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A cada edição da Revista Dirigente AABB, ficamos mais motivados
com o dinamismo do Sistema e a pluralidade de eventos e
atividades que preenchem a vida dos nossos Clubes. Podemos

Conselho de Administração
Presidente:
Haroldo do Rosário Vieira

citar como exemplos os Encontros Estaduais de Administradores
de AABBs, que compartilham conhecimento, troca de experiências

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

e integração entre os dirigentes, ou as Jornadas Esportivas, que
fazem a alegria de atletas associados e familiares, orgulhosos ao
defenderem o nome e as cores das suas AABBs, numa verdadeira
caravana de abebeanos cruzando o país de norte a sul.
Nessa edição destacamos o CINFAABB realizado em Goiânia, no
mês de maio, quando reunimos mais de 2.500 pessoas, durante

Conselho Deliberativo - Titulares:
Presidente:
Reinaldo Fujimoto

uma semana, num ambiente de pura alegria e descontração, e o
quadro “Aconteceu na AABB”, onde são registradas inúmeras ações

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

de sucesso desenvolvidas nas afiliadas.

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

Pessoas do BB, no atendimento e suporte aos colegas do Banco

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

Continuamos com a parceria e o apoio à Diretoria de Gestão de
que participam de corridas de rua. No trimestre foram mais
quatro eventos do Programa Vida Saudável.
No plano institucional e de relacionamento com o Banco, o ponto

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

alto ficou por conta da reunião com a Diretoria de Relações com
os Funcionários – DIREF, onde foram alinhadas as ações do Banco
e da FENABB para que o resultado seja sempre o melhor para as

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

AABBs. As reuniões estatutárias, dos Conselhos Deliberativo e

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

do CINFAABB, para promover uma reunião de consolidação de

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

Toda essa movimentação do Sistema AABB nos permite refletir

aproveitou a participação dos Conselheiros Estaduais na abertura
ideias sobre o Sistema.

e depositar esperanças no caminho
que precisamos trilhar para ter uma
rede de clubes cada vez mais forte

Jornalista Responsável:
Delise Barbosa

e saudável.
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Fiscal, transcorreram com normalidade, e o Conselho Consultivo

Boa Leitura e saudações abebeanas!
Haroldo do Rosário Vieira
Presidente

facebook.com/FENABB
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Conselho Consultivo SE
REÚNE EM GOIÂNIA (GO)
Integrantes do Conselho Consultivo da FENABB se

realizadas na respectiva área. Marcelo Paim explicou como

reuniram, no dia 17 de maio, em Goiânia (GO), para uma

está o processo de renovação plurianual de convênio do

reunião extraordinária. O evento, realizado um dia antes

Programa AABB Comunidade. Clodoaldo Soares falou sobre o

da abertura oficial do XIX CINFAABB, teve por objetivo

CINFAABB em si, que começaria no dia seguinte. Rene Nunes

reforçar assuntos levantados na reunião do grupo em

apresentou dados sobre o Fundo Nacional de AABBs. Waldyr

março, em Salvador (BA).

Peixoto apresentou o projeto de reestruturação funcional

Na ocasião, cada um dos vice-presidentes da

em discussão na FENABB, que visa aprimorar o atendimento

Federação aproveitou para discorrer sobre as ações

diante da crescente demanda das AABBs, e explicou como a
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Federação está sensível à necessidade de
promover melhorias tecnológicas, como a
restruturação do SIGA e SGA.
O presidente Haroldo retomou
os

assuntos

trazidos

pelos vice-

presidentes e abriu um espaço para
troca de ideias com os dirigentes.
Todos tiveram oportunidade para fazer
ponderações e tirar dúvidas sobre
cada um dos pontos apresentados.
“Essa

reunião

pré-CINFAABB

foi

fundamental para amarrar alguns
assuntos

que

precisavam

ser

aprofundados. Um exemplo disso é o
próprio Fórum Nacional, sobre o qual
havia questionamentos e sugestões
que precisavam ser trabalhados”.

Abertura do encontro com a representação de todos os conselhos da FENABB
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No trimestre, 14 estados realizaram
EncontroS de Administradores
Os meses de abril, maio e junho foram importantes para elaboração de metas e
aprimoramento dos trabalhos que vêm sendo desenvolvidos pelo Sistema AABB em 14
estados. No período, dirigentes do Acre, Amazonas, Bahia, Maranhão, Mato Grosso, Mato
Grosso do Sul, Pará, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia, São Paulo, Sergipe
e Tocantins se reuniram para edições do ENCAD – Encontro de Administradores de AABBs.
A FENABB esteve representada em todas as edições.

Tocantins

Balanço de atividades das AABBs tocantinenses,
definição da sede da JESAB - Jornada Esportiva Estadual

das AABBs e Programação da FENABB. Estes foram alguns dos assuntos
debatidos e apresentados durante o ENCAD Tocantins, realizado no dia
6 de abril, no auditório do Hotel Victória, em Palmas (TO). O encontro
reuniu 18 representantes de 13 Associações do estado, que também
contou com a participação do vice-presidente da FENABB Marcelo Paim.
Durante o encontro, ficou definido que a AABB Palmas sediará, em
agosto deste ano, uma etapa da JESAB, congregando atletas abebeanos

pelos presidentes para o clube crescer ainda mais”,

para competições esportivas em diversas modalidades. A data ainda será

comentou.

definida pelos dirigentes dos clubes.

Na participação da FENABB,

o vice-presidente

O presidente do CESABB Tocantins, Luís Benvindo de Oliveira,

Marcelo falou que as AABBs podem e devem utilizar o apoio

apresentou o balanço financeiro do Conselho e um relatório da situação

financeiro da Federação para organizar eventos esportivos,

atual das Associações no estado. “A maior parte das AABBs está bem

socioculturais, socioeducativos, entre outros. “Em muitos

financeiramente, mas precisa ampliar a estrutura física e também o

anos, o recurso voltou para a FENABB porque as AABBs não

quadro de associados. Um ponto que deve ser trabalhado é que em

utilizaram. É preciso fazer a inscrição, mandar o projeto e

muitos municípios só tem a AABB como clube, e isso deve ser explorado

aproveitar esse recurso em prol do clube”, afirmou.

de cada dirigente. “A FENABB incentiva o ENCAD,
pois é um encontro que permite ampliar a troca de

Pernambuco

experiências entre as AABBs, trazer novas ideias para o fortalecimento
da rede de clubes e ainda auxiliar a FENABB no desenvolvimento de
novos programas, parcerias e convênios que facilitam a administração
das Afiliadas. Sem vocês aqui, isso não seria possível”, ponderou.
O presidente do CESABB-PE, José Alexandre, tratou de assuntos
mais administrativos. “Também buscamos traçar metas a serem
Encontro de trabalho permeado com atividades
culturais, sociais e muita integração. Assim foi o ENCAD
Pernambuco, realizado nos dias 6 e 7 de abril, com a
participação de 30 dirigentes de AABBs do estado.
Abrindo as atividades, o vice-presidente Financeiro da
Federação, Rene Nunes, ressaltou a importância da presença
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alcançadas pelo conjunto das AABBs do estado”, explicou.
O ENCAD Pernambuco, classificado pelo próprio presidente
Alexandre como “o melhor dos últimos tempos”, contou com espaço para
atividades de integração, como show de forró e apresentação cultural
do grupo folclórico Os Caretas. No domingo, um almoço encerrou as
atividades com chave de ouro.

Mato Grosso

Dirigentes de 35 AABBs do Mato Grosso
participaram, no dia 6 de abril, do Encontro de

Administradores de AABBs (ENCAD). Realizado no Hotel Fazenda
Mato Grosso, na capital Cuiabá. O presidente da FENABB, Haroldo
Vieira, participou do evento e, na oportunidade, enfocou programas,
auxílios reembolsáveis e não-reembolsáveis, parcerias comerciais e
convênios disponibilizados na Programação FENABB. Em seguida, falou
sobre o I Fórum Nacional do Sistema AABB, tirando dúvidas sobre o
encaminhamento das ações, especificando etapas e explicando quem
conduziria o processo em cada AABB.

a integração entre os dirigentes e a disposição com que
cada um participou nos debates. “Fiquei muito satisfeito

Após o almoço, a consultora Joice Terezinha Lisboa demonstrou
as possibilidades que as AABBs têm para estruturar projetos esportivos
e/ou culturais ao amparo das leis de incentivo, visando a melhoria da
estrutura física e a dinamização dos clubes. Na sequência, a diretoria
do CESABB-MT e os dirigentes das AABBs definiram os locais e as datas
das jornadas esportivas e, ao final, foi realizada a Assembleia Geral para
aprovação das contas do CESABB-MT, relativas ao exercício anterior.

com a participação maciça dos presidentes de AABBs,
enfim, superou expectativas”, disse.
“Foi um evento muito bem organizado pelo
CESABB. A satisfação e a motivação dos colegas
estavam evidentes, retratadas pela participação ativa
na reunião e nos momentos de confraternização. Pelo
que vi, 2013 será um ano bem movimentado nas AABBs

“Apesar do curto espaço de tempo, foi uma excelente reunião de

do Mato Grosso, a julgar pela presença no Encontro,

trabalho”, comentou o presidente do CESABB-MT, José Humberto. Para

onde apenas uma AABB não pode participar. Parabéns”,

o gerente da GEPES, Esaú de Souza, o que mais chamou atenção foi

concluiu Haroldo.

superintendente regional Marco Antonio Sanches; São Paulo
o gerente regional da GEPES Rodrigo Quintiliano
e o diretor executivo do SEGASP, Hamilton Morgado. Todos foram
recepcionados pelo presidente em exercício da AABB anfitriã, Anísio
Carossini, e pelo presidente do CESABB-SP, Francisco Paulino.
O diretor Sérgio Peres falou sobre a importância das AABBs
na formação e na socialização dos funcionários do BB e de suas
famílias. “Reafirmo meu compromisso com as AABBs e ratifico
Ribeirão Preto (SP) recepcionou, nos dias 19 e

a necessidade de todas as áreas apoiarem as atividades das

20 de abril, o Encontro de Administradores de AABBs

Associações”, disse. O superintendente estadual Fábio Euzébio

do estado de São Paulo. Contando com a presença

afirmou que “as Associações são aliadas do BB, pois ajudam a

de 73 dirigentes abebeanos, além de conselheiros

aproximar as comunidades nas quais estão inseridas das agências.

microrregionais, toda a diretoria do CESABB, autoridades

Neste sentido, temos um grande potencial a ser trabalhado e

do Sistema e do BB, o momento contou com uma pauta

aprimorado e, no que depender do nosso apoio, faremos todo o

objetiva e configurou-se como uma boa oportunidade

esforço para fortalecer essa parceria”, afirmou.

para integrar os participantes.

no

O ENCAD São Paulo também teve espaço para falar de um

O presidente da FENABB, Haroldo Vieira, estava

assunto que é de interesse de todo o Sistema AABB: aprovação

evento, acompanhado

Francisco

de projetos com base na Lei de Incentivo ao Esporte. Para isso,

Herculano e da assessora jurídica da Federação,

do

assessor

o palestrante Sócrates Jr. (filho do ex-jogador Sócrates) trouxe

Andrea Denser. Também registrou presença o diretor

um apanhado de informações que os clubes precisam ter caso

da DISAP (Diretoria de Distribuição São Paulo), Sérgio

queiram aprovar projetos e, assim, captar recursos junto ao

Peres; o superintendente estadual Fábio Euzébio; o

Ministério dos Esportes.
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aproximam o BB e a comunidade. Mato Grosso do Sul
“Todos saíram atualizados, inclusive
sobre o papel que a FENABB e o CESABB desempenham junto aos
clubes”, explicou Túlio.
O presidente da FENABB, Haroldo Vieira, fez uma apresentação
bem dinâmica, onde os dirigentes puderam interagir e sanar
dúvidas. Foi dada ênfase para questões de cunho administrativo,
jurídico e gerencial dos clubes, além dos aspectos legais como
Um dia de muita troca de experiências, repasse de

estatuto, ata de eleição, impostos, entre outros. “Outro ponto que

informações, estabelecimento de metas e integração.

abordei na apresentação foi a Programação FENABB, lembrando

Essa frase resume bem como foi o Encontro de

que os programas da Federação complementam as ações que o

Administradores de AABBs do Mato Grosso do Sul,

clube oferece aos seus associados”, disse Haroldo.

ENCAD 2013, realizado no dia 13 de abril, no Hotel
Vale Verde, em Campo Grande (MS).

Na momento destinado ao CESABB, o presidente Ubiratan
Chita trabalhou uma pauta bastante propositiva. Além da

O superintendente estadual Marco Túlio, que

aprovação das contas do Conselho em Assembleia Geral, também

se declarou abebeano de coração, enfatizou a

foram definidas as sedes das Jornadas 2013 e feita uma prestação

importância dos presidentes das AABBs, pontuando

de contas das visitas realizadas pelo CESABB às AABBs em 2012.

que a liderança deles pode ser sentida até nas

“Nessas visitas detectamos pontos que podem ser melhorados e o

agências, por exemplo, quando são feitas ações que

ENCAD nos ajudou a traçar metas pra isso”, afirmou.

Maranhão

Muita integração e trabalho em

equipe não faltaram no Encontro de Administradores de
AABBs do Maranhão (ENCAD), realizado na AABB São Luís
(MA), no dia 19 de abril. As atividades começaram por volta
das 14h e se estenderam ao longo do dia.
O presidente do CESABB-MA, Abdomacir Coelho Santos,
iniciou o evento definindo, juntamente com as 21 AABBs
representadas, a sede da Jornada Estadual. Na ocasião, a
cidade de Caxias foi a escolhida para sediar o evento em

ao longo do ano, com informações sobre auxílios financeiros,

setembro. Abdomacir também falou sobre a importância

convênios e parcerias. O outro assunto tratado por Rene foi o

da boa gestão nas AABBs, citando a importância do clube

lançamento do I Fórum Nacional do Sistema AABB.

estabelecer parcerias locais com empresários onde ela está
estabelecida.

O superintendente estadual Maélcio, que acompanhou
boa parte dos trabalhos no ENCAD, falou que sempre

O vice-presidente da FENABB Rene Nunes prestigiou

acompanha questões relacionadas às Associações e que, nas

o evento e frisou o apoio sempre presente da Federação

cidades por onde visita, algumas delas bem pequenas, observa

às afiliadas e apresentou, de maneira detalhada, a

que o único clube da cidade é uma AABB. Ele ainda observou o

Programação FENABB - documento elaborado justamente

carinho que aquelas comunidades têm para com o clube, tanto

para atender e orientar os dirigentes em suas demandas

os empresários locais, quanto a comunidade em si.
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Rio Grande do Norte

No dia 27 de abril, a ensolarada
Natal (RN) recebeu a edição 2013

do ENCAD-RN. Realizado no Hotel Porto do Mar, a atividade teve a
participação de 13 presidentes de AABBs, além de autoridades do Banco
do Brasil, do Sistema AABB e de entidades parceiras, como a CASSI.
Na oportunidade, o superintendente Sérgio Luiz Cordeiro de
Oliveira falou sobre a importância do Sistema AABB para os funcionários
do Banco e para as comunidades nas quais a AABB está inserida. Ele
destacou a parceria com a AABB Mossoró, onde o BB vai instalar uma
agência Estilo e, por fim, parabenizou os dirigentes “pela dedicação e
trabalho realizado em suas cidades”, afirmou.

O presidente do CESABB-RN, Alberto Luíz, seguiu
o mesmo ritmo, e trouxe para a pauta o planejamento
de atividades do Conselho para o ano. Plano de

Representando a FENABB, o vice-presidente Waldyr Peixoto

Segurança contra Incêndio e Pânico foi outro tema

trabalhou pontos que têm impacto direto na gestão dos clubes, como

que gerou bastante interesse dos dirigentes. “Também

a boa utilização dos programas e convênios disponibilizados pela

incentivamos as AABBs para que utilizem mais

Federação por meio da Programação FENABB 2013. Waldyr ainda

fortemente os programas oferecidos pela FENABB

ressaltou a importância das questões jurídico-administrativas dos

e, por fim, trouxemos a questão da liberação parcial

clubes e, por fim, falou do I Fórum Nacional do Sistema AABB, abrindo

de dirigentes. Aqui no estado, somente duas AABBs

espaço para sugestões.

utilizam esse benefício”, explicou Alberto.

da Programação FENABB podem ser úteis

Bahia

na administração dos clubes, e incentivou os dirigentes a
manterem atualizados os sites das AABBs. Genildo dos Reis,
presidente do CESABB-BA, conduziu a aprovação de contas
do Conselho referente ao exercício de 2012. Outros assuntos
tratados pelo Conselho foram: calendário de atividades para
2013, como visitas às AABBs, e Jornadas Esportivas.
Paulo Emílio, um colega do BB, foi convidado para
palestrar sobre a Lei de Incentivo ao Esporte. Ele mostrou
o quanto as AABBs podem usufruir dessa iniciativa para
Foi realizado, nos dias 27 e 28 de abril, o Encontro

captar recursos. Lúcia Borges, foi outra colega do BB

de Administradores de AABBs da Bahia (ENCAD-BA).

que engrandeceu o ENCAD, falou sobre a importância do

A atividade, realizada no Bahiamar Hotel, contou

Programa AABB Comunidade, do qual é uma entusiasta e que,

com a presença de 75 dirigentes abebeanos, entre

até o ano passado, era desenvolvido em 43 AABBs baianas.

conselheiros microrregionais de AABBs, presidentes
de clubes e diretores do CESABB local.
O

presidente

da

FENABB,

Haroldo

Para o gerente de administração da SUPER, Samuel
Mourão, os ENCADs são uma iniciativa muito válida, “pois nos

Vieira,

oportuniza ver de perto quais as necessidades e demandas dos

mostrou aos participantes o quanto os programas e

clubes e, em paralelo a isso, podemos incentivar uma maior

os serviços disponibilizados pela Federação por meio

interação dos funcionários do BB na rotina das AABBs”, concluiu.
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gerente de DRS da SUPER, João Rogério Correia, e toda

Sergipe

a diretoria do CESABB-SE, liderada pelo presidente
Lucivaldo de Jesus Oliveira.
A pauta do CESABB-SE foi trabalhada com participação ativa
dos presidentes das AABBs presentes. Lucivaldo fez uma avaliação do
ano que passou, apresentando quais objetivos foram alcançados ao
longo do ano. Rene, por sua vez, apresentou de maneira bem detalhada
programas e convênios da Federação disponibilizados anualmente por
No encontro em Sergipe, 13 dirigentes participaram

meio da Programação FENABB, e reforçou alguns pontos trazidos por

de mais uma edição do ENCAD – Encontro de

Lucivaldo a respeito do Fórum, explicando o quanto será importante a

Administradores, nos dias 4 e 5 de maio. A atividade,

participação de todos.

realizada no Prodigy Resort, em Barra dos Coqueiros

A superintendente Lúcia Helena, agradeceu a oportunidade da

(SE), também reuniu os gerentes das agências de

participar e disse o quanto as AABBs são importantes para o Banco

relacionamento das AABBs.

do Brasil. “As Associações Atléticas ajudam a aproximar o Banco da

O vice-presidente Financeiro da FENABB, Rene

comunidade e isso pra nós é muito importante”, afirmou Lúcia. O gerente

Nunes dos Santos, representou a Federação, além da

de DRS João Rogério Correia aproveitou para ressaltar a importância do

superintendente estadual do BB Lúcia Helena Cruz M.

Programa AABB Comunidade, iniciativa que já atendeu a milhares de

Cuevas; o superintendente regional Claudinei Dapper; o

crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social.

Piauí

A AABB Teresina (PI) recebeu, no dia

8 de junho, o Encontro de Administradores de AABBs
- ENCAD 2013. A atividade, que reuniu dirigentes de
clubes, associados, gerentes de agências locais do BB e
autoridades teve como objetivo principal traçar metas
conjuntas para o Sistema AABB no estado.
O presidente da AABB sede, Antônio dos Santos
Valente, abriu o encontro dando as boas vindas aos
dirigentes e colocando a estrutura do clube ao inteiro

aprimoramento da gestão abebeana estiveram entre os

dispor dos participantes. Logo após, o gerente de mercado

assuntos tratados.

da Super Estadual, Célio Augusto Machado, tomou a
palavra, colocando-se à disposição das AABBs, em nome
do Banco do Brasil, no que fosse necessário, haja vista a
importância dos clubes.

E o presidente da FENABB, Haroldo Vieira, atualizou os
dirigentes sobre as novidades na Programação, incentivandoos a fazer o melhor uso possível dos facilitadores ali
disponibilizados. Haroldo também falou sobre o Fórum Nacional

Já o presidente do CESABB-PI, Marcos Cortez Rufino,

de AABBs, etapa estadual, já que no estado, as etapas locais

focou a atuação estratégica do CESABB junto às afiliadas,

haviam sido concluídas. “Nesse ENCAD foi feita a experiência

atuando como braço da FENABB no estado e trabalhando,

de aplicar as dinâmicas do Fórum no próprio evento. Ficou

dia após dia, para o fortalecimento das AABBs piauienses.

claro o entusiasmo dos participantes na proposição de ideias

Prestação

e sugestões que, depois de aplicadas, poderão impactar muito

do

de

exercício

contas, aprovação

de

anterior

sustentabilidade

(2012),
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documentações
e

positivamente todo o Sistema AABB”, afirmou Haroldo.

Rondônia

Em

Rolim

de

Moura, cidade

sede

do

ENCAD Rondônia, bastante troca de informações
relacionadas à sustentabilidade do Sistema AABB deu o tom dos
trabalhos. Realizado no dia 8 de junho, no Hotel Ecos, o evento reuniu
16 representantes de AABBs.
Rosane Santanna, presidente do CESABB-RO, abriu os trabalhos e,
com a participação de 12 dirigentes, definiu um calendário de atividades
para a atuação do Conselho Estadual. Também foram definidas data e
sede da JESAB 2013, que será nos dias 31 de agosto e 1° de setembro,
em Ji-Paraná. Outro apontamento foi em relação ao período de realização
do ENCAD 2014, que deve ser até o mês de março e, possivelmente, no
mesmo período da reunião de Administradores do Banco do Brasil.

para atender e orientar as afiliadas.
“Percebi a presença de alguns novos presidentes, todos
centrados e comprometidos em fazer uma boa gestão em

Rene Nunes, vice-presidente da FENABB, falou em seguida. Ele

suas sedes. No que depender da FENABB, não faltará apoio

levou aos presentes os números atualizados das AABBs de Rondônia,

para que essas AABBs possam crescer ainda mais”, disse Rene.

mostrando como anda a situação de cada afiliada. Rene também fez

O deputado estadual Luiz Cláudio (PTN) marcou presença no

uma apresentação sobre a Programação FENABB, documento elaborado

evento, que também teve cobertura televisiva do SBT.

do BB no estado, Jefferson Correa,

Acre e Amazonas

falou logo após, enaltecendo o papel dos dirigentes de clubes
que, muitas vezes, têm de conciliar o trabalho na AABB com o
do Banco. “É importante afinar o relacionamento Banco/AABB,
pois isso pode gerar novos negócios para o BB e, também,
mais associados para a AABB”, ponderou Jefferson.
Érica de Mendonça Gurgel, gerente da GEPES Amazonas,
também marcou presença. Filha de funcionário do BB, para ela,
“ser presidente de uma AABB é uma fantástica oportunidade de
aprender e exercitar a liderança, um preparo para assumir cargos
Conhecida como a “metrópole da Amazônia”,
Manaus (AM) foi sede,

no dia 15 de junho,

administrativos no Banco”. Outro que fez bonito nesse ENCAD

do

foi o presidente do CESABB-AC, ElonMachado, que tocou num

Encontro de Administradores de AABBs (ENCAD) dos

ponto vital para o sucesso de um clube: a importância de toda a

estados do Acre e do Amazonas. Por conta dessa

diretoria abebeana vestir a camisa em todos os momentos.

formatação, reunindo dois estados em um evento, a
reunião foi bastante rica em trocas de experiências,
proporcionando

ampla

integração

entre

os

participantes.

O vice-presidente Rene Nunes fechou as apresentações
com uma palestra bastante dinâmica onde procurou mostrar o
quanto a Federação tem trabalhado, junto ao próprio BB e aos
CESABBs, para tornar a gestão dos clubes mais eficiente. “Um

O presidente do CESABB-AM, Jairo Matos, abriu o

clube é feito de pessoas e, por isso, temos trabalhado para

encontro com uma apresentação onde mostrou fotos

que o administrador de AABB esteja cada vez mais capacitado

e filmes das AABBs de seu estado. O superintendente

para fazer a gestão”, concluiu.
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Pará

O Encontro de Administradores do Pará teve como sede
a capital do estado, Belém. O evento, realizado no dia 22 de

junho, reuniu 15 dirigentes de AABBs. Estiveram presentes, além do
presidente do CESABB-PA, Pedro Paulo Campos Magno, o presidente
da FENABB, Haroldo Vieira; o gerente regional da GEPES Belém,
Rodrigo Quirino, e a gerente regional da CASSI Pará, Aurilene Silva.
A abertura do encontro ficou a cargo do CESABB. Diversos
assuntos foram trabalhados, como prestação de contas; eleições nas
AABBs, CESABB e FENABB; liberação de dirigentes; planejamento
estratégico; diagnóstico e atualização cadastral; planos de expansão

tema motivou bons debates. “Foi realizada uma dinâmica

da base de associados; participação nas competições esportivas

de grupo para discutir os principais tópicos do Fórum,

da Federação; RGC; orientações trabalhistas e fiscais, entre outros.

permitindo um amadurecimento ainda maior das propostas

“O ENCAD-PA foi excelente, todos os participantes elogiaram a

que serão apresentadas na etapa nacional”, disse Haroldo.

organização e o envolvimento com os temas apresentados, assim
como as trocas de experiências entre as AABBs foi o ponto alto”,
afirmou Pedro Paulo.

Na avaliação de Rodrigo, “participar de uma ação
como o ENCAD é sempre uma boa oportunidade para
testificar o potencial negocial da rede de clubes e o

O presidente Haroldo falou sobre temas como Programação

quanto o Banco do Brasil pode, e deve, se aproveitar disso

FENABB, entre outros. O momento mais esperado, contudo, foi quando

não apenas para fazer novos negócios, com novos clientes,

Haroldo tratou do Fórum Nacional de AABBs. No Pará, os dirigentes

mas também para promover a qualidade de vida de seus

têm se comprometido bastante em repensar o Sistema e, por isso, o

funcionários”, encerrou.

Executivos da DIREF
visitam sede da Federação
Executivos da DIREF (Diretoria de Relações com

Brasil e Seguro Ouro Vida; ações que visam a sustentabilidade

Funcionários e Entidades Patrocinadas) visitaram, no dia 14 de

dos clubes; dinâmicas de treinamento dos dirigentes

junho, a sede da FENABB. Eles foram recebidos pelos diretores

abebeanos, além das assessorias que são prestadas às afiliadas

da Federação e, na oportunidade, conheceram mais de perto as

ao longo de todo o ano.

várias ações realizadas dentro do Sistema AABB.

O assessor Herculano Cunha fez uma apresentação

Representaram a DIREF o gerente Executivo Vagner

sobre o Acordo de Trabalho firmado entre a FENABB e os

Lacerda, acompanhado do gerente de Divisão Carlos Alberto

dirigentes cedidos, destacando pontos como metodologia,

Marques Pereira, e dos assessores Júlio César Casaroti e

pontuação,

Viviane Mitsuka Ida. Os diretores da Federação Clodoaldo

administrativo, esportivo e cultural), metas e indicadores que

Soares, Marcelo Paim, Rene Nunes e Waldyr Peixoto, além do

permitem à FENABB acompanhar o trabalho dos dirigentes

presidente Haroldo do Rosário Vieira e do assessor Herculano

que possuem cessão integral.

Cunha, acompanharam a visita.

segmentos

mensuráveis

(financeiro,

“Foi um encontro muito positivo pra nós da FENABB

Vagner e sua equipe conheceram de forma detalhada os

e também para a DIREF - diretoria que faz a governança do

programas que são desenvolvidos pela Federação em prol do

Sistema AABB e cuida do relacionamento entre a Federação

Sistema AABB e que fortalecem as marcas AABB, Banco do

e o Banco.
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Momentos como este, onde foram abordados

vários temas de interesses recíprocos, fortalecem a parceria
e permitem que o Banco conheça mais detalhadamente
o papel e projetos desenvolvidos pela FENABB para as
AABBs. Foram discutidos assuntos estratégicos como
o aperfeiçoamento do processo de disponibilidade de
dirigentes, Acordo de Trabalho, atualização da IN 406 e a
participação da DIREF em eventos esportivos, culturais e
encontros de trabalho que reúnam presidentes das AABBs”,
explicou Haroldo.
O gerente Vagner Lacerda também avaliou o encontro
positivamente. “Esse encontro faz parte de uma estratégia

Executivos da DIREF com o presidente da FENABB

do Banco do Brasil de fortalecer o relacionamento com a
FENABB, pois enxergamos na Federação um importante
instrumento de geração de benefícios para os funcionários,
seja por meio do entretenimento, do esporte ou do lazer.
Particularmente, eu já conhecia as instalações da FENABB e,
nessa oportunidade, fomos a todos os setores e constatamos
a boa instalação, a organização e a estrutura da entidade.
Também gostamos muito da parte do Acordo de Trabalho, um
avanço importante na gestão e no processo de governança
das AABBs que, cada vez mais, se aproxima dos modelos de
gestão que primam pela qualidade e pelo alcance de metas
que fortalecerão o Sistema AABB”, afirmou.
Acordo de trabalho foi um dos assuntos da pauta

Diretoria da FENABB e membros da DIREF em reunião para apresentação de projetos da FENABB
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Conselho Deliberativo
REALIZA REUNIÃO ORDINÁRIA E
EXTRAORDINÁRIA

Membros do Conselho Delliberativo se reunem na FENABB para deliberar sobre diversos assuntos da pauta

Prestação de contas, balanço

balanço anual e os demonstrativos

Antonio Careli, Márcio Oliveira Costa e

patrimonial, demonstrativos

financeiros da FENABB, que já tinham

Reinaldo Fujimoto - Fuji (presidente).

financeiros, regimento
interno, planejamento
estratégico e novo plano
de estrutura funcional da
FENABB foram assuntos da
pauta

recebido parecer favorável do Conselho
Fiscal e da auditoria externa.

O presidente Haroldo Vieira fez
uma apresentação sobre o desempenho

No segundo momento, na reunião,

orçamentário e financeiro da Federação,

a pauta foi um pouco maior, com a

e falou sobre os projetos realizados em

aprovação dos regimentos internos

2012 pelas diversas áreas. Para isso,

dos Conselhos de Administração e

ele contou com a colaboração dos vice-

Deliberativo; formalizada a

presidentes Clodoaldo Soares, Marcelo

posse do

vice-presidente Waldyr Peixoto; ciência

Paim, Rene Nunes e Waldyr Peixoto.

do novo plano de Estrutura Funcional

O assessor Francisco Herculano foi o

No dia 17 de junho, duas reuniões

da FENABB e da proposta do modelo

responsável por fazer as apresentações do

importantes do Conselho Deliberativo,

de estatuto para os CESABBs, que está

plano de Estrutura Funcional e da proposta

uma ordinária, pela manhã, e outra

em fase final de análise pelo Banco do

de revisão do Planejamento Estratégico.

extraordinária, à tarde, foram realizadas

Brasil, além da apreciação da revisão do

na sede da Federação. Na pauta da

Planejamento Estratégico da Federação

documentos relacionados às prestações

primeira estava aprovação das contas

para os próximos anos.

de contas da FENABB, basta acessar o

da Federação referentes ao exercício

os

conselheiros

vizualizar

todos

os

do

site www.fenabb.org.br > Área Restrita

de 2012. Na ocasião, o colegiado

Deliberativo estavam Sergio Riede,

> Prestação de contas FENABB - 2012 -

Deliberativo apreciou e aprovou o

Dilson Piati, Luís Antônio Brum, Luiz

Demonstrações Contábeis.
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Entre

Para

Balancetes de janeiro a março:
Conselho Fiscal emite parecer favorável
No dia 29 de abril, membros do Conselho Fiscal da

Entre os presentes estava Regina Fátima de Souza Cruz

FENABB se reuniram na sede da Federação, em Brasília

(presidente), Nelson Vieira - Batata, Wayne José Pinheiro,

(DF), para analisar e verificar a exatidão e tempestividade

Antônio Rubem de Almeida Barros Junior, Francisco

dos registros contábeis da Federação referentes aos

Mariquito e Cézar José Dhein Hoefling.

meses de janeiro e fevereiro de 2013, conforme prevê o
Estatuto da Federação no seu Artigo 33, Inciso I.
Na

oportunidade,

os

conselheiros

No dia 13 de maio, os conselheiros voltaram a se
reunir, desta vez para verificar os registros contábeis da

emitiram

parecer favorável sobre esses balancetes mensais.

Federação referentes ao mês de março, também emitindo
parecer favorável sobre esses balancetes.

3° Encontro Nacional de Dirigentes
Cedidos e Presidentes de AABBs de Capitais
A FENABB promoverá, nos dias 16 e
17 de outubro, o 3° Encontro Nacional de
Dirigentes Cedidos e Presidentes de AABBs
de Capitais. O local escolhido foi Brasília
(DF), e o evento terá como objetivos:
1) Promover a troca de experiências
entre os participantes; 2) Discutir e
aprimorar soluções para a gestão dos
clubes; 3) Traçar pontos que precisam
ser

otimizados

abebeanas, bem

nas
como

administrações
potencializar

Acordo de Trabalho
Conforme foi noticiado (ver matéria da visita de executivos da DIREF à sede
da Federação), o Banco do Brasil tem valorizado o Acordo de Trabalho feito entre
a FENABB e os dirigentes cedidos, inclusive qualificando-o como “um avanço
importante na gestão e no processo de governança das AABBs”. Por isso mesmo,
é importante frisar que nesse 3° Encontro Nacional será feita uma avaliação dos
primeiros 12 meses de vigência desse acordo. Para que os trabalhos possam ser
aprimorados, é interessante que cada dirigente faça a aplicação dos indicadores
e aponte quais as maiores dificuldades encontradas nesse período, elencando
também pontos positivos.

experiências de sucesso e 4) Aprofundar
o Acordo de Trabalho com os dirigentes
cedidos.
Além do Conselho de Administração
da FENABB, também estarão presentes
representantes
Deliberativo

e

dos
Fiscal,

conselhos
assessores

e

autoridades do Banco do Brasil.
Em breve, estará no site da FENABB
(www.fenabb.org.br) todas as informações
sobre o evento e serão encaminhados
e-mails institucionais com orientações
para participação. Portanto, reserve essa
data na sua agenda!!!
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DICA Saúde
FENABB

O inverno chegou...
veja alguns cuidados com a
saúde nessa época do ano!

N

essa época do ano, junto com aquele agradável friozinho, alguns incômodos já são esperados,
como a baixa umidade do ar em algumas regiões do Brasil, o excesso de chuva em outras... e
tudo isso pode causa irritações nas vias nasais, alergias, isso pra não falar de gripes e resfriados!

Contudo, hábitos simples, como lavar as mãos, podem ser úteis para evitar, por exemplo,

contaminações virais. Pequenas ações podem ser feita para minimizar alguns desconfortos, como colocar
os agasalhos que ficaram guardados ao longo do ano ao sol pode prevenir alergias. Além dessa dica,
confira outras informações abaixo que poderão fazer do seu inverno uma agradável estação.

1) Use soro fisiológico para lavar os
olhos e as narinas para evitar irritações.
Além do frio, a umidade e a poluição
contribuem para o aumento das
infecções respiratórias.
2) Lave sempre suas mãos! O vírus da
gripe é transmitido por contato direto:
aperto de mão, objetos contaminados,
tosse e espirro. Lavar as mãos diminui
essa transmissão.
3) Mantenha-se agasalhado e evite
mudanças bruscas de temperatura.
4) Evite lugares fechados e mantenha
os ambientes sempre ventilados. A
menor umidade do ar e a aglomeração
de pessoas em lugares fechados nos
deixam mais expostos às bactérias.
5) Para evitar o acúmulo de poeira, passe
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um pano úmido na casa diariamente.
Uma dica é colocar algumas gotas de
óleo essencial de hortelã na água.
6) Para aumentar a umidade do ar em
locais com baixa umidade, coloque em
uma vasilha com água fervente e folhas
de eucalipto, deixando-a embaixo da
cama ou atrás do sofá. Os efeitos do
eucalipto facilitam a respiração.
7) Alimente-se bem! Com uma dieta
balanceada, rica em cereais integrais,
frutas, verduras e legumes, você fornece
nutrientes para fortalecer as defesas do
seu organismo.
8) Sorria mais, leve uma vida mais
tranquila, dê “bom dia” aos pássaros, ao
sol, às nuvens... Pessoas bem humoradas
e felizes produzem mais endorfina, um
hormônio relaxante!

“Quem não se
comunica, se
trumbica”, dizia
Chacrinha
Que diretoria abebeana não se

cidade, ou de seu estado? E, para além de

sentiria orgulhosa em compartilhar as

estampar jornais e revistas, também vale

comunicação serão assuntos abordados

atividades desenvolvidas na AABB com

perguntar: como anda a comunicação com

nos próximos encontros da FENABB,

todo o Brasil, fazendo com que matérias

seu associado? Ele acessa muito o site? A

em um espaço COMUNIQUE-SE. Confira

do clube estampassem o site da FENABB

rádio local costuma divulgar atividades da

abaixo algumas dicas de como enviar

(www.fenabb.org.br)?

AABB? Como fazer para que o clube seja

fotos e releases de eventos de sua

mais visto, ouvido e lembrado pelo que

AABB para FENABB, parceiros e veículos

desenvolve junto à comunidade?

de comunicação de sua cidade.

Melhor

que

isso, imagine

sua

AABB pautando os jornais locais de sua

Essas

e

outras

dicas

de

Enviando FOTOS de atividades abebeanas:
Muitas vezes a equipe de comunicação da FENABB recebe fotos de eventos promovidos nas AABBs, mas que,
infelizmente, não podem ser publicadas junto da matéria enviada, pois ou não estão em bom tamanho ou estão em
formatos inadequados, que impossibilitam o uso ou a edição do material.
As dicas a seguir poderão ser úteis para que sua AABB saia, literalmente, bem na foto!!!
Dica 1: O arquivo deve ser enviado tal como é retirado da máquina, ou seja,
em formato JPG/JPEG.
Dica 2: Para uma foto ilustrar a matéria, o tamanho mínimo dela deve
ser de 1.772 X 1.224 pixels (é possível verificar esse tamanho da foto em
programas como Photoshop ou Microsoft Picture Manager).
Dica 3: Atente para fotos borradas ou com objetos na frente do foco da
imagem. Fotos assim não são publicadas, pois não ficam claras o bastante
para que o leitor entenda o que está sendo mostrado na cena.
Dica 4: Jamais envie fotos carregadas dentro de arquivos Word (.doc), Power
Point (.ppt) ou PDF, pois essas imagens não podem ser reaproveitadas e
acabam sendo descartadas.
Esperamos ter esclarecido alguns pontos importantes no envio de
fotos. Agora, que tal começar a se planejar para, já no próximo evento de sua
AABB, fazer belos cliques e compartilhá-los com todos nós? Encaminhe para
a FENABB: fenabb@fenabb.org.br
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Questões legais na AABB:
dirigentes precisam ficar atentos
Lidar com questões legais pode ser

associados). O outro é para aquelas que

trabalhoso. Em um clube como a AABB,

a FENABB recomenda ter um Conselho

muitas vezes a diretoria precisará dedicar

Deliberativo (acima de 500 associados).

Assembleia Geral.
A convocação e a instalação de
uma Assembleia Geral Ordinária são

tempo com assuntos como revisão

Um alerta maior deve acender se o

feitas pelo presidente do Conselho de

estatutária, assembleias, reajustes de

Estatuto de sua AABB é anterior a 2007,

Administração ou Deliberativo, conforme

mensalidades, enfim, demandas que

ano em que a FENABB e o Banco do

o caso. Em ambos os casos, a convocação

requerem maior atenção. Nesta edição

Brasil aprovaram esses dois modelos de

deve ter antecedência mínima de cinco

da Revista Dirigente, trataremos de

Estatuto, que estão em conformidade ao

dias, precisa constar em edital a ser

alguns tópicos que poderão ajudar na

Código Civil.

afixado em local de fácil acesso, com

administração dos clubes:

“As
adequar

AABBs
seus

que

Estatutos,

precisam

ampla divulgação entre os associados,

podem,

nas dependências do Banco do Brasil e

antes de apresentá-lo em Assembleia

Validade dos
Mandatos dos
Dirigentes
Dirigir uma AABB sem mandato
formal é ilegal e contraria as normas
da FENABB, do Banco do Brasil e até
do próprio Código Civil. A orientação da

nas instalações da Associação.

Extraordinária, nos encaminhar a minuta

Em toda Assembleia Ordinária

para que possamos analisar o conteúdo,

não poderão ser tratados assuntos que

pois

dirimir

não estejam previstos no edital de

possíveis inadequações”, explicou o

assim

conseguiremos

convocação, sob pena de nulidade das

gerente financeiro da FENABB, Duílio

deliberações da reunião. Mesmo que

Gonçalves.

surja um assunto relevante

Segundo relatórios da FENABB, 148
AABBs precisam adequar seus Estatutos.

naquele

momento, o melhor é deixar para
aprová-lo em outra assembleia.

FENABB é que cada clube, cada diretoria,
analise com cuidado esse ponto e veja
quando seus mandatos irão vencer.
Para AABBs que estejam com

Prestação de Contas
para Assembleia

mandatos vencidos, a recomendação
da Federação é que as eleições sejam
feitas imediatamente, com mandatos
de três anos.
Hoje,

229

AABBs

precisam

regularizar seus mandatos.

Adequação dos
Estatutos da AABB
Se meu Estatuto está desatualizado,
o que fazer? No site da FENABB
(www.fenabb.org.br) > Área Restrita
> Documentos, estão disponíveis dois
modelos de Estatutos para que as
AABBs possam se orientar na revisão
estatutária. Um desses modelos é para
AABBs que, em tese, não precisariam de
um Conselho Deliberativo (abaixo de 500
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Ainda está com dúvidas?
Fale

conosco, precisamos

ouvir o que você tem a perguntar
para que possamos ajudá-lo no

Outra recomendação é a aprovação

que for possível. Nosso contato

das contas/balancetes do clube pela

para esse tipo de dúvida é:

Assembleia Geral, ação que deve ser

gefin@fenabb.org.br, com cópia

feita anualmente para este e outros

para juridico@fenabb.org.br.

assuntos que sejam de competência da

Vídeo institucional da
FENABB agora no YouTube
Com o objetivo de dar maior visibilidade ao Sistema AABB, a equipe
de informática da Federação disponibilizou o novo vídeo institucional
da FENABB no YouTube: http://bit.ly/13I8bQe.
O material poderá ser utilizado em encontros de administradores,
reuniões promovidas pelas AABBs e CESABBs, eventos GEPES e demais
iniciativas de divulgação do Sistema para o público externo.
Um DVD, com esse mesmo conteúdo audiovisual, já foi encaminhado
para todas AABBs do Brasil.

Curso de Introdução ao Sistema AABB
Até o final de agosto, via EAD (Educação a Distância) será disponibilizado o Curso
de Introdução ao Sistema AABB, que tem como público presidentes de AABBs, vicepresidentes e gerentes. Caso a AABB veja necessidade de outro colaborador participar do
treinamento, deverá fazer o pedido que será analisado na FENABB.
É importante frisar que esse Curso tem entre seus principais objetivos: falar sobre as
características de uma AABB, funcionamento, principais atividades e afins; discorrer sobre
o papel do Banco do Brasil; explicar o papel de um presidente e quais as competências,
bem como dos demais dirigentes descrever os principais cuidados e procedimentos
relacionados às pessoas, eventos,

serviços, estrutura física, bens, comunicação e

marketing, entre outros.
As aulas serão realizadas via plataforma Moodle e o link para o curso vai ser
disponibilizado através de um banner no site FENABB (www.fenabb.org.br).

Programa AABB Comunidade: início da
formalização dos convênios
Atenção dirigentes: comunicamos que o processo de
formalização dos convênios (no caso das propostas já aprovadas
pela FBB) foi iniciado na primeira quinzena de junho.

da agência de relacionamento para que este possa gerar a
documentação, via SIGA.
Esses documentos deverão ser assinados e encaminhados à

Agora, para que as atividades iniciem logo após as

FBB, pelo próprio gerente da agência. Em caso de dúvidas, acesse

férias escolares de julho, é importante que cada presidente

o site do Programa www.aabbcomunidade.org.br > Comunicados

de AABB - onde o Programa funciona - procure o gerente

2013, ou fale diretamente com FBB pelo 0800.642.2888.

1° turma do Curso do Educador
Social do AABB Comunidade
A FENABB ofereceu, entre os dias 1° e 5 de julho, o

desenvolvidas com os educandos. “Daqui pra frente, o Programa

Curso do Educador Social do Programa AABB Comunidade,

vai ser sempre repensado e melhorado por todos nós”, disse.

destinado à capacitação de educadores para atuar junto às

Paim, por sua vez, lembrou que também é um educador social.

crianças e adolescentes atendidos pelo Programa. Essa primeira

“Eu fiz um curso semelhante em 2001, em Divinópolis (MG) e

turma teve como público funcionários da FENABB e da FBB,

sei o quanto essas formações são importantes pra todos que

representantes da Cooperforte,

trabalham na AABB”.

Bancorbrás e AABB Brasília,

“Em todas as áreas da

além de educadores da capital

vida, o desenvolvimento só

e de Anápolis (GO).

vem com o aprendizado, daí

As aulas foram ministradas

a importância desse curso.

na própria Federação pelas

Também

educadoras
Trabalhos

do

vale

ressaltar

a

Núcleo

de

competência das educadoras

Comunitários

da

do NTC/PUC-SP que, com suas

PUC de São Paulo (NTC/PUC-

experiências,

SP) Graziella Graciani e Márcia

em muito na capacitação dos

Guerra,

educadores do Programa”, disse

acompanhadas

pela

professora Stela Graciani, atual

Educadores de Anápolis, Brasília além de funcionários da FBB e

acrescentam

Haroldo.

coordenadora do Núcleo. Ao FENABB participaram da primeira turma

Programação: Entre os

todo, 20 pessoas participaram
das oficinas ministradas ao longo desses cinco dias.

temas trabalhados no curso estavam: análise de conjuntura

A abertura do curso contou com a presença do presidente

e concepções de educação, com enfoques da pedagogia

da FENABB, Haroldo Vieira, acompanhado pelo vice-presidente

social e no pensamento freiriano; desenvolvimento humano e

da área Socioeducativa, Marcelo Paim. A gerente da área de

direitos humanos, marcos legais, família, educação, trabalho e

Educação e Tecnologia Inclusiva da FBB, Germana Macena, e o

garantias dos direitos da criança e do adolescente; gestão do

coordenador nacional do Programa, Daniel Carvalho, também

planejamento e práticas pedagógicas, Sistema Integrado de

estiveram presentes.

Gerenciamento (Siga).

Germana falou sobre o início das atividades do Programa
nas diversas AABBs do Brasil, mostrando o quanto o treinamento

Validação: A validação do curso foi feita em Baturité (CE), entre

ali proposto seria útil para o aprimoramento das atividades

os dias 12 e 16 de agosto, e contou com a presença de 22 educadores.
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Sucesso
absoluto na 43ª
edição da JECA/JESAB
A AABB Florianópolis (SC) foi sede, entre os
dias 28 e 30 de março, da 43ª Jornada Esportiva
Catarinense das AABBs/Jornada Esportiva Estadual
de AABB (JECA/JESAB). Ao todo, 17 Associações
Atléticas do estado de Santa Catarina participaram
de disputas em diversas modalidades.
O público, estimado em 1.000 pessoas,
conferiu de perto o desempenho dos atletas em
várias modalidades, desde o futebol, passando
pelo tênis, voleibol, até a inovadora disputa no
playstation 2.
Prestigiaram a JECA 2013 o vice-presidente
de Eventos Esportivos e Socioculturais da
FENABB, Clodoaldo Soares; o representante
do superintendente estadual, Hiram Aparecido
Simões Almeida; o presidente do CESABB-SC,
Ivorlei Fontana; o representante da GEPES, Carlos
Schmitt; o gerente da CASSI, Natanael Dantas;
o vereador Marcos Aurélio Espíndola, além do
presidente do clube, José Greve.

JECA/JESAB contou com a participação de 17 AABBs na disputa pelo título
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CINFAABB 2013
reúne mais de 1.000
aposentados do BB
AABB Goiânia (GO) foi palco DESSA FESTA

A

AABB Goiânia (GO) recebeu, de 18 a 25 de maio,

Riede; diretor da Cooperforte, Josué Martins; vice-presidente de

o Campeonato de Integração dos Funcionários

Finanças da AAFBB Célia Larichia; diretor Comercial do SEGASP,

Aposentados do Banco do Brasil – CINFAABB.

Mauro Lovalho; vice-presidente do Conselho Deliberativo da

A abertura do evento teve a participação de

CASSI, Antonio Cladir Tremarin; gerente da CASSI Goiânia,

diversas autoridades do BB, além mais de mil atletas

Fernando Miranda; presidente da AFAGO, João Antônio Maia

aposentados do Banco do Brasil e familiares. Ao longo de

Filho; deputado estadual Bruno Peixoto; além de todos os

toda a semana, o evento contou com grandes atrações, entre

presidentes dos Conselho Estaduais da FENABB.

shows e apresentações culturais e, é claro, muita prática

Após o cerimonial de abertura, que contou com a presença

esportiva, desde o atletismo, futebol, passando pela natação,

da embaixadora do esporte do Banco do Brasil Adriana Behar e

até truco, buraco e dominó.

do ex-jogador Túlio Maravilha, que conduziram a tocha para o

A abertura do Campeonato contou com a presença do

acendimento da pira olímpica, os participantes foram recebidos

presidente da AABB Goiânia, Elézer Lemes da Silva; presidente

na área das piscinas do clube, com um coquetel ao som da banda

do CESABB Goiás, Maurílio Gomes de Oliveira; presidente da

local Patinko. O momento foi de pura alegria!

FENABB, Haroldo Vieira, acompanhado dos vice-presidentes

Na quarta-feira, 22, o momento mais esperado foi o grande

Clodoaldo Soares, Marcelo Paim, Rene Nunes e Waldyr Peixoto;

show de Renato e Seus Blue Caps, banda surgida no final dos anos

presidente do Conselho Deliberativo da FENABB, Reinaldo

50 e que se consagrou como um dos grupos de maior sucesso

Fujimoto; presidente do Conselho Fiscal da FENABB, Regina

da Jovem Guarda. “Era nítida a reação positiva dos aposentados

Fátima de Souza Cruz; gerente executivo da Unidade de

do BB e convidados durante o show. Todos relembrando bons

Desenvolvimento Sustentável do Banco do Brasil (UDS),

momentos, dançando a valer e com uma descontração que dava

Maurício Messias; superintendente regional do Banco do Brasil,

gosto de ver”, disse o presidente Haroldo. Nesse dia, o gerente

Antônio Danilo Scanapieco; diretor de Planejamento da PREVI,

geral da Unidade de Desenvolvimento Sustentável (UDS) do BB,

Vitor Paulo Camargo Gonçalves; diretor de Seguridade da PREVI,

Rodrigo Nogueira, também marcou presença na festa.

Marcel Barros; secretário Municipal de Turismo, Francisco Bento

E a semana do XIX CINFAABB nem bem havia começado

da Silva; superintendente da Secretaria de Agricultura, Antônio

e já tinha chegado o momento de dizer “até 2014”, com a

Sênica do Nascimento Neri; presidente da ANABB, Antonio Sergio

realização da cerimônia de encerramento/premiação, no sábado
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(25/05), na área das churrasqueiras da

do Banco do Nordeste, Ary Joel Lanzarin

AABB Goiânia (GO). O clima de alegria

prestigiaram o encerramento.

e confraternização, que esteve presente

Vale lembrar que o CINFAABB é

durante todo o evento, não faltou no

um dos os maiores eventos esportivos

último dia. A campeã olímpica de vôlei

realizados pela FENABB e parceiros, e

Fofão, embaixadora do esporte do BB; o

costuma movimentar toda a economia

superintendente estadual do Banco em

local das cidades onde é realizado. Por

Goiás, Edson Bündchen, e o ex-diretor

esse motivo, recebe apoio de autoridades,

do Banco do Brasil e atual presidente

prefeitos, vereadores e até governadores.

Evento contou
com uma
programação
recheada de
atividades
esportivas,
sociais e
culturais”

Complexo dos Stands contou com espaço para patrocinadores e empresas parceiras
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Muitas jogadas e espírito esportivo durante a semana do CINFAABB

Atividades esportivas
Desde o domingo, 19, até o último dia de evento, 25, os 1.100 atletas
presentes participaram de diferentes atividades esportivas, tanto coletivas,
como vôlei e futebol, quanto individuais, como atletismo, natação e xadrez
entre outras.

Delegações presentes
Ao todo, 29 cidades estiveram representadas no CINFAABB 2013 são elas:
Aracaju, Balneário Camboriú, Belo Horizonte, Brasília, Campo Grande, Cascavel,
Cuiabá, Curitiba, Florianópolis, Fortaleza, Itabuna, Joinville, Londrina, Maceió,
Natal, Niterói, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador, São Luís, São Paulo,
Teresina, Toledo, Uberaba, Vila Velha, Vitória e Goiânia.

Avaliação do CINFAABB

Abertura do evento contou com a presença de a

O CINFAABB recebeu média globalde 8.3. As AABBs participantes avaliaram
vários itens, como cerimonial, coquetel, transporte interno, alimentação na
AABB, brindes, instalações do clube, confraternização, arbitragem, entre outros.
Todas as notas foram consideradas e, depois disso, foi feita uma média geral.
É importante ressaltar que a tabulação das notas e as principais sugestões
e manifestações registradas nos formulários de avaliação serão utilizadas no
planejamento de novas ações para o próximo Campeonato.

CINFAABB 2014
Em 2014, Salvador (BA) será a sede do evento, previsto para começar
no dia 4 de abril.
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Encerramento do CINFAABB foi marcado por m

Atletismo: prova de resistência entre os atletas

Estande da FENABB foi bastante frequentado

Torcidas animadas do início ao fim do evento

autoridades do BB e parceiros

muitos agradecimentos

Sinuca: jogo de estratégias

FENABB
www.fenabb.org.br
• mais
25
Festa de encerramento do CINFAABB 2013
teve•gostinho
de quero

Tênis: um jogo de concentração e esforço físico

Voleibol: a mais nova modalidade do CINFAABB rendeu excelentes jogadas em quadra

Natação: competição movimentou toda a AABB com provas muito disputadas

Tênis de mesa
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Futebol: a paixão nacional no CINFAABB não é diferente

Truco e buraco: concentração durante as jogadas

Fofão: embaixadora do esporte

Túlio Maravilha e Adriana Behar acompanhando o atleta de Goiânia na volta olímpica

Confraternização: quadrilha apresentou um pouco da cultura local na noite de quarta

Meninas arrasam em quadra

No total, cinco campos de futebol foram utilizados

Banda Renato e seus Blue Caps animou festa de confraternização
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No trimestre, Vida Saudável do BB
marcou presença em quatro cidades
O Projeto Vida Saudável do BB, que apoia funcionários do Banco em corridas pelo Brasil afora, só neste
segundo trimestre teve quatro edições, o dobro se comparado ao trimestre anterior. Teresina (PI), São Paulo (SP),
Salvador (BA) e Florianópolis (SC) foram as cidades onde o Projeto marcou presença. Veja:

Teresina (PI): 5º GP Teresina Corrida de Rua
No Dia do Trabalhador, 1° de maio, a hospitaleira
Teresina (PI) recebeu o 5º GP Teresina Corrida de Rua, uma
das maiores atividades esportivas, de corrida, realizada no
estado. A FENABB, com o apoio da CASSI, AABB Teresina,
CESABB-PI e GEPES integrou o Projeto Vida Saudável do
Banco do Brasil.
Na ocasião, foi oferecido aos participantes frutas,
isotônicos, água, além da tradicional orientação técnica feita
por profissionais de educação física. Atletas profissionais e
amadores tiveram que suar a camisa para completar os 10
km de prova, que reuniu cerca de 2 mil competidores.
De acordo com o presidente da AABB Teresina,
Antônio dos Santos Valente, a participação da equipe
abebeana foi positiva. “Demos apoio para vários
competidores”, disse. Segundo o presidente do CESABBPI, Marcos Cortez Rufino, “conseguimos cumprir o nosso

AABB Teresina e CASSI deram total assistência aos
atletas funcionários

papel de dar assistência aos atletas”.

São Paulo (SP): 13ª Corrida e Caminhada GRAACC
ao Adolescente e à Criança com Câncer (GRAACC), que
garante a crianças e adolescentes o direito de alcançar
maiores chances de cura.
A FENABB, com o suporte da AABB São Paulo, integrando o projeto Vida Saudável do Banco do Brasil, esteve
presente no evento, juntamente com a CASSI e GEPES, por
meio de uma tenda montada para atender aos inúmeros
atletas maratonistas funcionários do BB, onde foram
disponibilizadas barra de cereais, água e frutas, além
de serviços como orientação técnica por professores de
educação física.
O coordenador de esporte AABB, Humberto Itri,
representou o clube e a FENABB no evento. “Acredito que
Cunho solidário: toda arrecadação foi revertida em ação social

para a AABB e para o Banco do Brasil foi interessante o
evento, pois tivemos a oportunidade de oferecer apoio

Em prol da solidariedade, no dia 12 de maio, em São Paulo

aos associados, funcionários do BB, além de manter

(SP), aconteceu a 13º Corrida e Caminhada GRAACC. O evento, além

relacionamento com funcionários de outras entidades

de incentivar bons hábitos, como a prática esportiva, teve um cunho

do conglomerado BB e fora do Banco, que passaram pela

solidário: toda a arrecadação foi revertida para o Grupo de Apoio

tenda”, afirmou.
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Salvador (BA): Fila Night Run
A capital da alegria, Salvador, recebeu, pela segunda
vez, uma corrida com a presença do Projeto Vida Saudável.
A Fila Night Run foi realizada no dia 18 de maio, reunindo
atletas profissionais e amadores para percursos de 5 e 10
quilômetros. Outra corrida realizada em Salvador com a
presença do “Vida Saudável” foi o Circuito Eco Run, que
aconteceu em novembro do ano passado.
Mais uma vez, os funcionários do BB participantes da
corrida receberam total apoio. Água, frutas, barra de cereais,
isotônicos, serviços de massoterapia, alongamento e aferição de
pressão arterial. Uma profissional de educação física, Jacilene
Carmo da Cruz, ficou à disposição dos atletas.
Para o gerente geral da GEPES Salvador, Rodrigo Guerra, a
iniciativa de apoiar os funcionários do BB é muito interessante.
“Vejo que o número de colegas que participam desse tipo de
atividade esportiva só aumenta, e acho que toda ação que venha
no sentido de incentivá-los merece a nossa atenção”, disse.

Apoio à prática da atividade física é super importante para BB e Sistema AABB

Florianópolis (SC): Meia Maratona de Floripa

Qualidade de vida e motivação aos colegas do Banco do Brasil

Apoio à atividade
esportiva e qualidade
de vida é uma
ação que merece
destaque dentro das
empresas, pois o
funcionário é o maior
bem de qualquer
organização”
Haroldo Vieira,
presidente da FENABB

A última atuação do Vida Saudável no trimestre foi em Florianópolis (SC), no dia 9 de junho, por ocasião da 4ª Meia Maratona de
Floripa. A largada foi dada na Avenida Beira Mar Norte, com percursos de 21, 10 e 5 quilômetros. Milhares de atletas, do Brasil e do exterior,
estiveram na ilha para participar do evento.
Banco do Brasil, FENABB, AABB e CASSI marcaram presença novamente. Na avaliação da gerente de Setor da GEPES-SC, Thais Carrier,
a ação foi muito boa, pois teve como premissa levar qualidade de vida e motivação aos colegas do Banco. “Os funcionários que passaram
pela tenda do Projeto Vida Saudável ficaram satisfeitos com a presença do BB no evento e alguns pediram que isso se repita”, disse.
Para o gerente de Unidade da CASSI, Natanael Dantas, a parceria com a FENABB, AABB e BB, que culmina no Projeto Vida Saudável,
junta o que há de melhor nessas instituições em prol da qualidade de vida dos funcionários do Banco. “Sabemos que o esporte é muito
importante, e a missão da CASSI é cuidar da saúde das pessoas, logo, sempre estaremos apoiando iniciativas como essa”, completou.
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aconteceu na aabb
AABB Lucas do Rio Verde (MT)
recebe prêmio por destaque empresarial

Cult’Arte Missioneira dá espaço a
artistas na AABB Santo Ângelo (RS)

Com o intuito de homenagear as empresas locais
que se destacaram ao longo de 2012, a Associação
Comercial e Empresarial de Lucas do Rio Verde
(Acilve) promoveu o Prêmio Destaque Empresarial
2012, no dia 27 de abril. Na ocasião, a AABB
conquistou um dos troféus, na categoria “melhor
clube de lazer”. O mérito da premiação foi baseado
em pesquisas de opinião.

Entre os dias 2 e 6 de abril, a AABB Santo Ângelo (RS)
realizou o 1° Encontro de Arte e Cultura Missioneira
do Rio Grande do Sul - Cult’Arte Missioneira. O
evento deu visibilidade a produções inspiradas no
cenário missioneiro (relativa ao período das missões
jesuíticas) do estado, possibilitando ao público
conhecer expressões artísticas inspiradas nesse
período e encenações do legado missioneiro.

Noite Árabe na AABB Manhuaçu (MG)
Todos os meses, a AABB Manhuaçu (MG), juntamente com demais
associados, realiza eventos de confraternização no clube, com
o intuito de melhorar o relacionamento entre os funcionários
do Banco do Brasil e integrá-los ao clube. No mês de abril, dia
12, os dirigentes organizaram uma Noite Árabe. Os participantes
gostaram tanto, que a festa, iniciada às 20h, rendeu sorrisos e
muito bom humor até as 3h da manhã do dia seguinte.

Goianão BB 2013 é sucesso de público
No dia 27 de abril, a AABB Itapuranga (GO) foi
sede da 3ª etapa do Goianão BB 2013, evento
esportivo que reúne funcionários e aposentados
do Banco do Brasil para disputas de futebol
society. As quatro regionais do estado de Goiás
entraram na competição e o que se viu foi
integração pra todo lado.

Flores e emoção: AABB Londrina
(PR) comemora o Dia das Mães
Para comemorar o Dia das Mães, no dia 12 de
maio, a AABB Londrina (PR) preparou a 2ª edição
da Costelada Fogo de Chão. Mais de 200 famílias,
num total de 500 pessoas, compareceram ao clube
para festejar, com bastante animação, àquela que é
considerada a data mais amável do ano.
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aconteceu na aabb
Dia das Mães da AABB Valença do
Piauí (PI) tem sucesso de público

AABB Brasília (DF) presta homenagem
no centenário de Vinicius de Moraes

A AABB Valença do Piauí (PI) fez um convite especial
às mamães da cidade: passar o dia 12 de maio em
companhia da família abebeana. Ao que parece, a
proposta agradou, já que mais de 1.000 pessoas
compareceram à sede do clube. O evento teve início
às 10h e se estendeu até 21h, tendo a presença do
prefeito Walfredo Val, do presidente da Câmara, Ielva
Melão, e do gerente do BB Francisco de Assis.

No dia 14 de maio, o grande poeta Vinicius
de Moraes, (carinhosamente conhecido como
poetinha), foi homenageado durante o VI Sarau
Cultural da AABB-DF. O evento teve início às 20h
e contou com a participação de 400 convidados,
ávidos por consumir cultura. Artistas locais
enriqueceram a experiência do público, que teve
a oportunidade de apreciar a obra do poeta,
interpretado por quem entende do assunto.

Sucesso total no tradicional forró da AABB
Serrinha (BA) 2013
A AABB Serrinha (BA), conhecida por organizar bons eventos na
região, mais uma vez mandou muito bem no tradicional Forró da
AABB. O evento, realizado no dia 8 de junho, conseguiu atrair cerca
de 2 mil pessoas, entre associados, funcionários do Banco do Brasil
e, claro, convidados da comunidade.

“Saúde: BOM PRA TODOS”,
na AABB Manaus (AM)
Os associados da AABB Manaus (AM) usufruíram de
um dia inteiro voltado para a saúde e a qualidade de
vida. O evento Saúde: BOM PRA TODOS aconteceu
na sede abebeana, no dia 27 de abril, e contou com a
participação de aproximadamente 250 funcionários
do BB, da ativa e aposentados, além de associados
do clube. A ação só pode ser realizada devido à uma
parceria entre CASSI, GEPES, Superintendência do BB
no Amazonas e AABB local, em comemoração ao Dia
Mundial da Saúde (7 de abril).

60 anos da AABB Juiz de Fora (MG) é
comemorado com baile-show
Recepcionados com uma taça de champanhe no
salão Garden Hall AABB, associados e convidados
presentes ao baile-show comemorativo aos 60 anos
da AABB Juiz de Fora (MG) se divertiram, no dia 18
de maio, ao som da banda FÓRMULA 7. O grupo,
contratado especialmente para animar o aniversário
do clube, alternou variados ritmos, coreografias e
trajes, garantindo a animação de todos.
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aconteceu na aabb
AABB Belo Horizonte (MG):
60 anos dedicados ao associado
No dia 11 de maio, a família abebeana comemorou o
aniversário da AABB Belo Horizonte (MG), com o Baile
de 60 anos. Requinte e bom humor deram um tom
agradável ao evento. A partir das 22h, a festa, estilo
anos 60, começou a encher o salão da sede. Ao todo,
cerca de 650 pessoas compareceram.

Copa das Hortênsias em S. Francisco
de Paula (RS) reúne 100 atletas
A AABB São Francisco de Paula (RS) realizou, no dia 14
de abril, a 4ª edição da Copa das Hortênsias (Troféu
Carlos Lopes). O evento contou com a participação
de 100 atletas abebeanos nas modalidades de
futebol minicampo, vôlei de areia 4x4 misto e tênis
de quadra em duplas. As Associações Atléticas de
Gramado, Três Coroas, Montenegro, Novo Hamburgo
e São Leopoldo participaram da edição

AABB Campos Sales (CE) lança o TUTTS
A AABB Campos Sales (CE) lançou um programa de fidelidade
envolvendo comerciantes do município. Apelidado de TUTTS, a
iniciativa funciona da seguinte forma: as empresas solicitam cupons
(TUTTS) para a AABB. Esses cupons ficam nos comércios e são
distribuídos entre os clientes desses estabelecimentos, associados da
AABB, quando efetuam alguma compra. Depois, a AABB fará eventos
onde os associados poderão trocar esses cupons por produtos e
serviços oferecidos pela AABB.

AABB Rio de Janeiro (RJ) completa
85 anos
A diretoria da AABB Rio de Janeiro (RJ) preparou,
no dia 18 de maio, uma super festa aos associados
do clube. Toda essa comemoração foi feita em
homenagem aos 85 anos da AABB. Dirigentes de
outros clubes sociais da cidade do Rio também
compareceram para prestigiar essa data especial.

Homenagem às mães aliada
à solidariedade
Pelo 2º ano consecutivo, a AABB Restinga Seca
(RS), em parceria com a Lions Club, promoveu um
jantar em homenagem ao Dia das Mães. O evento
foi realizado no dia 11 de maio e contou com a
presença do presidente do CESABB-RS, Antônio
Cladir Tremarin, e do vice-prefeito da cidade,
Derli Paul.
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AABB Sapé (PB): a canjica esquentou e
o forró rolou solto

AABB Junqueirópolis (SP)
Semana Cultural

No dia 8 de junho, a AABB Sapé (PB) colocou a
canjica para esquentar e reuniu centenas de pessoas
no salão social. O resultado disso foi muita gente
animada, dançando um bom forró pé de serra,
se esbaldando nas deliciosas comidas típicas e
apreciando a ornamentação característica de um
“arraiá”. A dupla Geraldo&Biuzinho, entusiastas do
xote, baião e xaxado animou os festeiros.

A AABB Junqueirópolis (SP), que já tem tradição
na cidade na organização de atividades culturais,
realizou, dos dias 29 de abril a 19 de maio, a 9°
Semana Cultural FENABB/Ouro Vida. A ideia da
ação foi envolver alunos de escolas públicas e
particulares para que eles produzissem cartazes
com o tema “Viva melhor sem drogas”. O sucesso
foi grande e, no final do concurso, 1.162 trabalhos
foram inscritos.

Mais de 2.000 pessoas comparecem à festa junina
de Vitória da Conquista (BA)
A quarta edição do Arraiá da AABB Vitória da Conquista (BA)
foi para consolidar o sucesso das edições anteriores, tornando
o evento uma tradição entre os festejos juninos da cidade e da
região. Mais de 2.000 pessoas, entre associados e familiares,
caíram no forró, no último sábado, dia 15 de junho.

AABB Três de Maio (RS) realiza
III Encontro de Funcionários
A AABB Três de Maio (RS) foi palco de muitos
reencontros entre os dias 3 e 4 de maio, durante
o III Encontro de Funcionários Aposentados
da agência do BB local. As boas lembranças se
acumulavam à medida que as horas se estendiam
e olhares cúmplices de bons amigos de trabalho se
reencontravam. O evento, realizado com o apoio da
FENABB, contou com a presença de 130 pessoas.

60 anos da AABB Florianópolis...
só sucesso!
A AABB Florianópolis (SC) completou, no dia 15
de junho, 60 anos de história e serviços prestados
aos associados e à comunidade local. Para celebrar
esse momento, a diretoria do clube preparou uma
grande festa para associados e convidados, que se
divertiram noite adentro.
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Festança da boa, com Capital Inicial,
Péricles e família abebeana em peso

AABB Joinville (SC) engaveta os
adversários em citadina

A Festa Junina da AABB São Paulo (SP), como
tradicionalmente é realizada, foi um espetáculo
dos mais marcantes para todos que tiveram a
oportunidade de conferir o evento realizado na Sede
Sul do clube, nos dias 21, 22 e 23 de junho. Mais de
20 mil pessoas passaram pela AABB durante a festa,
mostrando a grande participação da família abebeana
nos encontros promovidos pela Associação.

A gurizada da AABB Joinville (SC) leva a sério o
adágio popular “vencer, vencer, vencer”. Com um time
muito bem articulado e cheio de raça, os garotos
do sub-12 da equipe de futebol do clube fizeram
bonito e ocuparam o lugar mais alto do pódio na
competição citadina do município, organizado pela
Liga Joinvilense de Futebol. O campeonato reuniu
oito equipes, e a final foi no dia 15 de junho.

Aposentados de Curitiba (PR)
mostram futebol na Alemanha
Aposentadoria é, para muitos, sinônimo de não fazer nada. Mas para o
grupo de aposentados da AABB Curitiba a lógica é outra: ação, ação e
mais ação! Dos dias 5 a 19 de junho, um grupo de 38 pessoas partiu
da capital paranaense com destino à Alemanha. Além dos passeios
turísticos por outros países europeus, o grupo mostrou muita raça com a
bola no pé em terras germânicas. A cidade de Sontheim an der Brenz, foi
o palco dos amistosos entre o time da AABB e mais três equipes locais.

Dose tripla no final de semana da
AABB Sumaré (SP)
Uma das finalidades das AABBs é proporcionar aos
associados e colegas do BB saúde e qualidade de vida.
Tendo isso em vista, a AABB Sumaré (SP) promoveu,
nos dias 4 e 5 de maio, a competição citadina e o
festival do trabalhador, tendo o apoio da FENABB e
do Seguro Ouro Vida. Na oportunidade, também foi
inaugurada uma academia ao ar livre, que já começou
a fazer sucesso entre os usuários do clube.

Tradicional arrasta pé da
AABB Recife (PE) foi um sucesso
A AABB Recife (PE) abriu as portas do clube, no dia 15
de junho, para receber mais de 500 convidados para
a tradicional festa de São João da AABB. A festança
começou às 22h, e os presentes se deliciaram com
uma variedade incrível de comidas típicas. O arrasta
pé estava animado. No salão principal, os abebeanos
dançaram noite adentro ao embalo dos artistas
Chico Balla, João Lacerda e Trio Pé-de-Serra.
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IPTU – Recolhimento e possibilidade
de isenção
Algumas AABBs tem enfrentado dificuldades

isenção do IPTU, administrativa e politicamente,

relativas ao recolhimento do Imposto Predial

junto à Prefeitura Local, Câmara Municipal,

Territorial Urbano – IPTU, seja em razão de

Secretaria Municipal de Educação ou de Serviços

Execuções Fiscais movidas contra as Associações,

Sociais. O “Requerimento” formal de isenção

como em decorrência de problemas financeiros dos

do imposto poderá ser reforçado agregando a

clubes para promoverem o tempestivo pagamento

informação sobre a finalidade assistencial e social

do imposto.

da AABB, dentre outras e, ainda, sem fins lucrativos,

No caso das execuções fiscais, importa frisar

bem como pelo fato de desenvolver programas

que se realmente estiverem pendentes os débitos

sociais em suas dependências, como, por exemplo,

cobrados, deve a Associação envidar esforços

o Programa AABB Comunidade, quando for o caso.

para a renegociação dos valores correspondentes,

Previamente à entrega do aludido “Requerimento

de modo a evitar a efetivação da penhora do

de Isenção ao Recolhimento do IPTU”, deverão ser

imóvel do clube para o pagamento das dívidas.

verificados os requisitos e condições exigidos pela

Para tanto, deverá a AABB, por intermédio de seu

Prefeitura, para o que sugerimos a apresentação de

advogado que já acompanha o processo, adotar

cópia dos seguintes documentos:

todas as medidas judiciais cabíveis, de forma a
tempestivamente tentar resguardar o patrimônio
da associação e evitar possíveis prejuízos daí
decorrentes.
possibilidade de isenção ao recolhimento do
IPTU, a qual tem sido objeto de grande interesse
dos dirigentes das associações, na expectativa
de poderem diminuir os gastos dos clubes,
alguns deles com dificuldades financeiras para
sua manutenção.
esse

assinado em duas vias;
b) Comprovante de propriedade do imóvel ou
Escritura Pública;

Por outro lado, há de ressaltar que existe a

A

a) Requerimento escrito e fundamentado,

respeito,

c) Estatuto da AABB registrado em Cartório;
d) Ata de Eleição dos Dirigentes, registrada em
Cartório;
e)Certidões Negativas de Débitos do INSS,
SEFAZ, Justiça do Trabalho, atualizadas;
f) Convênio ou Contrato firmado com a
Prefeitura referente à instituição do Programa AABB

cabe

esclarecer

que,

conforme dispõe o art. 156, inciso I da

Comunidade, ou de outro contrato porventura
existente, quando for o caso.

Constituição Federal, compete aos Municípios
instituir impostos sobre a propriedade predial e
territorial urbana. Assim, é da competência dos

Mais esclarecimentos e informações poderão ser

Municípios instituir e disciplinar as questões

obtidas junto à Consultoria Jurídica da FENABB, por

relativas ao referido imposto.

e-mail (jurídico@fenabb.org.br) ou via telefônica -

Não obstante isso, temos ponderado com as

0800.7042106 e (61) 9212-4115.

Associações que cada AABB poderá gestionar a
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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.

