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Artigo Jurídico: noções disciplinares
de empregados

PALAVRA DO
PRESIDENTE
Expediente
FENABB - Federação Nacional das AABB

No Brasil, estamos às vésperas da realização da Copa das
Confederações. Um evento internacional importante que antecede
a Copa do Mundo de 2014. Nesse clima esportivo de preparação e

Conselho de Administração
Presidente:
Haroldo do Rosário Vieira

expectativa, iniciamos mais um ano de muito trabalho e parceria
com os presidentes de AABBs e demais dirigentes do Sistema.

Vice-presidentes titulares:
Clodoaldo Soares do Nascimento,
Marcelo José Paim, Rene Nunes dos Santos e
Waldyr Peixoto Filho
Suplentes:
Cristiano Rafael Massing (Massa),
Nilton Cifuentes Romão e Vinícius Valdez

As novidades começam com a reformulação editorial e gráfica do
Jornal Dirigente AABB. O informativo recebeu um novo visual, com
uma aparência mais moderna e leve, mas sempre com notícias
importantes para você, como o destaque que o Sistema AABB
recebeu na revista bb.com.você, editada pelo Banco do Brasil.
Foram quatro páginas com informações relevantes sobre a rede

Conselho Deliberativo - Titulares:
Presidente:
Reinaldo Fujimoto

de clubes.

Conselho Deliberativo - Titulares:
Antonio Sergio Riede, Luiz Antonio Careli, Luís Antônio Brum
Silveira e Marcos Antônio Tavares

O I Fórum Nacional de AABBs, apresentado no 2º ENA - Encontro

Conselho Deliberatvo - Suplentes:
Celso Carvalho Caldas, Dilson Piati, Gilberto Xavier D’Alcântara
Sobrinho, Márcio Oliveira Costa e Sérgio Werneck Isabel da Cruz

futuro da rede de clubes: O que queremos para as AABBs? Qual o

Conselho Fiscal - Titulares:
Presidente:
Regina Fátima de Souza Cruz

Nacional de AABBs, também começou a se desenvolver neste trimestre,
quando serão ouvidas cada uma das afiliadas para a definição do
caminho a seguir? Qual nosso papel diante da sociedade?
A Reunião do Conselho Consultivo e a JENAB 2013, em Salvador
(BA); a participação da FENABB no Encontro de Lideranças 2013

Conselho Fiscal - Titulares:
Nelson Vieira Filho (Batata), Célio Cota de Queiroz e Wayne José
Pinheiro

do Banco do Brasil; a realização de ENCADs em seis estados
(Alagoas, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Paraná e Rio de Janeiro); as
atuações no Projeto Vida Saudável e o Banco Nacional de Boas

Conselho Fiscal - Suplentes:
Antônio Rubem de Almeida, Francisco Mariquito Cruz, Márcia
Politi Gobato e Cesar José Hoefling

Práticas são outros assuntos interessantes que estão na pauta do

Produção:
Núcleo de Comunicação
Texto: Geanderson Reis
Diagramação: Rafael Gadelha

Por fim, aproveito este espaço para dizer que você, dirigente,

Comitê Editorial:
Alexandre Souza, Delise Barbosa,
e Haroldo do Rosário Vieira

as ações da FENABB não teriam o alcance esperado, com os

jornal, e espero que despertem o interesse dos leitores.

é peça fundamental na engrenagem do Sistema AABB. Sem o
seu empenho, sem a sua ajuda, sem o seu trabalho aí na ponta,
efeitos percebidos. Por isso, reitero
o

convite:

continue

conosco

Jornalista Responsável:
Delise Barbosa

nessa luta e nessa busca para

Redação e Correspondência
FENABB – Federação das AABB
SDS Ed. Boulevard Center, 3º andar
CEP: 70.391-900 – Brasília (DF)
Tel.: (61) 2106 1100 | Fax: 2106 1131
0800.704.2106
www.fenabb.org.br/ fenabb@fenabb.org.br
Tiragem: 14.000

mais participativas, atuantes e

twitter.com/FENABB

que possamos ter AABBs cada vez

facebook.com/FENABB

sustentáveis.
Trabalharemos para isso.
Haroldo do Rosário Vieira
Presidente
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Conselho
consultivo

PRESIDENTES DOS CESABBs NA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO ANO

Conselho Consultivo realiza
primeira reunião do ano
Antecipando as atividades da Jornada
Nacional de AABBs (JENAB), foi realizada,
nos dias 14 e 15 de março, em Salvador
(BA), a primeira reunião ordinária do
Conselho Consultivo da FENABB. O encontro
reuniu presidentes ou representantes dos
Conselhos Estaduais (CESABBs), além da
diretoria da FENABB.
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Primeiro dia:
Compuseram a mesa de abertura do encontro
o presidente da FENABB, Haroldo Vieira; os vicepresidentes Clodoaldo Soares, Marcelo Paim, Rene Nunes
e Waldyr Peixoto; a presidente do Conselho Fiscal da
Federação, Regina Fátima de Souza Cruz; o presidente
do Conselho Deliberativo, Reinaldo Fujimoto; o anfitrião
dos conselheiros estaduais, Genildo Reis, do CESABB-BA,
e o presidente da AABB local, Zaki Ocke.
Haroldo abriu os trabalhos, apresentando um resumo
financeiro da FENABB e, na sequência, o Planejamento

DIRETORIA DA FENABB E PRESIDENTES DOS CONSELHOS FISCAL E DELIBERATIVO,
ACOMPANHADOS PELO ANFITRIÃO DOS CESABBs, GENILDO REIS

DIRETOR DO BB CARLOS EDUARDO LEAL NERI ESTEVE PRESENTE NA REUNIÃO

Estratégico da Federação. Logo após, os
vice-presidentes, Clodoaldo, Marcelo, Rene
e Waldyr, fizeram apresentações detalhadas
de suas áreas, mostrando como a Federação
está atenta às demandas das AABBs.
À tarde, a diretoria apresentou
a prestação de contas do Encontro

Para encerrar as atividades do dia,
Segundo dia:

e Entidades Patrocinadas do BB, Carlos

o assessor Herculano Cunha, que falou

Eduardo Leal Neri, esteve presente e

sobre o Fórum Nacional, e explicou a

passou uma mensagem aos presidentes

logística de como será a participação dos

dos CESABBs. “Quero ratificar meu apoio

presidentes dos CESABBs na condução da

às AABBs e, também, a minha admiração

etapa local do Fórum na sua jurisdição.

pelo trabalho que o Sistema AABB
desempenha Brasil afora. É por isso que

Nacional de AABBs, realizado em Brasília
(DF), em novembro de 2012. Na ocasião, o
presidente da FENABB citou depoimentos
de executivos do BB, dirigentes de AABBs
e CESABBs sobre os pontos positivos
do evento, assim como a avaliação
do encontro. Na ocasião, também foi
apresentada a proposta de alteração do
Estatuto dos CESABBs, momento em que
os conselheiros deliberaram e aprovaram
item por item a ser modificado.

o diretor de Relações com Funcionários

A pauta do segundo dia iniciou com

Em seguida, foi a vez dos dirigentes

a orientação do Banco do Brasil é sempre

dos CESABBs apresentarem sugestões

no seguinte sentido: que Agências de

e

Relacionamento,

ideias

para

a

sustentabilidade

Superintendências

do Sistema. “É importante que todos

Estaduais, Regionais, GEPES e demais

tenham espaço, afinal, esta reunião é

órgãos atuem, estrategicamente, junto

deles, dos presidentes de CESABBs, e é

às AABBs no sentido de promover,

justamente nesses momentos de troca

não apenas a qualidade de vida ao

de experiências, de troca de informações

funcionário do Banco, mas também de

que a pauta flui, tornando o encontro algo

toda a comunidade na qual está inserida”,

extremamente positivo”, disse Haroldo.

concluiu Neri.
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Lazer
qualidade de vida
cultura
esporte

Sistema AABB é destaque
na Revista bb.com.vc
Os cerca de 1.200 clubes que formam o Sistema AABB ganharam destaque na edição 76 da
revista bb.com.vc. A publicação, disponibilizada na intranet a todos os funcionários do Banco do

A revista bb.com.vc
é uma publicação
bastante
difundida entre os
funcionários do
Banco do Brasil

Brasil, dedicou quatro páginas para falar da dinâmica de funcionamento dos clubes, bem como a
participação da FENABB no apoio à gestão das AABBs e ao Satélite Esporte Clube, em São Paulo.
O Programa Integração AABB Comunidade, iniciativa que atende a 52 mil crianças e adolescentes
pelo país, também pautou a reportagem.
A matéria, redigida de forma bem leve, apresenta a Federação de uma maneira geral e explica
alguns programas que a instituição oferece à rede de clubes. Na sequência, o presidente Haroldo
explica à reportagem como tudo começou: “Ela surgiu a partir da ideia de transformar a rede de
clubes ligada ao BB (contava com mais de 600 AABBs), que estava nascendo na época, no maior
sistema integrador dos funcionários do Banco do Brasil. Hoje, o Sistema AABB é considerado a maior
rede de clubes autônomos do mundo localizada em um único país e gerida de modo unificado”.
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I Fórum Nacional
do Sistema AABB

Um projeto
estratégico
da FENABB para
as AABBs

Após lançar oficialmente no ENA o I

possuam AABB em sua cidade, em especial

no estado e motivar os dirigentes, orientando

Fórum Nacional de AABBs, a FENABB fez

aqueles que têm a AABB vinculada à

sobre as possíveis dúvidas e consolidando o

um estudo e iniciou, no dia 14 de março, a

agência, para que participem e incentivem

que vai sendo produzido pelas AABBs para o

operacionalização do projeto. A iniciativa, em

os funcionários na etapa local das discussões.

encaminhamento à FENABB.

parceria com dirigentes de AABBs, CESABBs,
conselheiros microrregionais, colaboradores

Vale lembrar que o presidente de

Os instrumentos e as orientações

do BB, associados e funcionários dos clubes,

AABB tem um papel primordial para que

necessárias para início dos trabalhos

pretende refletir a situação atual do Sistema,

o Fórum seja bem sucedido, pois é ele

do Fórum estão disponíveis no site da

bem como apontar melhorias desejadas pelos

quem inicia todo o processo, falando com

FENABB (www.fenabb.org.br) > banner à

diversos públicos que utilizam as AABBs.

os públicos que travam contato direto

direita > I Fórum Nacional do Sistema

com o clube, colhendo as informações

AABB. Ali você encontra a Circular de

O Fórum está sendo realizado em etapas,

necessárias. Já o presidente do CESABB tem

lançamento, bem como orientações e

como uma consulta que visa o acolhimento

a responsabilidade de coordenar o processo

relatório da etapa local.

de sugestões que, se implementadas,
poderão alavancar a sustentabilidade das
AABBs. Por isso, nas palavras do presidente
Haroldo, “o envolvimento de cada dirigente,
associado e colaborador do Sistema AABB, é

Veja a dinâmica das etapas
de realização do Fórum:

determinante”, afirmou.
Para reforçar ainda mais a ação, nos
ENCADs realizados durante os meses de
janeiro, fevereiro e março, nos estados de
Alagoas, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Paraná
e Rio de Janeiro, os dirigentes receberam
mais informações, assim como esclareceram
algumas dúvidas sobre como realizar as
etapas locais do Fórum.
As Diretorias de Distribuição do
BB (DIRED e DISAP) também mostraram
compromisso com o debate, ao enviar uma
carta assinada pelos diretores José Carlos

√ Local: discussão em cada praça onde tem AABB e escolha de um
relator para a etapa seguinte;
√ Microrregional: consolidação em cada microrregião e
encaminhamento de relatório consolidado para a Etapa Estadual
√ Estadual: consolidação das AABBs/microrregiões do estado e
escolha de representantes para a Etapa Nacional (realizada nos
ENCADs);
√ Nacional: consolidação do trabalho feito em cada estado,
incluindo o Distrito Federal, e realização de uma oficina com
Conselho de Administração/Deliberativo/Banco do Brasil e
dirigentes convidados para avaliação e encaminhamento das
propostas (em Brasília, na sede da Federação).

Reis da Silva (Zeca), Sérgio Peres em conjunto
com o presidente da FENABB, Haroldo Vieira,
convidando todos os administradores que
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Projeto Vida Saudável:
Parceria avança a todo vapor

E

m 2013, o Projeto Vida Saudável do Banco do Brasil começou em alta. Neste
primeiro trimestre, foram realizadas duas corridas, uma em Cuiabá (MT), a 29ª
edição da Corrida de Reis, e outra em João Pessoa (PB), a famosa Track& Field Run
Series. Em ambas as etapas, a FENABB esteve presente.

Corrida de Reis:
Mais de dez mil atletas participaram, no dia 6 de janeiro, da
29ª edição da Corrida de Reis em Cuiabá (MT), competição que abre
o calendário da Confederação Brasileira de Atletismo. A FENABB,
em conjunto com a CASSI, a AABB Cuiabá, o CESABB-MT e a GEPES
apoiaram os colegas atletas do BB, oferecendo água, frutas e barras
de cereais, além de orientação técnica, massagem e aferição de
pressão arterial.
De acordo com o presidente do CESABB-MT, José Humberto
Paes Carvalho, o retorno recebido dos participantes serve como um
incentivo e tanto. “Essa foi a primeira vez que nós, aqui de Mato Grosso,
participamos no apoio de um evento assim. As pessoas adoraram e a
satisfação foi garantida. No que depender de nós, estaremos sempre
apoiando o BB em novas corridas”, concluiu.

As pessoas adoraram e a
satisfação foi garantida. No que
depender de nós, estaremos
sempre apoiando as corridas”.
José Humberto Paes Carvalho – CESABB-MT

Corrida de Reis
Cuiabá (MT)

Para o gerente da GEPES Esaú de Souza Borba, a participação na
corrida foi excelente, pois “desperta nos funcionários o interesse em
procurar alternativas para melhoria da qualidade de vida. Percebemos
a grande aprovação dos colegas do BB participantes desta etapa. Além
disso, um grupo de funcionários já está perguntando se estaremos
apoiando novas corridas”, concluiu.

Track& Field Run Series:
No dia 17 de março, a cidade de João Pessoa (PB) sediou a
Track& Field Run Series. Pela primeira vez na capital paraibana,
o evento reuniu cerca de 1.500 corredores, entre eles, muitos
colegas do BB. FENABB, CASSI, CESABB-PB, AABB e GEPES local
participaram da atividade. O sucesso foi absoluto!
“Fiquei feliz, após contatos com colegas da CASSI e GEPES,
com a repercussão positiva causada”, disse o presidente do
CESABB-PB, Pedro Romero.
“O fato de o BB incentivar esse tipo de atividade demonstra
a preocupação da empresa com a qualidade de vida integral
do funcionário, não apenas no âmbito do ambiente de trabalho,
mas fora dele também. Enfim, esse apoio dado nas corridas é
fundamental para que o colaborador se sinta estimulado”, afirmou
a gerente geral da GEPES em João Pessoa, Juliana Martino.
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Fiquei feliz, após contatos com
colegas da CASSI e GEPES, com
repercussão positiva causada”.
Pedro Romero – CESABB-PB

Track& Field Run Series
João Pessoa (PB)

Faça parte do projeto Boas
Práticas nas AABBs
Em 2012, a FENABB promoveu uma campanha para que as

A FENABB tem dado continuidade à proposta e gostaria

AABBs inscrevessem casos de sucesso na gestão dos clubes para

de receber mais projetos para compor o projeto. Então, caso

formação de um Banco Nacional de Boas Práticas nas AABBs. O

considere que uma determinada atividade no seu clube merece

objetivo, além de reconhecer o trabalho dos dirigentes, é fazer

ser dividida com as demais Associações Atléticas por meio do

com que essas ações possam ser multiplicadas em outras

site da FENABB, que tal enviá-la pra nós? Você pode fazer isso,

AABBs. O projeto funcionou e o Banco de ideias está disponível

acessando www.fenabb.org.br > menu à esquerda > Boas Práticas

para consulta no site da FENABB – www.fenabb.org.br > menu

nas AABBs, preenchendo o formulário disponível no local. Depois,

à esquerda Boas Práticas nas AABBs.

é só encaminhá-lo para fenabb@fenabb.org.br.

Programação
FENABB 2013 no site

2º ENA supera
expectativas

A Federação disponibilizou, no

O 2° Encontro Nacional de AABBs,

início de fevereiro, a Programação

realizado em novembro de 2012, foi muto bem

FENABB 2013 impressa para todas

avaliado pelos dirigentes que participaram

afiliadas e dirigentes do Sistema

do evento. A FENABB encaminhou um

AABB. Trazendo na capa uma vista

breve questionário para avaliação dos itens

aérea da AABB de Maceió (AL), o

programação, hospedagem/alimentação e

documento tem novidades, como

avaliação geral do evento. Para 96,6% dos

novos valores e condições para

dirigentes que avaliaram, a programação

auxílios

não

estava boa ou muito boa; 97,3% disseram

reembolsáveis, parcerias comerciais

que a hospedagem e a alimentação também

e convênios. A publicação pode ser

estavam boa ou muito boa. A avaliação geral

conferida no site da FENABB: Área

do evento teve 100%, isso mesmo 100%

Restrita – Documentos – Programação

de avaliação positiva, pois todos os que

FENABB 2013 e Formulários.

responderam este item o consideraram bom

reembolsáveis

e

AABB Maceió (AL)

ou muito bom.
“Em nome de toda a equipe FENABB,

DIRIGENTES CEDIDOS E
PRESIDENTES DE AABBs
DE CAPITAIS IRÃO
SE REUNIR EM BRASÍLIA (DF)

quero externar minha satisfação com esse
resultado. Isso nos motiva a continuar
buscando excelência em tudo aquilo que
fazemos

e

tenham

certeza

que vocês,

dirigentes abebeanos e familiares, são o
nosso maior estímulo”, afirmou o presidente
Haroldo Vieira, após saber da excelente
avaliação do 2° ENA.

A FENABB realizará, no início do segundo semestre deste ano, mais um
Encontro Nacional de Dirigentes Cedidos e Presidentes de AABBs de Capitais.
A última edição do evento foi realizada em março de 2012 e, para este ano,
o Encontro deve trazer na pauta temas como, mensuração dos resultados do
Acordo de Trabalho, avaliação do andamento do I Fórum Nacional de AABBs,
sustentabilidade dos clubes. Aguarde mais informações!
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EVENTO DO BANCO DO BRASIL ALCANÇA MAIS DE 6.000 GESTORES, EM TRÊS ETAPAS: FLORIANÓPOLIS, SÃO PAULO E FORTALEZA

ENCONTRO DE
LIDERANÇAS
DO BB

D

FENABB
É presença no
encontro de
lideranças do
banco do brasil

ando continuidade à série

presidente Dida (Aldemir Bendine), além

cliente; inovações em canais; gestão de

de iniciativas que visam

dos vice-presidentes. Participaram os

pessoas e negócios sociais; formação

capacitar e valorizar o

administradores de agências de varejo,

de resultados, marketing e negócios

funcionalismo, o Banco

estilo

também entraram na pauta.

e

governo, superintendentes

do Brasil realizou, sob coordenação das

estaduais e regionais, administradores

Diretorias de Distribuição (DIRED e DISAP)

das redes DINOP (Diretoria de Negócios

e de Clientes (DIREC), o Encontro de

e Operações), DIPES (Diretoria Gestão

de

Lideranças – ENLID 2013. Para alcançar

de Pessoas) e DIRAO (Diretoria de

brasileira e sua parcela de contribuição

os mais de 6.000 gestores do BB no país,

Reestruturação de Ativos Operacionais).

no desenvolvimento do país, por meio de

função

junto

à

sociedade

financiamentos a projetos de investimento,

o evento, inédito em sua formatação, foi
realizado, estrategicamente e em datas

“O Banco do Brasil tem consciência
sua

O ENLID foi estruturado em painéis,

além de promover a integração dos

distintas, nas cidades de Florianópolis

onde

vice-presidente/diretor

diversos segmentos com ações de incentivo

(SC), São Paulo (SP) e Fortaleza (CE).

apresentou os resultados alcançados

e fortalecimento de cadeias de valores.

cada

em 2012 e o planejamento, diretrizes,

Para que isso seja possível, é preciso ter

do

novidades e facilitadores que nortearão

uma base sólida e coesa, trabalhando com

evento e a presença de toda a alta

o BOM PRA TODOS em 2013. Futuro

unicidade em busca de objetivos comuns,

administração do BB, inclusive do

em bases evolutivas; produtos visão

e o Encontro de Lideranças proporcionou

Destaca-se

a

organização
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AABB. Um deles foi o reconhecimento
público do Banco do Brasil à FENABB,
feito pelo diretor Dedé (Hideraldo
Dwight), pela administração, até o final
de 2012, da marca “Torcida Brasil”, agora
transferida para o BB. Na ocasião, todos
os participantes vestiam a camisa com a
mencionada marca. O outro momento foi
quando o diretor Carlos Neri, da DIREF,
solicitou apoio dos administradores ao
Fórum Nacional do Sistema AABB.
Na opinião do diretor Zeca, o ENLID
foi uma oportunidade a mais para o
BB alinhar estratégias e projetar suas
atividades para um futuro que seja
BOM PRA TODOS. “As três etapas que
tivemos do Encontro de Lideranças foram
PRESIDENTE DA FENABB, HAROLDO, LADEADO PELOS DIRETORES DO BB DEDÉ,
CARLOS NETO, CARLOS NERI, ZECA E GERENTE GERAL RODRIGO NOGUEIRA

muito produtivas e, tenho certeza, os
participantes saíram de lá motivados,
com muita vontade de fazer a diferença.
A presença de lideranças de entidades
parceiras, como a do presidente da
FENABB, Haroldo Vieira, também ajudou
a abrilhantar nosso ENLID”, afirmou.
“Agradeço ao diretor Zeca (José Carlos
Reis da Silva), da Distribuição, a oportunidade
de ter participado do Encontro, e registro
também o carinho e a atenção do Conselho
Diretor e de toda a diretoria BB, em especial,
do presidente Dida, que sempre demonstrou
seu apreço pelas AABBs”, encerrou Haroldo.

HAROLDO AO LADO DO PRESIDENTE DO BB, ALDEMIR BENDINE (DIDA)

a apresentação dos caminhos a serem

descontraído, onde tudo funcionou muito

trilhados ao alcance desses objetivos.

bem, graças à competência do BB em

Agindo assim, fazemos do BB um banco

realizar eventos dessa magnitude. O

cada vez mais comprometido com a

encontro foi uma oportunidade bastante

sociedade, seus clientes, público interno e

interessante, pois travamos contato

parceiros”, explicou o vice-presidente de

direto com muitos colegas de diversos

Varejo, Distribuição e Operações, Paulo

segmentos do Banco, onde pudemos

Roberto Lopes Ricci.

mostrar o quanto o Sistema AABB tem
potencial para colaborar com o Banco”,

“Embora tenha sido um encontro

disse Haroldo.

de trabalho para tratar de soluções que
garantam a performance do Banco para

Dois momentos do evento foram bem

o ano de 2013, foi um evento leve,

significativos para a FENABB e o Sistema

As três etapas que
tivemos do Encontro
de Lideranças foram
muito produtivas
e, tenho certeza, os
participantes saíram
de lá motivados, com
muita vontade de
fazer a diferença”
Zeca, diretor do BB
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Gente nova
na diretoria da FENABB
Waldyr peixoto assume a vice-presidência administrativa

M

ais um abebeano entra para fortalecer o time da

na administração da AABB Brasília (DF), uma delas como diretor

FENABB. Waldyr Peixoto Filho é o mais novo vice-

social e outras duas como vice-presidente esportivo e social.

presidente da Federação. O cargo havia ficado
vago com a aposentadoria do vice Carlos Alberto

“A vice-presidência Administrativa é, hoje, responsável por

Guimarães, o Carlinhos. Após um remanejamento entre as áreas,

coordenar os processos internos da Federação, com vistas a auxiliar

Rene Nunes passou a responder pela área Financeira, Clodoaldo

as AABBs em algumas demandas pontuais, como aquisição de

Soares

Eventos

produtos e parcerias com

Esportivos e Marcelo

empresas fornecedoras

Paim na Socioeducativa.

de

Dessa

móveis para piscina, entre

que

por

forma, Waldyr,
era

o

materiais,

como

primeiro

outros. Além disso, com

suplente, passou a atuar

a reestruturação interna

na

pela qual a FENABB

vice-presidência

Administrativa

da

está passando, a VIPAD

Federação.

também responderá pelas
áreas de informática e

Com 31 anos de

jurídica. Nesse sentido,

Banco do Brasil, graduado

tem sido interessante

em Contabilidade e com

poder auxiliar os clubes

MBA em Controladoria, o

em suas demandas e, o

novo vice já foi gerente PRIMEIRO SUPLENTE DA DIRETORIA ASSUME VICE-PRESIDÊNCIA NA FENABB

que é melhor, ver que

de divisão, trabalhando

esse trabalho contribui

na Contadoria Geral. Suas experiências dentro do Sistema AABB

para aperfeiçoar os serviços que as AABBs oferecem aos seus

incluem 13 anos como conselheiro fiscal da FENABB e três gestões

associados”, explicou Waldyr

Nova empresa no fornecimento
de guarda-sóis para o Sistema
A FENABB firmou contrato de parceria com a empresa

Para efetuar o pedido, as AABBs devem preencher o formulário

JLV Comércio de Confecções para a intermediação na compra

- também disponível na Área Restrita, no mesmo endereço já

de guarda-sóis pelas AABBs, com distribuição em todo o

citado, com autorização de débito em favor da FENABB referente

território nacional. Os guarda-sóis devem conter quatro

ao ressarcimento, encaminhando-o para a Federação, para o

logomarcas: FENABB, Ouro Vida, Banco do Brasil e AABB,

e-mail gerad@fenabb.org.br ou fax (61) 2106-1131.

na forma e especificações aprovadas e apresentadas nos
modelos publicados no site www.fenabb.org.br > Área Restrita
> Documentos > Área Administrativa > Formulário Guarda-Sol.
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Para mais informações, fale na área administrativa pelo
0800.704.2106, opção4.

Diagnóstico 2013:
prazo de envio
termina no dia
30 de junho

Dirigentes precisam ficar atentos para o prazo de envio do Diagnóstico Web

2013, que termina no dia 30 de junho. O documento, disponível no site da FENABB
www.fenabb.org.br> Área Restrita> Diagnóstico Web, deve ser preenchido e enviado por
e-mail. O envio do Diagnóstico é condicionante para que as afiliadas possam usufruir
dos programas financeiros (auxílios reembolsáveis ou não-reembolsáveis), esportivos,
culturais e socioeducativos disponibilizados na Programação FENABB.

OS DADOS CADASTRAIS DA
SUA AABB ESTÃO EM DIA?
Você sabe por que é importante que a sua AABB mantenha

Então, quando é que devo atualizar esses dados cadastrais?

sempre atualizados os dados cadastrais junto à FENABB?

Sempre que houver alteração nos cargos da diretoria do clube (troca

Simples: isso agiliza a análise dos processos encaminhados pela

de presidente, substituição de um dos vice-presidentes) ou quando a

afiliada, facilita o envio de login e senha para o acesso à Área

AABB realizar alguma melhoria na estrutura da AABB, inaugurando

Restrita do site, possibilitando que a diretoria do clube tenha

novas quadras, piscinas. A Atualização Cadastral está disponível no

acesso, sem burocracia, aos Programas da Federação.

site da FENABB > Área Restrita > link Atualização Cadastral

AABB Comunidade de cara nova
- Maior atenção e integração com os

das crianças e adolescentes atendidos”,

funcionamento, em 2012, o Programa

diversos

disse o vice-presidente Socioeducativo

Integração

atividades do Programa.

Completados
AABB

25

anos

Comunidade

de
está

atores

que

facilitam

as

da FENABB, Marcelo Paim.

passando por uma expressiva renovação.
As mudanças possibilitarão avanços

Outra mudança que favorecerá a

A mesma opinião é compartilhada

na qualidade do Programa e melhor

gestão e a qualidade do Programa é

pelo diretor de Desenvolvimento Social

atendimento ao público de interesse -

a alteração do prazo de vigência dos

da FBB, Éder Melo. “Nossa ideia é

cerca de 52 mil crianças e adolescentes

convênios. Os convênios atuais terão

fortalecer o Programa AABB Comunidade

e praticamente quatro mil educadores.

vigência

sempre

e torná-lo cada vez mais atrativo e

coincidindo com o período de gestão dos

dinâmico. Para isso, continuaremos

municípios, ou seja, com o mandato do

empenhados em sua qualificação e

prefeito em questão.

na construção de novas alternativas,

Dentre as principais mudanças,
destacam- se:

de

quatro

anos,

- Iniciativas destinadas a tornar o Programa

principalmente em função do novo

mais atraente para os adolescentes.

“Procuramos fazer o melhor pelos

- Foco na inclusão socioprodutiva.

educandos e educadores, afinal, temos

- Atualização do Curso de Formação Inicial

consciência da importância do Programa

oferecido ao coordenador pedagógico e

nas

aos educadores.

funciona.

- Disponibilização de materiais didático-

trabalhando para fazer desta grande

pedagógicos que facilitem a atuação dos

iniciativa social um projeto realmente

educadores.

impactante, que faça a diferença na vida

comunidades
Por

onde

isso,

o

desafio de dar efetividade ao foco na
inclusão socioprodutiva”, afirmou Éder.

mesmo

continuaremos
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DIRIGENTES E EDUCADORES
DESENVOLVEM CURSOS
DE GESTÃO PARA O SISTEMA AABB

R

eunidos na FENABB, entre os dias 4 e 8 de março,
presidentes de AABBs e de CESABBs trabalharam
no planejamento do curso Gestão Empreendedora
de AABBs, na modalidade presencial, voltado

principalmente para dirigentes de AABBs que estejam classificadas
nos níveis 3, 4 e 5, conforme a Instrução Normativa (IN) 406 do
Banco do Brasil. Esse curso tem como objetivo a capacitação para a
elaboração de planejamentos sustentados pelo Modelo Referencial

Outras três iniciativas
educacionais também
serão oferecidas a partir
do segundo semestre:

de Gestão de AABBs e orientados por conhecimentos jurídicolegais, o que possibilita uma gestão mais dinâmica e profissional.
Presente nessa atividade, o presidente da AABB Porto Alegre
(RS), Luís Antônio Brum Silveira, avaliou a iniciativa. “Esse curso será

Curso de Introdução
ao Sistema AABB:

muito importante sob diversos aspectos. O dirigente se beneficiará,
pois estará mais bem preparado para lidar com a gestão do seu

Destinado a presidentes, vice-presidentes e gerentes de

clube. Os associados também se beneficiarão, já que AABB bem

AABBs, já finalizado, tem como objetivo a apresentação do

gerida é sinônimo de maior atenção às suas demandas. Com isso, a

Sistema AABB e a indicação de caminhos para uma boa gestão.

AABB fortalecerá sua marca, podendo atrair novos associados, onde

Esse Curso será pré-requisito para a participação no Curso

o maior beneficiário será o próprio Sistema AABB”, ponderou Brum.

Gestão Empreendedora de AABBs.
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inerentes aos clubes recreativos. Esse curso

Programa Estágio AABB:

será oferecido a todos que já tiverem feito
o Curso de Introdução ao Sistema AABB.

O programa prevê a participação em

Vale lembrar que, na concepção

estágios conduzidos por AABBs anfitriãs,

e desenvolvimento dessas iniciativas

consideradas de referência, destinados a

educacionais, a FENABB contou com a

presidentes de AABBs de pequeno porte,

colaboração de gestores experientes,

com objetivo de favorecer o conhecimento

que conhecem bem do Sistema, são

dos principais processos administrativos e

eles: os presidentes de CESABBs

operacionais de um clube. Para participar

Jezreel Agra Cordeiro (Alagoas), Daniel

do estágio os presidentes, anfitrião e

Liberato (Paraná), Ubiratan Medeiros

estagiário, já deverão ter feito o Curso de

Chita (Mato Grosso do Sul), Alberto

Introdução ao Sistema AABB.

Luiz de Araújo Galvão (Rio Grande
do Norte) e Antônio Cladir Tremarin
(Rio Grande do Sul); os presidentes de
AABBs, Elézer Lemes da Silva (Goiânia-

Curso de Noções
Jurídico-Legais:
Destinado

a

presidentes,

GO), Marcos Tavares (Fortaleza-CE),
Luís Antônio Brum Silveira (Porto
vice-

Alegre-RS) e Amim José de Sales Júnior

presidentes e gerentes de AABBs, será

(Manhuaçu-MG). Contamos, também,

oferecido via internet, e tem como objetivo

com a colaboração da consultora

o estudo de aspectos jurídico-legais

jurídica da Federação, Andrea Denser.

Esse curso será muito
importante sob diversos
aspectos. O dirigente se
beneficiará, pois estará
mais bem preparado
para lidar com a gestão
do seu clube (...)”
Presidente da AABB Porto Alegre
(RS), Luís Antônio Brum

DIRETORIA, ASSESSORIA JURÍDICA E GERÊNCIA SOCIOEDUCATIVA DA FENABB PARTICIPAM DO GRUPO DE TRABALHO COM DIRIGENTES
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680 ATLETAS PERFILADOS DURANTE DESFILE DE ABERTURA DA JENAB

Jornada
Nacional
JENAB
o ápice das jornadas
no Sistema AABB
DIRETORIA DA FENABB COM O DIRETORES DO BB ZECA, CARLOS
NERI, CARLOS NETO E COM O VICE-PRESIDENTE ROBSON ROCHA

Após 10 anos, a AABB Salvador (BA) voltou a receber uma

Reis da Silva (Zeca), Carlos Eduardo Leal Neri e Carlos Alberto de

Jornada Esportiva Nacional de AABB – JENAB. O campeonato

Araújo Netto; presidente da ANABB, Sérgio Riede; representante

reuniu as equipes campeãs das Jornadas Regionais de AABBs em

do governador da Bahia Marcos Pimentel; representante do

2012, nas modalidades oficiais, além de minicampo supermaster

município Risalva Telles; superintendente Regional de Varejo

e futevôlei. Na cerimônia de abertura, realizada no dia 15

de Salvador, Fausto Costa Pereira Neto; presidente do Conselho

de março de 2013, o espírito esportivo e de congraçamento

Fiscal da FENABB, Regina Fátima de Souza Cruz; presidente

tomou conta do clube, quando 52 delegações, praticamente de

do Conselho Deliberativo da Federação, Reinaldo Fujimoto;

todos os estados brasileiros, participaram do desfile que abriu

presidente do CESABB-BA, Genildo Reis; presidente da AABB

oficialmente o evento.

anfitriã, Zaki Ocke, e toda a diretoria da FENABB, juntamente
com os conselheiros estaduais.

Para prestigiar o evento, diversas autoridades estiveram
presentes na cerimônia: vice-presidente de Gestão de Pessoas

Robson Rocha parabenizou a enorme família BB. “Este

do Banco do Brasil, Robson Rocha; diretores do BB José Carlos

evento representa para nós uma oportunidade de mostrar para
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MARGARETH MENEZES COLOCOU O PESSOAL PARA DANÇAR APÓS A CERIMÔNIA DE ABERTURA

a sociedade, a família Banco do Brasil.
O esporte traz carinho, saúde, respeito,
coisas que essa grande família consegue
reunir muito bem em um evento desse
porte”. O vice-presidente prestigiou a
abertura e o encerramento da Jornada.
Em três dias de muitas disputas
esportivas, cerca de 650 competidores
deram seu máximo na busca pelo tão
sonhado título nacional e, embora o

VOLEIBOL FEMININO FOI UM DOS DESTAQUES DA COMPETIÇÃO

primeiro lugar do pódio tenha sido
reservado apenas para algumas equipes,
o mais importante foi que, no final, todos

Veja os campeões em cada modalidade:

os participantes saíram vitoriosos.

Atrações de destaque

Modalidade

Campeão

Vice-campeão

Xadrez

Vitória da Conquista (BA)

Florianópolis (SC)

Sinuca

Salvador (BA)

Niterói (RJ)

Tênis de Mesa Feminino

Santarém (PA)

Sumaré (SP)

Tênis de Mesa Masculino

Cuiabá (MT)

São Leopoldo (RS)

da baianíssima Margareth Menezes,

Futevôlei

Castanhal (PA)

Rio Branco (AC)

que marcou presença com sucessos

Vôlei de Areia Feminino

Santa Cruz do Sul (RS)

Nova Cruz (RN)

da sua carreira. Outro ponto alto da

Vôlei de Areia Masculino

Ouro Preto do Oeste (RO)

Montes Claros (MG)

competição, desta vez no encerramento,

Voleibol Feminino

Joinville (SC)

Recife (PE)

foi a presença do embaixador do esporte

Futsal

Breves (PA)

Brasília (DF)

do Banco do Brasil Anderson Rodrigues,

Futebol Minicampo Supermaster

Cuiabá (MT)

Salvador (BA)

ouro nos Jogos Olímpicos de Atenas, em

Futebol Minicampo Master

Santa Cruz do Sul (RS)

Brasília (DF)

2004, prata na Olimpíada seguinte, em

Futebol Minicampo Adulto

São Luís de Montes Belos (GO)

Salvador (BA

Após a abertura oficial da JENAB,
os convidados tiveram a chance de
apreciar a boa música e o suingue

Pequim, e hexacampeão da Liga Mundial
(2001/2003/2004/2005/2006/2007).

Troféu Confraternização: S alvador ( BA)
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aconteceu na aabb
AABB São Paulo (SP): folia foi pra
toda a família
Carnaval é tempo de festa e diversão em todos os cantos
do Brasil. De norte a sul do país, abebeanos curtiram
muito as festas de carnaval e, na AABB São Paulo
(SP), o enredo não foi diferente. Nos dias 10 e 12 de
fevereiro, a Sede Sul e a Unidade Cantareira realizaram
as tradicionais Matinês Carnavalescas, em que papais,
mamães, familiares em geral, e principalmente a
garotada, se divertiram para valer.

AABB Natal (RN) sedia exposição
que valoriza cultura regional
A mostra fotográfica itinerante “Minha Terra, Meu
Chão - Cenas de um Rio Grande do Norte”, do Coletivo
Caçadores de Imagens, passou pelo Salão Azul da
AABB Natal, entre os dias 22 e 24 de fevereiro. O
objetivo foi divulgar a identidade cultural do estado,
por meio de fotografias de artistas locais.

Regata AABB 53 anos abre calendário
náutico de Brasília
A AABB Brasília (DF) completou 53 anos no dia 18 de
fevereiro. Pensando em comemorar essa data em grande
estilo, os dirigentes do clube organizaram a tradicional
Regata de Aniversário. O evento, realizado nos dias 23 e 24,
também marcou a abertura do calendário náutico da cidade.

Brincando na AABB reúne mais de
80 crianças em Ijuí (RS)
A 4ª edição da Colônia de Férias da AABB Ijuí (RS) foi
realizada entre os dias 28 de janeiro e 8 de fevereiro,
na sede do clube. O “Brincando na AABB”, tradicional
na cidade, reuniu crianças com idade entre 5 e 12
anos, com atividades de cunho recreativo e educativo,
sempre em grupo, focando na ludicidade.

AABB Maceió (AL) dá destaque ao
folclore em festa carnavalesca
O carnaval dos abebeanos de Maceió (AL) foi
marcado por muita alegria e atrações tradicionais
na cidade, como o Bumba Meu Boi. O evento foi
realizado na sede do clube, entre os dias 10 e 12
de fevereiro, durante as tardes. Ao todo, mais de mil
foliões compareceram na AABB.
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aconteceu na aabb
Superintendência do BB em Goiás
organiza Goianão BB 2013

Atleta de Sinop (MT) é campeã da
Copa América de Taekowondo

A AABB Jataí (GO) recebeu, no dia 23 de fevereiro,
a primeira etapa do Goianão BB 2013, evento
esportivo que reuniu funcionários e aposentados do
BB, preferencialmente associados das AABBs, além
de dependentes. A competição foi idealizada pelo
superintendente estadual do BB em Goiás, Edson
Bündchen, e prioriza a confraternização entre os
participantes.

Uma ex-educanda do Programa AABB Comunidade
Sinop (MT) levou medalha de ouro na 6ª edição da
Copa América de Taekowondo, realizada entre os
dias 25 e 27 de janeiro, em São José dos Campos
(SP). A atleta é Bruna Meneses, que por três anos
frequentou o Programa. Lá, ela fez aulas de judô e
participou de diversas atividades culturais. Foi por
meio do Programa desenvolvido na sede abebeana
que a jovem passou a se interessar por esportes.

Reinauguração da AABB Olímpia (SP)
é um sucesso
A família abebeana festejou, no dia 23 de março, a reinauguração
da AABB Olímpia (SP). Os dirigentes do clube realizaram uma festa,
no espaço do bar e restaurante da Associação, que contou com a
presença de 100 convidados. Vale lembrar que, hoje, o clube já conta
com 230 associados. Na ocasião, a FENABB esteve representada pelo
assessor da presidência Alexandre Sérgio de Souza.

Revitalização em São Francisco de
Paula (RS) aumenta quadro social
A revitalização do clube, que começou a ser planejada
em 2010, já trouxe muitos benefícios para a AABB
São Francisco de Paula (RS). Antes das melhorias, a
Associação tinha apenas 23 associados e apresentava
déficits mensais. Com apoio financeiro da FENABB, o
clube construiu um campo de futebol de grama sintética e, hoje, a diretoria já planeja construir uma quadra
de vôlei de areia, um galpão crioulo e, ainda, fazer a
reforma e a ampliação da sede social, pois o clube já
conta com mais de 200 associados.

AABB Palmas (TO) realiza evento
para as associadas
O Dia Internacional da Mulher não passou em
branco na AABB Palmas (TO). Para homenagear as
abebeanas, o clube reservou o domingo, dia 10 de
março. A AABB procurou, de várias formas agradar as
mulheres, disponibilizando bombons, aulão de jump
e de hidroginástica, massagem relaxante e muita
música de qualidade. O evento foi sucesso total,
reunindo mais de 300 mulheres.
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Seis estados
realizaram
ENCADs
no primeiro
trimestre
O ano de 2013 começou cheio de atividades no Sistema
AABB. Entre elas o Encontro de Administradores de
AABBs (ENCAD), realizado anualmente nos estados
e que, só no primeiro trimestre, já teve seis edições.
Nessas oportunidades, dirigentes de Alagoas,
Ceará, Espírito Santo, Goiás, Paraná e Rio de Janeiro
discutiram a realidade do Sistema AABB em seus
estados e trataram de assuntos como aprovação de
contas, estabelecimento de metas, I Fórum Nacional,
entre outros. Confira:

Alagoas:
Com a presença de 14 dirigentes, três conselheiros microrregionais,
autoridades do Banco do Brasil e do Sistema AABB, a AABB Maceió (AL)
recebeu, entre os dias 1° e 3 de março, o ENCAD-AL. A atividade, além de
ter proporcionado ampla troca de informações entre os participantes,
também serviu para o estabelecimento de metas conjuntas para 2013.
Entre as autoridades presentes, esteve o vice-presidente financeiro
da FENABB, Rene Nunes; o presidente do CESABB-AL, Jezreel Agra; o
superintendente regional do BB Oberti Finger; o gerente da GEPES
Marcos Esteves; o representante da agência de relacionamento da AABB
Maceió (AL), Ulisses Tiago; o representante da CASSI Alagoas Juraci
Roberto Lima e os conselheiros microrregionais Edmilson Costa Lima,
Darcy Henrique Brito e Sebastião Florentino Malta. Vale destacar que
o superintendente Oberti Finger ratificou o apoio da SUPER às AABBs.

Espírito Santo:
O ENCAD-ES reuniu 25 dirigentes do estado nos dias 23 e 24 de
fevereiro para tratar de assuntos de interesse do Sistema, como convênios,
importância da preservação patrimonial, atenção com questões legais e
saúde financeira dos clubes.
Além dos dirigentes estaduais, também esteve presente o vice-presidente
financeiro da FENABB, Rene Nunes, representando a Federação; o assessor
da FENABB Francisco Herculano; os conselheiros microrregionais Helvis
Ubiratan Felix, Edson Luiz Semensato e Paulo Roberto Pires; o gerente de
Mercado da SUPER-ES, Vinícius Moreira Santos, além de gerentes de agências de
relacionamento de algumas AABBs ali representadas.

Rio de Janeiro:
Reunidos na sede campestre da Associação dos Aposentados
e Funcionários do Banco do Brasil (AAFBB), em Xerém (RJ), nos dias
23 e 24 de março, cerca de 30 dirigentes de AABBs do Rio de Janeiro
participaram da edição 2013 do ENCAD-RJ. O evento abordou assuntos
de relevância para a realidade das Associações no estado, como
Jornadas Esportivas e I Fórum Nacional do Sistema AABB.
O vice-presidente Socioeducativo da FENABB, Marcelo Paim,
acompanhou de perto os trabalhos do ENCAD-RJ. Ele estava acompanhado
pelo assessor Francisco Herculano. É importante ressaltar também a
participação do superintendente estadual do Banco do Brasil Reinaldo
Yokoyama; do vice-presidente de Relações Institucionais da ANABB,
Fernando Amaral; do gerente da GEPES David Aquino; da gerente
estadual da Cooperforte Lygia Bastos; da vice-presidente de Seguridade
da AAFBB e conselheira da CASSI, Loreni de Senger; do conselheiro fiscal
da PREVI Odali Cardoso; além de toda a diretoria do CESABB-RJ, liderada
pelo presidente Paulo Roberto Pavão.
“Essa foi minha primeira participação no ENCAD Rio de Janeiro, e
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pra mim foi uma excelente oportunidade para conhecer os dirigentes
do estado e o trabalho desenvolvido por eles. Destaco o alto nível
dos debates presenciados e o amadurecimento do grupo, todos
preocupados em lidar de forma responsável com os problemas dos
clubes”, ponderou o superintendente estadual Reinaldo Yokoyama.

Goiás:
O ENCAD-GO foi realizado no dia 9 de março, com a
participação de 49 dirigentes. A importância da aproximação
entre Associações e agências do BB de relacionamento foi um
dos pontos centrais do encontro, que também definiu calendário
das Jornadas no estado e abordou assuntos administrativos.
Entre as autoridades presentes estava o superintendente
estadual do BB, Edson Bündchen; o presidente da FENABB,
Haroldo Vieira; o vice-presidente e o assessor da Federação
Rene Nunes e Francisco Herculano Cunha, respectivamente; o
presidente do CESABB-GO, Maurilio Gomes, acompanhado pelos
conselheiros Clever Bonfim, Godofredo José Correia, José Carlos
Teixeira, José Renato Alves Leão e Ronaldo Vieira; o gerente de
administração da SUPER, Marcos Lima; o gerente da GEPES,
José Voltareli Bovo; o gerente da CASSI Fernando Luiz Delgado
de Miranda, além de gerentes de agência do estado, todos
recepcionados pelo presidente da AABB sede, Elézer Lemes da
Silva, e sua equipe de diretores.
Edson Bündchen, que compôs a mesa de abertura, estava
bem à vontade, e falou da sua paixão pelas AABBs, inclusive
informou que foi presidente de uma quando morou em Santa
Catarina, na cidade de São José do Cedro.“Ser presidente de AABB
é um exercício de entrega. Por isso, tenho dedicado o melhor
das minhas energias no sentido de valorizar as Associações. A
ideia é recuperar aquelas que estão em dificuldade e continuar
trabalhando para consolidar as que estão indo bem”, disse.

Ceará:
No Ceará, o Encontro de Administradores,
realizado nos dias 21 e 22 de março, em Fortaleza (CE),
reuniu 29 administradores de AABBs e 27 educadores
do Programa AABB Comunidade. Além dos assuntos
administrativos referentes às afiliadas no estado, o
ENCAD se configurou como uma grande atividade
de integração entre os presidentes de AABBs e
coordenadores do Programa AABB Comunidade no
estado, iniciativa genuína do CESABB local.
A FENABB estava representada pelo presidente
Haroldo Vieira e pelo vice-presidente Waldyr Peixoto.
Também marcaram presença o presidente do
CESABB-CE, Melquíades de Oliveira; o presidente
da AABB Fortaleza (CE), Marcos Tavares; o gerente
Socioeducativo da FENABB, Daniel Martins de Carvalho;
o gerente de DRS, representando a Superintendência
Estadual, Tarcísio Gerotto, e o gerente de unidade da
CASSI no Ceará, Paulo Felix de Almeida Pena.
Na avaliação de Marcos Tavares, a presença do
gerente Socioeducativo da FENABB, Daniel Martins,
foi um diferencial. “Ele apresentou como se darão
as mudanças do Programa este ano, dentre elas,
questões relacionadas à renovação com o parceiro
local, inovações no treinamento dos educadores, foco
que será dado aos adolescentes, entre outros assuntos
que estavam gerando expectativas”, disse.

Paraná:
Os dirigentes de AABBs paranaenses participaram, nos dias 22 e 23
de março, do ENCAD Paraná. A atividade, realizada em Foz do Iguaçu (PR),
reuniu cerca de 60 participantes, entre presidentes de clubes, conselheiros
e autoridades. O vice-presidente financeiro da FENABB, Rene Nunes dos
Santos, representou a Federação no encontro.
Também prestigiou o evento, o superintendente regional do BB em Cascavel,
Dirceu Luiz Tessaro; o gerente da agência do BB na cidade, Mauro Bertagna; o
presidente do CESABB-PR, Daniel Liberato; o presidente da ANABB, Sergio Riede;
a vice-presidente de Finanças da AAFBB-RJ, Célia Maria Larichia, além do anfitrião,
presidente da AABB Foz, Hélio Otremba.
Na parte motivacional, o evento não deixou a desejar, muito pelo contrário,
o embaixador do esporte do BB Carlão, do vôlei, falou sobre a importância do
espírito de equipe e do pensamento positivo na conquista de metas. Tudo isso
com muita propriedade, pois o jogador acumula títulos como campeão olímpico,
da Liga Mundial e o heptacampeonato sulamericano.
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Faça o download
do RGC 2013/2014
no site da
FENABB
FENABB lançou o novo Regulamento Geral de Competições
(RGC) para o biênio 2013/2014. O documento, que rege todas as

R
G
C

egulamento

eral de

Jornadas Esportivas do Sistema AABB, pode ser conferido no site
e teve sua versão impressa encaminhada às AABBs e CESABBs, via
Correios, no final de maio.
Este ano, foram feitas algumas adequações no RGC para permitir
o aperfeiçoamento dos jogos e melhorar ainda mais a qualidade das

ompetições

Jornadas Esportivas Brasil afora. Para acessar o documento, acesse
www.fenabb.org.br> Área Restrita > Documentos > Área Esportiva >

2013-2014

RGC 2013/2014 e Anexos.
Conforme acordado na reunião do Conselho Consultivo, realizada
em março, fica liberada, a participação nas Jornadas Esportivas,
de atletas federados de modalidades individuais que tenham
participado de competições oficiais organizadas por Federações ou
Confederações. Nas modalidades duplas ou coletivas, a nova regra
vale apenas para atletas com até 16 anos e atletas com 36 anos
ou mais, completados no ano da Jornada, desde que não tenham
participado de campeonatos oficiais da categoria principal/adulta.

Regulamento Técnico do CINFAABB
Já está disponível para download no site da FENABB, o Regulamento Específico do Campeonato de Integração dos Funcionários
Aposentados do Banco do Brasil - CINFAABB. O documento tem validade de dois anos, ou seja, já valeu para o CINFAABB Goiânia (GO),
realizado de 18 a 25 de maio e, também, valerá para a edição 2014 do Campeonato. Para fazer o download do documento, acesse
www.fenabb.org.br> menu à esquerda, CINFAABB > CINFAABB 2013> Regulamento Específico.
Entre as principais alterações, destacam-se:
1) Também poderão participar do CINFAABB os associados:
- Funcionários do Banco do Brasil da ativa aposentados pelo
INSS, limitado a até 2 (dois) atletas por equipe nas modalidades
coletivas;
- Ex-funcionários dos bancos incorporados que trabalharam no
Banco do Brasil e se aposentaram após a incorporação, mesmo
que não recebam a complementação pela PREVI, bem como
cônjuge ou companheira devidamente comprovada por meio de
documentação;
- Companheiro ou cônjuge aposentado pelo INSS só poderão
participar na posição de goleiro, desde que registrado na CASSI
como dependente de funcionária aposentada do Banco do Brasil
que receba complementação de aposentadoria pela PREVI.
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2) Cada atleta poderá inscrever-se em apenas uma modalidade,
exceto natação e atletismo, que serão consideradas livres para
efeito de inscrição, não sofrendo penalidades no caso de ausência pelo choque de horários. O atleta inscrito não poderá participar em mais de uma categoria do futebol.
3) Aprovada a diminuição da idade mínima da categoria Futebol
Minicampo Hipermaster para 65 anos, completados no ano da
competição.
4) Poderá ser inscrito como goleiro companheiro ou cônjuge
aposentado pelo INSS, registrado na CASSI como dependente de
funcionária aposentada do Banco do Brasil que receba complemento de aposentadoria pela PREVI.

Andrea Denser

Gabriela Denser

artigo

por Walter Denser

NOÇÕES DE ADVERTÊNCIA E SUSPENSÃO
DISCIPLINAR DE EMPREGADOS
No âmbito do Direito do Trabalho, a

do perante as exigências do empregador,

relação entre empregador e empregado é

ocorrendo após reiteradas advertências ou

constante ponto de interesse e objeto de

mediante o cometimento de falta grave,

frequentes consultas apresentadas pelas

tais quais aquelas previstas no art. 482 da

Associações. Tal é o caso das formas de

Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.

penalidades passíveis de serem aplicadas

Dessa forma, a suspensão disciplinar pode-

aos funcionários que porventura desres-

rá acarretar na suspensão ou interrupção

peitem as normas e regras impostas no

do contrato individual de trabalho, a de-

ambiente de trabalho da Associação.

pender do caso.

Pautando-se no justo e no bom senso, o

Vale ressaltar que, previamente à apli-

empregador poderá, de forma moderada e

cação de uma falta grave, é recomendável

diante de caso concreto, aplicar determina-

a abertura de processo disciplinar para a

das penalidades, a fim de que o emprega-

apuração dos fatos, devendo ser concedido

do possa rever suas condutas e se adequar

ao envolvido o direito de apresentação de

as normas do local de trabalho.

defesa escrita, bem como de recurso, se for

A advertência disciplinar normalmente
é aplicada no caso de faltas leves e consis-

comprovada a falta grave no processo administrativo em questão.

te em um aviso emitido pelo empregador

Cumpre salientar ainda que, diante da

ao empregado, para que este tome conhe-

proteção que a CLT concede aos emprega-

cimento de seu comportamento indevido

dos, é indispensável que o empregador ob-

e/ou inadequado, ademais de seu caráter

serve os requisitos de proporcionalidade,

educativo. Assim, o empregado terá ci-

unicidade e atualidade no momento de apli-

ência de que os atos por ele praticados

cação das penalidades disciplinares. Ade-

durante o expediente de trabalho não es-

mais, se houver rigor excessivo ou humi-

tão condizentes com as normas da AABB,

lhação do empregado, poderá ser causa de

devendo procurar melhorá-los, sob pena

falta grave por parte do empregador, sendo

de a prática de ato indevido causar a pe-

motivo para rescisão indireta do contrato

nalidade de suspensão e posteriormente,

de trabalho.

rescisão do contrato de trabalho por justa
causa, se for o caso.

Maiores esclarecimentos e informações
poderão ser obtidas junto à Consultoria Ju-

A falta grave é passível de suspensão,

rídica da FENABB, por e-mail (jurídico@fena-

consistindo na tentativa de disciplinar e

bb.org.br) ou via telefônica - 0800.7042106

resgatar o comportamento do emprega-

e (61) 9212-4115.
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Você ﬁnancia a casa
própria agora e só
começa a pagar
daqui a 6 meses.

Tem muita gente dizendo que aprova
seu crédito. Mas e você? Aprova as
condições que te oferecem? Com o
crédito imobiliário do Banco do Brasil,
você realiza o sonho da casa própria com
as melhores condições: ﬁnanciamento
das despesas de cartório e ITBI,
desconto por pontualidade e ainda
pode escolher um mês do ano para
não pagar a prestação.
Banco do Brasil. Bom pra todos.

bompratodos.com.br
Central de Atendimento BB 4004 0001 ou 0800 729 0001 • SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678 • Deﬁciente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088

Crédito sujeito a aprovação cadastral e demais condições do produto.
Durante o período de carência serão cobrados juros, seguros e tarifas de administração do contrato.

