 
confiança depositada nas eleições, que representa 
o desafio para o próximo mandato e os inúmeros 
projetos e compromissos assumidos que, com o 
apoio de todos, serão um a um implementados 
para a continuidade no desenvolvimento e 
no crescimento do Sistema AABB. Por fim, o 
presidente Rene homenageou sua família e falou 
da fé que tem em Deus, que o faz caminhar com 
coragem e disposição.

Após os pronunciamentos, todos 
confraternizaram em um animado jantar.

Confira os membros efetivos e suplentes dos Conselhos: 
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Efetivos: Reinaldo Fujimoto, presidente; José 
Augusto de Oliveira e Maurílio Gomes de Oliveira

Suplentes: Francisco Paulino de Carvalho, Pedro 
Vilaça Neto e Regina Fátima de Souza Cruz.

Efetivos: Haroldo do Rosário Vieira, presidente; 
Antônio Cladir Tremarim, Daniel Liberato, Carlos 
Alberto Guimarães de Sousa (Carlinhos) e Ivorlei 
Fontana.

Suplentes: Alberto Luiz de Araújo Galvão, 
Melquíades de Oliveira Neto, Pedro Romero Guedes 
Amaro, Waldyr Peixoto Filho e Zaki Chagouri Ocke.

FISCAL DELIBERATIVO

Efetivos: Rene Nunes dos Santos, presidente; 
vice-presidentes, Gustavo Boeira da Silva, 
Jezreel Agra Cordeiro, Pedro Carvalho 
Martins e Pedro Paulo Campos Magno.

Suplentes: Lucivaldo de Jesus Oliveira, 
Hélio Luiz Otremba, Rafael Leite Figueiredo 
e Dilson Piati.

ADMINISTRAÇÃO

Gerente Executivo do BB, Emerson ZanimAutoridades que compuseram a tribuna de honra  da assinatura dos termos de Posse dos Conselhos
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As matérias sobre a Solenidade de Posse 
podem ser conferidas na íntegra no site da 
FENABB, www.fenabb.org.br/
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No dia 28 de junho, integrantes do 
Conselho Fiscal da FENABB estiveram 
reunidos na sede da Federação, em 
Brasília (DF) para análise e aprovação 
dos demonstrativos contábeis 
referentes aos meses de abril e maio 
do ano corrente. Este foi o último 
encontro dos membros do mandato 
2014-2017. O novo Conselho Fiscal 
eleito para o período 2017-2020 
deve se reunir no fim do julho, para 
examinar as contas de junho.

Na ocasião, estiveram presentes o 
então presidente do Conselho Fiscal, 
Reinaldo Fujimoto, acompanhado por 
José Augusto de Oliveira, Maurílio 
Gomes de Oliveira, Francisco 
Mariquito Cruz e o gerente Financeiro 
da FENABB, Duílio Ribeiro. 

Com o objetivo de alinhar assuntos referentes ao Sistema AABB, 
no dia 29 de junho, foi realizada em Brasília (DF) a 2° reunião de 
2017 do Conselho Consultivo da FENABB. Ao longo do encontro 
foram discutidos diversos temas, como: Desafios CESABB 2017; 
Fundo Nacional de AABBs; Programa Gestão de AABBs; Orçamento 
CESABB; ENA 2017; Cursos Gestão Empreendedora e Estágio nas 
AABBs, entre outros. 

A reunião contou com a participação dos presidentes dos 
Conselhos Estaduais de AABBs – CESABBs e diversas autoridades, 
como o presidente da Federação, Rene Nunes, acompanhado dos vice-
presidentes Clodoaldo Soares do Nascimento, Jezreel Agra Cordeiro e 
Pedro Paulo Campos Magno; o presidente do Conselho Fiscal, Reinaldo 
Fujimoto; o representante do Conselho Deliberativo, Marcos Tavares e 
o presidente da AABB Brasília, Nelson Vieira (Batata).

No dia 30 de junho, foi realizada, a 
reunião com os membros eleitos do 
Conselho Deliberativo da FENABB para 
escolha do novo presidente que continuará 
sendo Haroldo do Rosário Vieira. Entre os 
participantes também estiveram os titulares 
Antônio Cladir Tremarin, Carlos Alberto 
Guimarães de Sousa, Daniel Liberato e 
Ivorlei Santana. E os suplentes Alberto Luiz 
de Araújo Galvão, Melquíades de Oliveira 
Neto, Pedro Romero Guedes Amaro, Waldyr 
Peixoto Filho e Zaki Chagouri Ocke. 

CONSELHO FISCAL DA FENABB 

CONSELHO CONSULTIVO DA FENABB 
PARTICIPA DE 2° REUNIÃO DE 2017

O CONSELHO DELIBERATIVO REELEGE PRESIDENTE

participam de reunião 

MEMBROS DO
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Desde o início do mês, AABBs que efetuam 
pagamento eletrônico de seus associados por meio 
das máquinas Cielo têm muito a comemorar. Isso 
porque FENABB e Cielo firmaram uma parceria para 
a redução das taxas administrativas que incidem 
sobre pagamentos no débito ou crédito.

Com a negociação, essas taxas tiveram uma 
redução de cerca de 50%, tornando a parceria 
bastante atrativa para os clubes. Confira como 
ficaram os valores para a AABB:

Foi feita uma varredura de dados para identificar 
AABBs que utilizam Cielo. Estes clubes já passaram 
a usufruir das taxas negociadas. Caso sua AABB 
utilize Cielo e as taxas praticadas ainda estejam 
acima dos valores citados, envie um e-mail para 
atendimentofranquias@cielo.com.br informando que 
é uma AABB e solicitando adequação das condições 
comerciais. Se não utiliza máquina Cielo e deseja 
passar a usar, entre em contato pelo mesmo e-mail, 
solicite adesão e comece a usufruir do benefício. 

R$ 89,90 (apenas para AABB que ainda não é 
cadastrada na Cielo)

Débito - 1,40%

Crédito - 2,00%

Parcelado até 6x - 2,40%

Parcelado até 12x - 2,70%

TAXA DE CADASTRO

TAXAS ADMINISTRATIVAS

PARCERIA ENTRE
FENABBCIELO

BENEFICIA AABBS
e

No e-mail, anexe o Formulário de Adesão que 
está disponível em: www.fenabb.org.br → Área 
Restrita → Documentos → Parceria negocial entre a 
FENABB e a CIELO.

Para ter acesso ao contrato na íntegra, acesse o site 
da FENABB: www.fenabb.org.br 
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PROGRAMA
comemora sucesso de renovações 
AABB COMUNIDADE

A cada semana, novos convênios para o 
funcionamento do Programa são firmados em 
diversas cidades. A primeira renovação de 2017 foi 
da AABB Santa Cruz do Sul (RS), no dia 5 de maio. No 
município os educandos são atendidos nos períodos 
matutino e vespertino, sempre no contraturno 
escolar. A expectativa é que o ano se encerre com 
nada menos que 400 convênios formalizados.

Para o presidente da FENABB, Rene Nunes, as 
expectativas para 2017, ano em que o Programa 
comemora 30 anos, são bastante positivas. “As 
Associações que desenvolvem as atividades do 
Programa têm muito a ganhar no que tange a 
aproximação com as comunidades em que estão 
inseridas. Além disso, tem o fator social, pois a AABB 
passa a atuar como ferramenta de transformação na 
vida das pessoas, tudo isso através de ações lúdicas, 
sociais e esportivas”, disse.

Asclepius Ramatiz Lopes Soares (Pepe), 
presidente da FBB sempre acreditou no Programa 
como uma oportunidade de inserção das crianças e 
adolescentes na sociedade. “Esperamos uma grande 
quantidade de renovação de municípios e entidades, 
além da inclusão de novas Associações no Programa. 
Atuaremos em algumas AABBs com projeto-piloto 
inserindo novos conteúdos e matérias que ampliem 
a inclusão dos educandos no mercado de trabalho, 
principalmente na área digital. 2017 será um marco”, 
declarou.

Para ajudar as Associações que têm interesse em 
aderir ao Programa AABB Comunidade relacionamos, 
a seguir, os requisitos para a formalização do Convênio 
– renovações e novas adesões

Atentar principalmente para as regularidades 
citadas no item “e”.

a) Documento constitutivo da instituição proponente:

I. Prefeituras Municipais - lei orgânica;

II. ONGs – estatuto atual, registrado em cartório.

b) Documento de identificação do representante legal:

I. Prefeitura Municipal – documento de posse do 
Prefeito registrada em cartório;

II. ONG – ata de eleição e posse da diretoria atual, 
registrada em cartório;

III. Cópia de documento de identidade e do CPF (do 
representante legal).

c) Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) em 
situação cadastral ativa.

d) Contrapartida (somente Prefeituras Municipais):

I. Projeto de lei aprovando o repasse dos recursos ou;

II. Nota de empenho ou;

III. Publicação com destaque para o aporte dos 
recursos.

e) Regularidade junto ao(à):

I. Cadastro Informativo de Créditos não Quitados para 
com o Setor Público Federal (Cadin);

II. Cadastro de Entidades Privadas Sem Fins Lucrativos 
Impedidas (Cepim);

III. Fazenda Nacional, mediante emissão da Certidão 
Negativa de Débitos Relativos a Créditos Tributários 
Federais e à Dívida Ativa da União, ou Certidão 
Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos 
a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da 
União, com prazo de validade em vigor.



FENABB EDUCATIVA
Novo layout da Plataforma

Desde o mês de junho, o Sistema AABB pode conferir 
o novo designer da Plataforma FENABB Educativa (http://
educativa.fenabb.org.br). O portal está de cara nova, mas 
as funcionalidades permanecem como disponibilização dos 
cursos ofertados para capacitação e direcionamento as 
inscrições. Entre os cursos ofertados estão: Introdução ao 
Sistema AABB, Introdução ao Programa AABB Comunidade, 
Noções Jurídicas e Psicologia do Desenvolvimento. 

Para mais informações, contate o número 0800 726 
5661 – Opção 7 ou pelo e-mail: educativa@fenabb.org.br  

Usufrua da Plataforma e capacite-se!
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CONCURSO AGENDA 2018

CURSO GESTÃO EMPREENDEDORA  
DE AABBS: NOVAS TURMAS

Tecnologias Sociais será tema de 

Inserido na programação dos 30 anos do Programa 
AABB Comunidade será lançado em julho, pela FENABB, 
mais uma edição do Concurso Agenda 2018. O tema 
deste ano será “Tecnologias Sociais” e contará com duas 
novidades, as AABBs poderão enviar trabalhos em história 
em quadrinhos e em vídeo. Desenho e fotografia também 
continuam na disputa. 

Acompanhe informações no site da FENABB, 
http://www.fenabb.org.br/ 

A FENABB ofertou quinze turmas para o Curso 
Gestão Empreendedora de AABBs, com 20 participantes 
em cada. Para a formação das classes e viabilização 
do curso, é indispensável que o CESABB interessado 
encaminhe a proposta com a indicação do local, data 
e participantes com antecedência mínima de 30 dias. 

Despesas com transporte, hospedagem e 
alimentação dos participantes, bem como eventuais 
encargos com locação de sala de aula, serão de 
responsabilidade da FENABB. As turmas poderão ser 
compostas por participantes de diferentes estados, 
caso seja de consenso da FENABB e CESABB.

Orientações para a realização do curso podem ser 
conferidas no site da FENABB: www.fenabb.org.br  

Mais informações poderão ser obtidas pelo e-mail 
gesec@fenabb.org.br ou pelo telefone 0800.704.2106, 
opção 7.
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MOVIMENTARAM AS AABBs NO ÚLTIMO TRIMESTRE

De Norte a Sul, ao longo do último trimestre, as Jornadas Esportivas foram destaques em diversas afiliadas. 
Em partidas emocionantes, momentos de congraçamento e muita alegria, que integraram competidores, suas 
delegações e familiares, as sedes abebeanas demonstraram que de fato o esporte é a força do Sistema AABB. 

Confira abaixo os dados referentes às JEMABs, JESABs e JESAFs realizadas ao longo de abril, maio e junho de 2017:

JEMAB
Em  número de  edições, as Jornadas Microrregionais 

foram as recordistas deste último trimestre. Nada 
mais nada menos, que 37 Associações Atléticas 
abriram suas portas para realizar o evento. Os saldos 
de atletas e públicos são ainda mais animadores e 
surpreendentes, a somatória ultrapassa a participação 
de 33 mil e 500 pessoas.  

O sucesso das JEMABs fortalece o trabalho em 
conjunto dos CESABBs e o envolvimento de 260 
AABBs, no total. Nas mais variadas Afiliadas não 
faltaram modalidades a serem disputadas e ainda, 
promoção de eventos sociais para os participantes e 
atividades voltadas para as crianças. 

Até o fim do ano, teremos um total de 52 JEMABs 
realizadas.  

JORNADAS ESPORTIVAS

Veja por onde a JEMAB passou neste trimestre: 

Abril: Cianorte (PR) e Uberlândia (MG).  

Maio: Miranda (MS), Clevelândia (PR), Itaobim 
(MG), Tobias Barreto (SE), Jaguarão (RS), Sarandi 
(RS), Três Lagoas (MS), Chapecó (SC), Rancharia (SP), 
Torixoréu (MT), União da Vitória (PR), Ilhéus (BA), 
Brasília de Minas (MG), Muriaé (MG), Montanha (ES), 
Porto Alegre (RS), Tenente Portela (RS), Itapiranga 
(SC), Pederneiras (SP), Abaeté (MG), Guaçuí (ES).

Junho: Tubarão (SC), Foz do Iguaçu (PR), Brumado 
(BA), Morrinhos (GO), Votuporanga (SP), Naviraí (MS), 
Lajinha (MG), Cajazeiras (PB), Patos de Minas (MG), 
Itaberaí (GO), Mogi Mirim (SP), Cornélio Procópio 
(PR), Lavras (MG) e Rio Verde (GO). 

JEMAB Rio Verde (GO)
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JESAB
As Jornadas Esportivas de AABBs foram promovidas 

nas seguintes afiliadas: 

Vilhena (RO) - Entre os dias 21 a 23 de abril. 

Itabaiana (SE) - Dia 27 de maio. 

Palmas (TO) - Nos dias 27 e 28 de maio.

Teresina (PI) - Nos dias 10 e 11 de junho. 

A sinergia entre as Associações Atléticas foi unânime 
e contou com o espírito esportivo e dedicação de 
aproximadamente, 1.643 atletas, representantes de 39 
sedes abebeanas. Destaque para a JESAB Teresina (PI) 
que reuniu o maior número de afiliadas, 13. 

O público também prestigiou em peso as etapas estaduais 
e em todas as edições realizadas nos últimos três meses, 
estiveram presentes em torno de 4.929 torcedores. 

E a caravana das JESABs vai desembarcar até o fim 
do ano, em 22 afiliadas.

JESAF
A parceria da FENABB e conglomerado do Banco 

do Brasil foi fortalecida no último trimestre, com a 
realização das Jornadas Estaduais de Funcionários 
do BB. Nas sedes abebeanas descritas abaixo, 
bancários desfrutaram de qualidade de vida, lazer e 
usufruíram do melhor das Associações Atléticas,.
Confira:

Bento Gonçalves (RS) - Dia 6 de maio. 

São Luís (MS) - Dia 20 de maio. 

Goiânia (GO) - Dia 20 de maio. 

Entre atletas e público estiveram reunidas cerca 
de 1.932 pessoas. 

O superintendente estadual do Banco do Brasil, 
Edson Bündchen, que prestigiou a Jornada em Bento 
Gonçalves, reforçou a importância das JESAFs. “A 
superintendência do Banco do Brasil tem buscado 
apoiar os eventos do Sistema AABB realizados 
pelo estado, que possibilitam momentos de 
congraçamento da família do BB através da prática 
esportiva, com foco na vida saudável. E os reflexos 
proveitosos chegam às agências com colaboradores 
mais motivados e mais entusiasmados”, declarou. 

JESAB Teresina (PI)

JESAF Goiânia (GO)
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Inscrições vão até 30 de setembro
MOSTRA CULTURAL DE AABBS 2017 

As afiliadas com ações culturais realizadas, no 
período de 1 de setembro de 2016 a 30 de setembro 
de 2017, poderão inscrever de 12 de julho até o dia 
30 de setembro deste ano, um único trabalho para 
concorrer à Mostra Cultural de AABBs. 

A iniciativa tem como objetivo reconhecer 
e incentivar a realização de ações culturais nos 
clubes, abrangendo oficina, concurso, encontro, 
festival, mostra, exposição ou outro evento com 
esta temática. 

O regulamento e seus respectivos anexos 
encontram-se disponíveis no site da FENABB, 
através do link www.fenabb.org.br/socioculturais/. 
A inscrição é gratuita. Todas as ações consideradas 

“aptas” pela comissão de seleção receberão o certificado 
de reconhecimento e participação na Mostra, emitido 
pela Federação. 

O resultado será publicado no site da Federação 
www.fenabb.org.br até o dia 22 de dezembro de 2017. 
A premiação está programada para ocorrer no primeiro 
semestre de 2018. 



16 Abr./Mai./Jun. de 2017

CAPITAL MINEIRA CONGREGOU 
800 ATLETAS PARA A JENAF 

BB, como gerentes, superintendentes Regionais e 
Estaduais, além de diretores e demais parceiros.

Na abertura, a tribuna de honra da noite foi 
composta pelo presidente da FENABB, Rene 
Nunes dos Santos, o diretor de Gestão de Pessoas 
do Banco do Brasil, José Caetano Minchillo, o 
presidente da AABB sede, Joventino Tavares dos 
Santos, os superintendentes estaduais do Banco 

Três dias de muita prática esportiva, amizade e 
confraternização, assim foi a JENAF 2017 realizada 
na AABB Belo Horizonte (MG), entre os dias 28 a 30 
de abril. Nesses dias, foram 46 partidas de futebol, 
66 de vôlei de areia 4×4, 108 de tênis de mesa 
masculino e 90 do feminino, 51 partidas de sinuca, 
63 confrontos de tênis de quadra masculino e mais 
33 do feminino. Tudo isso reunindo cerca de 800 
atletas de todos os estados brasileiros, além dos 
familiares e acompanhantes, e um público diário de 
1.000 pessoas, durante os dias de evento. Também 
participaram da Jornada diversas lideranças do 
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em Minas Gerais e no Pará, respectivamente, José 
Amarildo Casagrande e Marcos Ticianelli, o gerente 
de Gestão de Pessoas da GEPES BH, Rodrigo de 
Freitas, os presidentes dos Conselhos Deliberativo 
e Fiscal da FENABB, nesta ordem, Haroldo Vieira e 
Reinaldo Fujimoto, os vice-presidentes da Federação, 
Clodoaldo Soares, Jezreel Agra e Pedro Paulo Campos 
Magno, o presidente do CESABB-MG, Gilberto Xavier 
D’Alcântara Sobrinho, além do campeão Emanuel 
Rego, embaixador do esporte do BB.

O presidente da FENABB, Rene Nunes, falou aos 
presentes. “Esse evento só saiu assim, bem feito, 
por conta das pessoas que estiveram envolvidas 
nele”, iniciou. Ele citou nominalmente a cada um dos 
envolvidos com a organização da Jornada, falou do 
trabalho conjunto entre FENABB, CESABB, AABB, 
Banco do Brasil e parceiros – que possibilitou uma 
JENAF de alto nível – e fazendo uma alusão aos atletas 
ele lembrou que “essa festa só está bonita assim 
porque vocês estão aqui”. Rene também reforçou que 
“as AABBs precisam de vocês lá nas suas cidades”, 
convidando os não associados a se filiarem em suas 
respectivas jurisdições.

Troféu Campeão Geral e Sorteio ANABB

A equipe que levou para casa o Troféu Campeão 
Geral foi a do Paraná, com 25 pontos. Empatados 
com a delegação de São Paulo Oeste em pontos 
(25), os paranaenses levaram a melhor, pois tiveram 
mais medalhas de ouro na série ouro. Já o ganhador 
do Notebook sorteado pela ANABB – Associação 
Nacional dos Funcionários do Banco do Brasil foi 
Francisco Paulino de Carvalho.

JENAF recebe excelente nota do público

A 3° edição da Jornada Esportiva Nacional de 
Funcionários do Banco do Brasil – JENAF promovida na 
AABB Belo Horizonte (MG) entre os dias 28 de abril e 
1 de maio de 2017 deixou boas lembranças ao público 
estimado em 1.000 pessoas, entre atletas, técnicos e 
dirigentes. Para brindar o êxito do evento, a FENABB 
divulgou, no site da federação: www.fenabb.org.br 
o resultado final da Avaliação, com a nota 9.0. Entre 
os critérios avaliados pelos participantes estiveram 
cerimonial de abertura, coquetel, transporte interno, 
alimentação na AABB, brindes, instalações do clube, 
confraternização e arbitragem. 
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FENABB lança Programa Reativação de AABB

FENABB PROMOVE REUNIÃO ITINERANTE COM A 
SUPERINTENDÊNCIAS DO BB NO ES E PI

Desde junho de 2017, a FENABB está 
disponibilizando aos CESABBs e Conselheiros 
Microrregionais, o novo auxílio financeiro não 
reembolsável para as afiliadas o “Programa Reativação 
de AABB”, inserido no Planejamento Estratégico da 
Federação para este ano. O recurso visa contribuir 
na realização de investimentos, pagamentos de 
dívidas e outras despesas emergenciais necessárias 
a regularização dos clubes. 

Estarão aptas a participar do Programa, as afiliadas 
que estejam há mais de seis meses desativadas e 
não foram contempladas com outras linhas de crédito 
não reembolsável nos últimos 12 meses. 

O valor do auxílio é limitado a R$ 25.000,00 por AABB, 
a ser liberado de acordo com a análise de cada processo. 

Para mais informações, contate o CESABB 
jurisdicionante. 

A FENABB tem promovido, periodicamente, 
reuniões itinerantes com as Superintendências do 
Banco do Brasil com o objetivo de fortalecer o Sistema 
AABB. Os encontros mais recentes desse tipo foram 
no Espírito Santo, dia 12 de abril, e no Piauí, no dia 9 
de junho. A ação é parte do planejamento estratégico 
da Federação e busca participar as lideranças locais 
do Banco do Brasil nos processos de desenvolvimento 
da Rede de AABBs.

Entre as autoridades que marcaram presença no 
Espírito Santo estão o vice-presidente Financeiro 
da Federação, Clodoaldo Soares, acompanhado da 
assessora Vânia Pontes; o superintendente estadual 
Cássio Benedito Daltoe; o presidente do CESABB-ES, 

Paulo Roberto Pires e o vice-presidente, Pedro Vilaça, 
além de gerentes de relacionamento de seis AABBs.

No Piauí, o encontro contou com a presença 
do presidente do CESABB-PI, Antonino Melo, do 
superintendente regional do BB, João Batista, além 
de doze representantes de AABBs e 12 gerentes do 
BB.

Rene avalia os encontros como extremamentes 
positivos. “O nosso objetivo é estreitar cada vez mais 
os laços entre FENABB, CESABB, BB e AABBs, com 
a finalidade de tomar as melhores decisões para o 
desenvolvimento dos clubes e sua integração com a 
comunidade”, declarou.
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Ações de Marketing em prol do  
fortalecimento da rede de clubes 

Principais demandas do Marketing FENABB

Desde setembro de 2016, as AABBs contam com 
uma excelente ferramenta para o fortalecimento das 
gestões e expansão da rede de clubes pelo país, o 
Marketing FENABB. O serviço gratuito disponibiliza 
assessoramento personalizado, com diversos focos, 
como divulgação de produtos, serviços e eventos, 
melhorias no planejamento estratégico das afiliadas, 
implantação de pesquisas, fidelização de associados 
e publicidade nas Associações, entre outros. 

Além disso, com o objetivo de expandir a marca 
AABB, sazonalmente, são criadas campanhas para 
aproveitar datas especiais, como: “Temporada 
de Verão”, voltada para o período das férias e a 
mais recente, “Festas Juninas”. Para isto, são 
disponibilizadas peças em formato de banner, cartaz, 
folhetos e mídias sociais para que as AABBs utilizem 
em seus próprios meios de divulgação.

Ao longo do ano, a área é bastante requisitada. A estimativa é que quase 
70% dos atendimentos sejam referentes a estratégias para expansão de base de 
associados, as demais solicitações são sobre elaboração de projetos de patrocínio 
para projetos incentivados. Somente em junho de 2017, foram realizadas 20 
consultas para as AABBs. 

Se você também deseja aproveitar os benefícios oferecidos por esse serviço 
criado especialmente para atender as AABBs, entre em contato pelo e-mail: 
marketing@fenabb.org.br. 
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DIVULGUE AS NOTÍCIAS DA SUA AABB

ÁREA RESTRITA: ferramenta eficiente

Confira o passo a passo:

O e-mail da Comunicação da FENABB para 
recebimento de pautas é: fenabb@fenabb.org.br 

1) Encaminhe para o endereço descrito 
acima, um breve resumo sobre a atividade 
que deseja divulgar sobre a AABB (festa, 
campeonato, atividades culturais, etc.) e 
telefone de contato para apuração da pauta. 

2) Atenção as fotos: Anexe de 4 a 8 fotos 
no e-mail. Ressaltamos que é necessário 
observar a capacidade dos e-mails que não 
podem ultrapassar 10 MB. Em caso das fotos 
estarem em um tamanho maior ao citado, 
a sugestão é que sejam encaminhadas em 
menor número ou postadas no Facebook da 
AABB e repassado o link. 

Para auxiliar as AABBs, o site da FENABB possui um meio de comunicação 
de acesso apenas dos Administradores novos e veteranos conhecido como Área 
Restrita. A ferramenta foi criada com a finalidade de auxiliar os presidentes de 
clubes com a disponibilização de arquivos restritos. Além disso, por meio do 
canal o dirigente mantém o cadastro e relatório anual atualizados, que são pré-
requisitos para obtenção de auxílios financeiros dos programas da FENABB.

Não despreze a utilização da ferramenta. Para ter acesso, eis o caminho: 
www.fenabb.org.br → Área Restrita

Amigo dirigente, você sabe como enviar notícias de sua AABB 
para a FENABB? Este processo é muito fácil. Assim, a sua afiliada 
será sempre destaque em nossos canais de comunicação.
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LEI 12.868 - Adequação do  
Estatuto Social das AABBs 

MANTER O CADASTRO E RELATÓRIO ANUAL ATUALIZADOS  
É CRITÉRIO PARA OBTENÇÃO DE AUXÍLIOS 

No primeiro trimestre do ano vigente, o Estatuto Social 
das AABBs passou por uma adequação. A necessidade 
de atualização do estatuto padrão das AABBs se deve 
à publicação da Lei nº 12.868, de 15.10.2013, que 
alterou dispositivos da Lei 9.615, de 24.03.1998, com 
repercussão nas entidades sem fins lucrativos.  Além 
dos aspectos legais, foram incorporadas alterações 
advindas do benchmarking realizado no segmento de 
clubes e de sugestões das Associações, com o intuito de 
modernizar o estatuto padrão das afiliadas e enquadrá-
lo em um período de tempo mais adequado à realidade 
das Associações, em especial  aquelas que têm projetos 
aprovados no Ministério do Esportes para captação de 
recursos oriundos do imposto de renda, resultantes dos 
benefícios da Lei de Incentivo ao Esporte – Lei 11.438/06.

Lembramos, por oportuno, que a partir de agora os 
dirigentes que pleitearem cessão integral ou liberação 

A FENABB solicita aos dirigentes que realizem 
o envio do Relatório Anual e atualizem, anualmente 
ou sempre que necessário, o Cadastro de AABBs. 
O objetivo é melhor direcionar ações para o 
atendimento às AABBs. Para tanto, o usuário 
precisará fazer login na Área Restrita do site da 
FENABB e acessar o ícone Cadastro / Relatório 
Anual, à esquerda da tela.

A atualização do Relatório requer o registro de 
todos os dados e dos documentos digitalizados 
(em PDF) e anexados. No entanto, com esse 
armazenamento inicial, as atualizações dos próximos 
exercícios ocorrerão apenas nos dados variáveis 

parcial deverão compor a documentação exigida com 
o modelo padrão de estatuto atualizado com base nos 
modelos ora disponibilizados.

Esses modelos são resultado de exaustivos 
estudos e uma construção coletiva que contou com 
contribuições de várias AABBs, Benchmarking nos 
estatutos das principais associações do País, grupo 
de trabalho composto por dirigentes de AABBs 
de diversos portes e membros dos Conselhos da 
FENABB e representante do Banco do Brasil, além 
de pareceres jurídicos de renomados escritórios 
de advocacia do País, que contribuíram para dar 
sustentabilidade jurídica às alterações recepcionadas 
por força da Lei.  

Para conferir o novo modelo padrão do Estatuto 
Social das AABBs siga o caminho: www.fenabb.org.br 
> Área Restrita > Documentos > Documentos AABB.

e nas atualizações de alguns documentos que 
possuem validade ou vencimento, uma vez que o 
sistema importará todas as informações invariáveis.

É importante destacar que, manter o cadastro e 
relatório anual atualizados, são pré-requisitos para 
obtenção de auxílios financeiros dos programas 
da FENABB.

Caso a AABB nunca tenha efetuado/preenchido 
seu cadastro, será necessário entrar em contato 
com a Gerência Financeira - GEFIN, pelo telefone 
0800 704 2106, opção 2, para obter as informações 
e orientações necessárias para ter o acesso.
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NOVAS EXIGÊNCIAS NA CONTABILIDADE  
DAS AABBS: SAIBA MAIS! 

As AABBs devem ficar atentas as mudanças 
na entrega da Escrituração Contábil Digital – ECD 
e Escrituração Contábil Fiscal – ECF em 2017. Os 
documentos fazem parte da rotina financeira dos clubes 
e em caso de não serem providenciados, a afiliada 
pode ser penalizada com multas e outros prejuízos.

A FENABB orienta aos dirigentes a buscarem 
informações com os responsáveis pela 
contabilidade dos clubes. E em caso de eventuais 
questões contatar o número 0800.704.2106, 
opção 6 (GEFIN).

Devem entregar a ECD, as afiliadas que se 
enquadrarem nos seguintes requisitos: 

I – as pessoas jurídicas tributadas com base no 
lucro real;

II – as pessoas jurídicas tributadas com base 
no lucro presumido, que distribuírem, a título de 
lucros, sem incidência do Imposto sobre a Renda 
Retido na Fonte (IRRF), parcela dos lucros ou 
dividendos superior ao valor da base de cálculo 
do Imposto, diminuída de todos os impostos e 
contribuições a que estiver sujeita;

III – as pessoas jurídicas imunes e isentas 
(como sindicatos, partidos políticos, entidades 
filantrópicas e igrejas) obrigadas a manter 
escrituração contábil, nos termos da alínea “c” 
do § 2º do art. 12 e do § 3º do art. 15, ambos 
da Lei 9.532/1997, que no ano-calendário, ou 
proporcional ao período a que se refere:

a) apurarem Contribuição para o PIS/Pasep, 
Cofins, Contribuição Previdenciária incidente 
sobre a Receita (CPRB) e a Contribuição incidente 
sobre a Folha de Salários, cuja soma seja superior 
a R$ 10.000,00 (dez mil reais); ou

b) auferirem receitas, doações, incentivos, 
subvenções, contribuições, auxílios, convênios e 
ingressos assemelhados, cuja soma seja superior a 
R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais).

IV – as pessoas jurídicas tributadas com base 
no lucro presumido que não se utilizem da 
prerrogativa prevista no parágrafo único do art. 
45 da Lei 8.981/1995 (manutenção do livro caixa).

V – as Sociedades em Conta de Participação (SCP).

ECF 2017

Semelhante a ECD, a ECF 2017 deve trazer 
os dados referentes ao calendário 2016, com o 
objetivo de demonstrar a apuração do Imposto de 
Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição 
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) durante o 
período. O prazo de entrega ao Sistema Público de 
Escrituração Digital – Sped foi até o dia 31 de julho.

A obrigatoriedade na entrega vale para todas 
as Pessoas Jurídicas — mesmo as equiparadas, 
isentas e imunes - que não optem pelo Simples 
Nacional, ou seja, os seguintes regimes tributários: 
Lucro Arbitrado, Lucro Presumido e Lucro Real.
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AABB IBAITI (PR) IMPLEMENTA 
HORTA ORGÂNICA 

O mês de abril, veio com gosto de novidade e 
conquista para a AABB Ibaiti (RS), com a criação 
da horta orgânica. A iniciativa tem como objetivo, o 
cultivo de variadas verduras, como alfaces crespa, 
americana e roxa, repolho, afim de serem doados as 
entidades sem fins lucrativos, Asilo Lar São Vicente 
de Paulo e Casa Lar Menino Jesus. 

CORAL DA AFILIADA 
EM ENCANTADO (RS) 
SE APRESENTA DO 
SUINOFEST 2017

Integrantes do Coral da AABB 
Encantado participaram, no dia 6 
de junho, do evento gastronômico 
realizado anualmente, o Suinofest. O 
grupo, composto por 23 vozes, regido 
por Gerson Sousa encantou a todos 
em uma linda apresentação durante o 
Desfile das Soberanas. 

PROJETO INTEGRAÇÃO – 
CLUBES SOCIAIS É LANÇADO 
PELA AABB FORTALEZA (CE) 

Em parceria com a prefeitura e alguns clubes 
de Fortaleza, a AABB lançou, no dia 25 de 
maio, o Projeto Integração – Clubes Sociais. 
O convênio visa a ampliação da educação 
em tempo integral nas escolas públicas da 
cidade. Com a iniciativa o clube disponibilizará 
sua estrutura física para a prática de 
atividades esportivas e culturais, projetos de 
vida e empreendedorismo. A ação integra 
também o Programa AABB Comunidade.
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AABB SANTO ÂNGELO (RS) LANÇA 
PROJETO NÚCLEO DE TÊNIS 

No dia 6 de junho, a AABB Santo Ângelo (RS) promoveu 
o lançamento do Projeto Núcleo de Tênis. A inciativa 
visa realizar atividades esportivas na modalidade tênis de 
quadra onde serão atendidas 20 crianças devidamente 
matriculadas nas entidades de ensino parceiras do projeto, 
Escola Catarina Lepori e o Colégio Pedro II. Os valores 
aplicados no Projeto são oriundos da captação do imposto 
de renda, dentro da Lei de Incentivo ao Esporte através do 
Ministério do Esporte. 

NOITE CULTURAL É SUCESSO 
NA AABB MIMOSO DO SUL (ES)

No dia 16 de junho, a AABB Mimoso 
do Sul (RS) promoveu a Noite Cultural. 
O evento que reuniu aproximadamente, 
500 pessoas, contou com comidas 
típicas, brincadeiras para as crianças e 
apresentações com o grupo musical “Os 
Alices”, dança e coral FENABB.

AABB CANOAS (RS) COMEMORA 50 
ANOS DE HISTÓRIA   

Para celebrar 50 anos de fundação, a AABB Canoas (RS) 
promoveu, no dia 24 de junho, uma programação recheada 
de lazer e alegria. Entre as atividades estiveram Torneios de 
futebol, sinuca e tênis de mesa; festa junina, apresentações 
artísticas do coral da AABB – Casa do Poeta, música 
típica italiana, com Irmãos Toigo; Cover de Cauby Peixoto 
com Arnaldo Bauer; dança gaúcha com Invernada DTG 
CEPE; roda de capoeira, ministrada pelo mestre Sorriso, 
brincadeiras para crianças e distribuição de doces. 
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ATLETA DA AABB IPIAÚ (BA) 
CONQUISTA 2° LUGAR EM 
COMPETIÇÃO 

No dia 4 de junho, a abebeano de Ipiaú Tauan 
Silva, apoiado pelo Programa de Apoio ao 
Atleta da FENABB, conquistou o 2° lugar nos 
5km na Corrida de Santo Antônio, realizada na 
cidade de Jequié (BA). 

AABB SÃO JOÃO DEL-REI (MG)
PROMOVE NOITE ÁRABE

Foi realizada, no dia 26 de maio, pela AABB 
São João del-Rei (MG) a 2° edição do 
bar temático, intitulado “Noite Árabe”. O 
cardápio contou com o preparo do Buffet 
da Meg Zarur. E na parte social, o grupo 
da Escola de Dança Betinha Nascimento 
apresentou uma coreografia de dança do 
ventre e o Dj Fael Richard tocou sucessos 
dos anos 60,70 e 80.

FESTA JUNINA ANIMA 
AABB JOÃO PESSOA (PB) 

Para festejar o São João, a AABB 
João Pessoa (PB) promoveu, no dia 
11 de junho, uma divertida Festa. O 
evento contou com a animação da 
banda Tamborete de Forró e Arivaldo 
Quirino e ainda, apresentação da 
quadrilha. A organização estima a 
presença de 700 pessoas. 



26 Abr./Mai./Jun. de 2017

AA
BB

D
E

ST
AQ

U
E

S 
N

A

AABBS LINHARES (ES) E 
MONTANHA PARTICIPAM DOS 
JOGOS DA AMIZADE 

No dia 21 de abril, feriado de Tiradentes, a AABB 
Linhares (ES) abriu as portas para receber os amigos 
da afiliada em Montanha (ES) para a disputa dos Jogos 
da Amizade. O evento voltado para o lazer e o esporte 
contou com a realização de partidas no futebol soçaite 
e salão, bocha e sinuca. E ainda, brincadeiras para as 
crianças, música ao vivo, almoço, além da entrega de 
troféus e lembrancinhas para os participantes. 

DIA DAS MÃES É 
CELEBRADO COM FESTA 
NA AABB SÃO PAULO (SP)  

No dia 13 de maio, a família abebeana em 
São Paulo participou do “Baile do Dias das 
Mães”. Entre as atrações, a dupla de MPB, 
Luciana Mello e Jair Oliveira, filhos do 
saudoso Jair Rodrigues e o espetáculo da 
Banda Show Factory. Na saída, já no Saguão 
Social, as homenageadas ganharam uma 
lembrança do clube – um estojo com pincéis 
de maquiagem.

AABB SUMARÉ (SP) PROMOVE 
DIA DA BELEZA 

No dia 1° de abril, a AABB Sumaré realizou, em 
parceria com a empresa Embelezze, o Dia da 
Beleza. Entre os serviços oferecidos gratuitamente 
estiveram corte de cabelo feminino e masculino, 
designer de sobrancelhas, escova, maquiagem, 
manicure e também, avaliação da saúde bucal, entre 
outros. Ainda teve exposição e venda de produtos 
cosméticos, sorteios de brindes e cama-elástica e 
piscina de bolinhas para as crianças. 
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REFORMA TRABALHISTA: 
PRINCIPAIS ALTERAÇÕES 
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WALTER DENSER      ANDREA DENSERPOR

Em 13.07.2017, o Presidente da República sancionou a Lei 
nº. 13.467, de 2017, por intermédio da qual foram promovidas 
alterações à Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Mais 
conhecida como “Reforma Trabalhista”, referida Lei deverá entrar 
em vigor em  120 dias após sua publicação no Diário Oficial da 
União, ou seja, em meados de novembro do corrente ano.

As alterações buscam facilitar e agilizar as relações 
trabalhistas, contudo, certamente ainda serão objeto de 
diversas discussões jurídicas. Não obstante isso, oportuno se 
faz apresentar um breve relato sobre as principais modificações, 
adiante explicitadas, por ser a matéria de relevante interesse 
das AABBs e de seus dirigentes.

FÉRIAS
Regra atual: As férias de 30 dias podem ser fracionadas em 

até dois períodos, sendo que um deles não pode ser inferior a 
10 dias. Há a possibilidade de que 1/3 do período seja pago em 
forma de abono.

Nova regra: As férias poderão ser fracionadas em até 03 
(três) períodos, mediante negociação das partes. Será necessário 
que pelo menos um dos períodos tenha prazo superior ao de 15 
dias corridos.

JORNADA DE TRABALHO
Regra atual: A jornada de trabalho atual é limitada a oito 

horas diárias - com possibilidade de duas horas extras por dia 
- 44 horas semanais e, consequentemente, 220 horas mensais.

Nova regra: A jornada de trabalho poderá ser de até 12 
horas diárias - com possibilidade de duas horas extras por dia, 
se combinada com descanso de 36h e respeitando o limite de 44 
horas semanais, cominando em 220 horas mensais.

TEMPO NA EMPRESA
Regra atual: Considera-se período efetivo de trabalho 

aquele no qual o empregado está a disposição do empregador, 
executando ordens ou no aguardo delas.

Nova regra: Considerar-se-á período efetivo de trabalho 
aquele no qual o empregado estiver a disposição do empregador, 
com exceção do tempo dispendido com descanso, estudo, 
alimentação, interação entre colegas, higiene pessoal e troca 
de uniforme.

DESCANSO
Regra atual: O trabalhor que exerce a jornada padrão de oito 

horas diárias de trabalho tem direito a, no mínimo, um hora e, no 
máximo, duas horas de intervalo para repouso ou alimentação.

Nova regra: O intervalo dentro da jornada de trabalho poderá 
ser negociado, desde que tenha duração mínima de 30 minutos. 
Além disso, se o empregador não conceder o intervalo mínimo 

para almoço ou concedê-lo parcialmente, a indenização devido 
será de 50% do valor da hora normal de trabalho apenas sobre o 
tempo não concedido.

REMUNERAÇÃO
Regra atual: A remuneração por produtividade não pode 

ser inferior a diária correspondente ao piso da categoria ou ao 
salário mínimo. Comissões gratificações, percentagens, gorjetas 
e prêmios integram os salários.

Nova regra: O pagamento do piso ou salário mínimo não 
será obrigatório na remuneração por produção. Além disso, 
trabalhadores e empresas poderão negociar todas as formas de 
remuneração, que não necessariamente precisarão fazer parte 
do salário.

PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS
Regra atual: O atual plano de cargos e salários precisa 

constar no contrato de trabalho e ser homologado pelo Ministério 
do Trabalho.

Nova regra: O plano de cargos e salários poderá ser 
negociado entre empregadores e empregados, sem necessitar 
de homologação e nem de registro em contrato, podendo, 
portanto, ser mudado constantemente.

TRABALHO INTERMITENTE
Regra atual: A legislação atual não contempla essa 

modalidade de trabalho.
Nova regra: O trabalhador poderá ser pago por período de 

trabalho, recebendo pelas horas ou diária, tendo direito a férias, 
FGTS, previdência e 13˚ salário proporcionais. Ademais, no 
contrato deverá estar estabelecido o valor da hora de trabalho, 
que não poderá ser inferior ao valor do salário mínimo por hora 
ou à remuneração dos demais empregados que exerçam a 
mesma função.

Além disso, o empregado deverá ser convocado com, no 
mínimo, três dias de antecedência e, no período de inatividade, 
poderá prestar serviços a outros contratantes.

TRABALHO REMOTO
Regra atual: A legislação atual não contempla essa 

modalidade de trabalho.
Nova regra: Tudo o que for utilizado pelo trabalhador em 

sua residência será formalizado com o empregador via contrato, 
como equipamentos e gastos com energia e internet. Ademais, 
o controle do trabalho será realizado por tarefa cumprida.

Maiores esclarecimentos a respeito do assunto poderão 
ser obtidas em consulta formal ao Jurídico da FENABB 
(juridico@fenabb.org.br).
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