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PALAVRA DO 
PRESIDENTE 

Já é primavera. O terceiro trimestre acabou e o Sistema AABB tem, novamente, 
muitos registros importantes que marcaram estes três últimos meses.  
Jornadas Microrregionais e Estaduais fizeram as AABBs vibrarem com 
competições e momentos de integração.  Agora, as AABBs campeãs partem 
para as JERABs, que definirão os campeões de 2013 das Jornadas Esportivas.

A FENABB apoiou as cinco edições do Programa Vida Saudável. Brasília, 
Rio Branco, Goiânia, Fortaleza e Manaus ajudaram a consolidar mais uma 
iniciativa de sucesso da Diretoria Gestão de Pessoas do BB. 

Encaminhamos para os CESABBs o novo modelo de Estatuto daqueles 
Conselhos, já validado pelo BB e que deverá ser deliberado até dezembro 
deste ano em Assembleia Geral pelas AABBs. As mudanças são fundamentais 
no processo de funcionamento, gestão e acompanhamento dos Conselhos 
Estaduais.

Na área socioeducativa, a novidade é a plataforma de ensino a distância 
que vai permitir que mais dirigentes possam obter capacitação nas áreas 
que envolvem a gestão dos clubes, com significativa redução de custos e 
flexibilidade na oferta de novas oportunidades de formação.

No programa de Apoio ao Atleta, foram selecionados 30 associados, de 13 
AABBs, que receberão ainda em 2013 apoio da FENABB para investir nos 
respectivos esportes. Vejam o regulamento e fiquem atentos, pois em 2014 
será feita nova seleção. 

Reuniões em Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraíba e Santa Catarina 
finalizaram a temporada dos Encontros de Dirigentes. Em 2014 teremos 
os Encontros Regionais - ERAs que já começam em fevereiro. Na FENABB 
foi realizado um encontro específico sobre planejamento estratégico e 
comunicação, com a participação de todos os funcionários, atividade que 
deverá acontecer todos os anos e já faz parte do modelo de gestão da 
Federação.

Queremos sempre lembrar que estamos com três concursos em andamento: 
capa da agenda do Programa AABB Comunidade;   Socioambiental, com o tema 
Consumo Consciente e Consumo Inteligente, e Cultural, que está dividido nas 
categorias dança, cinema e teatro; artesanato, escultura, fotografia e pintura; 
e música. 

Além de todas essas atividades, trabalhamos junto ao Congresso Nacional 
para ver a inclusão das AABBs no rol de entidades que podem receber verbas 
públicas de apoio.

Todo esse trabalho muito nos empolga e 
motiva para que nesse último trimestre do 
ano todos os projetos, programas e ações 
se realizem e que 2013 seja mais um ano 
produtivo e de crescimento para o Sistema 
AABB.

Boa Leitura e saudações abebeanas!
Haroldo do Rosário Vieira

Presidente
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o gerente estadual da Cooperforte e 

também vice-presidente do CESABB-

RS, Pedro Sulzbach; o embaixador dos Esportes do BB Gustavo Endres; 

o prefeito de Santa Maria,  Cezar Schirmer; o secretário estadual de 

Esporte e Lazer, Kalil Sehbe; o presidente da FENACLUBES, Arialdo 

Boscolo; a presidente da Federaclubes-RS, Maria da Conceição Nogueira, 

e o presidente da AABB anfitriã, Juarez Fernando Santos Lopes.

Entre os temas trazidos para a pauta de discussões nesses dois 

dias estavam aprovação das contas do CESABB, exercício de 2012, 

aprovação do Estatuto do Conselho Estadual e do Regulamento de 

Eleições; assinatura de um termo de intenções entre a AABB Santa 

Maria e a Prefeitura para a instalação do Programa AABB Comunidade; 

Fórum Nacional de AABBs; lançamento do projeto de captação de 

recursos pela Lei de Incentivo ao Esporte para a JESAB Santa Cruz do 

Sul (RS), além de palestras motivacionais com profissionais renomados, 

como Leila Navarro, considerada uma das 20 melhores palestrantes do 

Brasil (ranking Revista Veja) e Roberto Libardi, consultor de clubes.

Na avaliação do superintendente estadual Tarcísio Hübner, o 

ENCAD-RS foi um encontro surpreendente, onde prevaleceu a troca 

de informações e a busca constante por melhores práticas clubísticas. 

“Havia ali uma preocupação muito grande com a profissionalização 

cada vez maior da rede de clubes, e o ENCAD refletiu isso, seja nos 

debates entre dirigentes, nas palestras, na participação do CESABB, 

FENABB e do próprio Banco do Brasil, que estava ali para somar e 

construir ações palpáveis de gestão”, disse.

Santa Maria (RS) recebeu o Encontro de Dirigentes 

de AABBs– ENCAD-RS. Realizado parte na AABB local 

e parte no Clube Dores, entre os dias 4 e 7 de julho, o 

evento contou com um número expressivo de dirigentes: 

120 ao todo, representando 97 Associações Atléticas. 

A data do ENCAD coincidiu com a realização do XV 

Congresso Gaúcho de Clubes, realizado no Clube Dores e, 

aproveitando o ensejo, algumas atividades realizadas no 

XV Congresso contaram com a participação de dirigentes 

abebeanos.

Entre os presentes estavam o presidente da 

FENABB, Haroldo Vieira, acompanhado pelo assessor 

Francisco Herculano; o presidente do CESABB-RS, 

Antônio Tremarin; o presidente do CESABB-MS, Ubiratan 

Chita; o superintendente estadual do BB Tarcísio Hubner; 

o superintendente regional de Santa Maria, Antenor 

Reichart; o diretor de seguridade da Previ, Marcel Barros; 

Rio Grande do Sul 

ENCADs Em quATRO ESTADOS 
ENCERRAm A TEmPORADA 2013

Quatro Encontros de Administradores de AABBs (ENCADs) foram realizados no 
trimestre (julho, agosto e setembro). Com oportunidades para troca de experiências, 
treinamento e estabelecimento de metas para o Sistema AABB nos estados, esses eventos 
têm demonstrado, na prática, a força da rede de clube e a boa integração entre FENABB, 
CESABB, AABBs e Banco do Brasil. Veja como foi cada uma das edições:
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No dia 13 de julho, na cidade de Patos (PB), 

dirigentes do estado da Paraíba se reuniram para o 

Encontro de Administradores de AABBs – ENCAD-PB. Mais que uma 

atividade de integração, o evento se configurou como um momento 

de prestar contas do trabalho que tem sido feito pelo CESABB no 

estado, consolidar metas e ampliar a integração dos presidentes de 

AABBs presentes. Ao todo, 22 dirigentes participaram do Encontro.

Também estiveram lá o vice-presidente Financeiro da FENABB, 

Rene Nunes dos Santos; a superintendente regional do BB Vanja 

Suely Oliveira de Albuquerque; o presidente do CESABB-PB, Pedro 

Romero Guedes Amaro; o gerente do BB em Patos, cidade sede do 

Encontro, Alan Frankylly Almeida Fernandes, além de conselheiros 

microrregionais e demais diretores do Conselho Estadual.

Vários foram os assuntos abordados no Encontro, como metas 

a serem trabalhadas para o fortalecimento do Sistema AABB, ações 

a serem implementadas em conjunto com a FENABB no sentido de 

aumentar a sustentabilidade dos clubes, assuntos administrativos, 

jurídicos e orientações de gerenciamento.

Dirigentes de AABBs e do CESABB Santa Catarina se reuniram, 

nos dias 12 e 13 de julho, em Balneário Camboriu, para o Encontro 

de Administradores de AABBs catarinenses. O evento contou 

com a participação do presidente da FENABB, Haroldo Vieira; do 

superintendente regional do BB João Zanetti de Lucca; do presidente 

e vice-presidente do CESABB-SC, Ivorlei Fontana e Adeluir Adriano, 

respectivamente; do assessor jurídico da Federação, Walter Denser, e 

da presidente da AABB anfitriã, Alda Neves.

Com a participação de 39 representantes de AABBs e cinco 

conselheiros microrregionais, o Encontro teve como local de realização o 

Hotel Mercure Camboriú Internacional.  Após o almoço de boas vindas, os 

participantes assistiram ao vídeo institucional da FENABB, oportunidade 

na qual o presidente Haroldo agradeceu a presença de todos.

Ainda na abertura, o superintende Zanetti usou a palavra para 

enaltecer o trabalho do Sistema AABB. Ele colocou-se à disposição, 

em nome da Super,  para auxiliar as AABBs naquilo que for possível. 

Em seguida, a presidente Alda agradeceu pela escolha da cidade na 

realização do evento.

Fatores críticos de sucesso na gestão de uma AABB; Programação 

FENABB 2013; estrutura e apoio administrativo da FENABB; 

relacionamento FENABB/AABB/BB e Fórum Nacional foram alguns 

dos temas tratados. Sobre o Fórum em si, os dirigentes dividiram-

Paraíba

Santa Catarina

“Uma AABB é reconhecida a partir de suas 

ações, ou seja, por aquilo que ela desenvolve de bom 

para a sociedade como um todo. O ENCAD busca a 

conscientização do dirigente no sentido de promover 

a gestão voltada para o atendimento das expectativas 

dos associados e comunidade e, desta maneira, tornar 

o clube cada vez mais valorizado e sustentável. 

Parabenizo o CESABB-PB pela condução do evento e 

aos dirigentes digo que podem contar sempre com o 

apoio da FENABB”, concluiu Rene.

se em grupos onde, após alguns debates, apresentaram 

trabalhos sobre o que cada grupo abordou, com sugestões 

de melhorias para o Sistema.

“Parabenizo todos os dirigentes catarinenses pela 

integração durante o Encontro. Fiquei muito feliz com 

o entusiasmo e a motivação de todos no decorrer das 

atividades do ENCAD. Também saliento a pauta trazida 

pelo CESABB-SC, que contribuiu bastante para enriquecer 

os debates. A FENABB, por sua vez, mantém-se disposta 

a auxiliar as AABBs do estado no que for necessário”, 

comprometeu-se Haroldo.

É importante ressaltar a receptividade e atenção aos 

participantes pelas equipes do CESABB e AABB Camboriu, 

onde foi realizado o almoço de encerramento.
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Auxiliaram o presidente da FENABB 

nessas apresentações os vice-presidentes, 

o consultor jurídico Walter Denser; o especialista em comunicação 

e colega aposentado do BB Arthur Roman; a analista redatora do 

Núcleo de Comunicação da FENABB, Delise Barbosa, e o assessor 

da presidência Francisco Herculano.

Para ampliar a integração dos participantes, o evento contou, no 

primeiro dia (16), com uma atração social diferenciada: um jantar no 

restaurante Rancho do Boi com direito a música ao vivo. No dia seguinte, 

o CESABB-MG aproveitou para tratar de tópicos administrativos, como a 

definição de datas e sedes de Jornadas Esportivas a serem realizadas e 

demais apontamentos de interesse do Conselho.

Na avaliação do superintendente Otaviano Amantea, “o ENCAD 

Minas Gerais marcou objetivamente o respeito e a valorização 

que o BB tem em relação aos ‘gerentes gerais de relacionamento 

comunitário’, que são os presidentes de AABBs.” Otaviano também 

homenageou os funcionários aposentados, referências das 

gerações que construíram o patrimônio e a marca Banco do Brasil. 

Mencionou, ainda, o trabalho de diminuição das desigualdades 

sociais, silenciosamente encetado pelas AABBs nas unidades do 

Programa AABB Comunidade, citando uma passagem ocorrida na 

AABB Montes Claros (MG), em 2012, em sua primeira reunião com os 

administradores locais. “Fui recebido naquela AABB, cuidada como 

noiva em altar, pelo Coral da AABB Comunidade. Destacava-se um 

meninote, na primeira fila, que mirava o céu com olhos de prece. 

Perguntei-lhe: ‘Filho, o que você mais gosta aqui?’. Ele respondeu: ‘do 

almoço, pois é a única vez que como no dia’. Imaginem as revoluções 

pessoais que vossa ação, a de presidente de AABB, quase sacerdotal, 

causa? Só posso lhes dizer: muito obrigado”, concluiu Otaviano, que 

foi bastante aplaudido pelos presentes.

A capital mineira teve o privilégio de receber, nos dias 16 

e 17 de agosto, a 1° edição do Encontro de Administradores 

de AABBs (ENCAD). Ao todo, 92 dirigentes de Associações 

mineiras participaram do evento, que foi realizado no Caesar 

Business, na capital Belo Horizonte (MG).

Compuseram a mesa de abertura o presidente da 

FENABB, Haroldo Vieira, acompanhado dos vice-presidentes 

Clodoaldo Soares,  Marcelo Paim, Rene Nunes e Waldyr 

Peixoto; o superintendente estadual do BB Otaviano 

Amantea; o gerente da GEPES-BH, João Gimenez; o 

conselheiro Deliberativo da FENABB Gilberto Xavier; o 

presidente do CESABB-MG, EugemarTaipina, e o então vice-

presidente Administrativo da AABB Belo Horizonte, atual 

presidente,  Joventino Tavares dos Santos.

Os assuntos trazidos pela FENABB para o Encontro 

foram variados, como programas de auxílio às AABBs, 

oportunidades de parcerias, entre outras iniciativas que 

otimizam a gestão dos clubes, passando por temas como a 

importância de utilizar bem as ferramentas de comunicação, 

Fórum Nacional de AABBs e questões de ordem jurídica. 

Minas Gerais

As AABBs já podem atuar novamente na divulgação do 

Convênio do BB Seguro Auto nas AABBs, com a garantia de que 

os negócios realizados com a participação dos clubes passarão 

a contar para as metas do Sinergia BB nas agências detentoras 

dos cadastros dos segurados. 

Os clubes que ainda não fizeram adesão à parceria, poderão 

fazê-la por meio do preenchimento do Termo de Adesão, no site 

da FENABB (www.fenabb.org.br).  A remuneração estabelecida 

para os clubes será de 5% do valor do prêmio líquido do 

seguro e a AABB terá como principal atividade a divulgação do 

produto BB Seguro Auto via hotsite específico ou pela Central 

FENABB retorna convênio com BB Seguro Auto
de Negócios. Para apoiar no processo de divulgação do produto, 

a seguradora disponibilizará às AABBs um Kit de Comunicação 

Digital contendo vários modelos de peças de comunicação.

Para mais informações sobre assistências, benefícios e 

condições diferenciadas oferecidas por esta parceria, que são 

válidos para associados, familiares e extensivo para convidados 

e outras pessoas da comunidade, acesse o site da FENABB e 

clique no banner BB Seguro Auto. 
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Os amantes da boa música tiveram um motivo a mais para 

sorrir no dia 13 de julho. Neste dia, a AABB Porto Alegre (RS) e o 

CESABB-RS organizaram, no Teatro Dante Barone, da Assembleia 

Legislativa, o XI Encontro de Coros de AABBs do Rio Grande do 

Sul. O evento reuniu mais de 300 coralistas de de 12 grupos 

abebeanos.

O Encontro deste ano fez parte da programação de aniversário 

dos 70 anos da AABB Porto Alegre. Além da cidade sede, também 

estavam representadas as AABBs Encantado, Faxinal do Soturno, 

Giruá, Marcelino Ramos, Montenegro, Santa Cruz do Sul, Santa 

Maria, Santo Ângelo, São Leopoldo, São Luiz Gonzaga e Taquari.

Logo após deixarem o Teatro, foi realizada uma 

confraternização na AABB Porto Alegre. Uma paella campeira, 

preparada e servida pelo Grupo Gourmet da AABB, deu novas 

boas vindas aos convidados.

“Esse é um evento que enriquece e dá brilho à cultura 

do nosso Rio Grande, mostrando o talento, a sensibilidade e 

a harmonia do canto coral, e foi dedicado a todas as AABBs 

que incentivam e oferecem aos associados e à comunidade a 

oportunidade de conhecerem, participarem e divulgarem esta 

bela manifestação artística. A cada ano esse Encontro se supera 

e, este ano, isso voltou a acontecer. Que venha 2014”, afirmou o 

presidente do CESABB-RS, Antônio Cladir Tremarin.

ENCONTRO REúNE CORAIS 
ABEBEANOS Em PORTO ALEgRE (RS)

A cada ano esse 
Encontro se supera... 
que venha 2014!

Tremarin (CESABB-RS)

“
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Foi realizada, no dia 13 de setembro, na sede da FENABB, 

mais uma reunião ordinária do Conselho Deliberativo. O objetivo 

foi deliberar sobre a reprogramação orçamentária da Federação 

e, também, fazer o acompanhamento estratégico dos planos de 

ação de cada área/vice-presidência.

Estiveram presentes os conselheiros Antonio Sergio Riede, Celso 

Carvalho Caldas, Gilberto Xavier D’Alcântara Sobrinho; Luís Antônio 

Brum, Marcos Antônio Tavares e Reinaldo Fujimoto (presidente).

O presidente da FENABB, Haroldo Vieira, e os vice-

FENABB RECEBE REuNIãO DO 
CONSELhO DELIBERATIVO

Membros do Conselho Deliberativo e de Administração reunidos na FENABB

presidentes Clodoaldo Soares, Marcelo Paim, Rene Nunes e 

Waldyr Peixoto fizeram uma breve apresentação dos novos 

números, assim como as respectivas justificativas para a 

reprogramação.  Após abordada a questão orçamentária, os vice-

presidentes apresentaram o andamento dos planos de ação das 

áreas, que compõem o Planejamento Estratégico da FENABB 

para 2013, e a correlação com a reprogramação. Além desses 

assuntos específicos, Haroldo descreveu, em linhas gerais, o 

momento atual da FENABB e a respectiva atuação.
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A diretoria da FENABB tem trabalhado pela aprovação de 

emenda na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) que poderá 

beneficiar o Sistema AABB. No mês de setembro, os diretores 

foram ao Congresso Nacional mobilizar deputados e assessores 

sobre a importância da emenda ao Art. 18, parágrafo 1º, inciso V, 

que trata da inclusão de clubes e associações que representam 

servidores públicos e categorias profissionais de todo o Brasil, 

para que possam obter recursos da Lei Pelé.

Se aprovadas essas emendas, o Sistema AABB poderá 

participar da arrecadação que destina 0,5% dos recursos 

oriundos de loterias para desenvolvimento de projetos para a 

FENABB Em DEFESA DAS AABBs 

NO CONgRESSO NACIONAL
área de esportes dos clubes, que atualmente já monta a cifra de 

R$ 75 milhões. Hoje, a Lei Pelé, tal como foi regulamentada, veda 

a transferência de recursos para as Associações de Servidores ou 

quaisquer entidades congêneres.

“A aprovação deste destaque será de fundamental 

importância para o Sistema AABB e para os demais clubes 

enquadrados na mesma condição, não só pelo caso específico da 

Lei Pelé, que vai possibilitar o pleito de recursos para projetos 

com a formação de atletas, como também adesão a outros 

programas do governo”, explicou o presidente da FENABB, 

Haroldo Vieira.

BANCO DE ImAgENS DO SISTEmA AABB

A FENABB está na fase de implantação do Banco de 
Imagens das AABBs. As imagens das instalações dos clubes 
estão sendo publicadas no site da FENABB, como mais uma 
informação importante no espaço dedicado à divulgação 
das quase 1.200 afiliadas. 

Para que as imagens de sua AABB sejam divulgadas 
em nosso site, pedimos aos dirigentes do clube ou do 
CESABB que encaminhem fotos recentes. Vamos construir, 
literalmente, um grande retrato do Sistema AABB. As 
imagens devem retratar a infraestrutura e as instalações 
do clube, sem pessoas em primeiro plano. Sugerimos fotos 
da portaria, salão social, piscinas e/ou parque aquático, 
ginásio, parque infantil, campos e quadras esportivas, 
academia e outros espaços relevantes da AABB. 

Apresentamos, abaixo, dicas importantes para 
enviar fotos de qualidade. 

Dica 1: O arquivo deve ser enviado tal como é retirado 
da máquina, ou seja, em formato JPG/JPEG.

Dica 2: Atenção para fotos borradas ou com objetos 
na frente do foco da imagem. Fotos assim não são 
publicadas, pois não ficam claras para o que está 
sendo mostrado na cena.

Dica 3: Jamais envie fotos inseridas dentro de 
arquivos Word (.doc), Power Point (.ppt) ou PDF, pois 
essas imagens não podem ser reaproveitadas e 
acabam sendo descartadas.
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Essa tem sido uma pergunta cada vez mais recorrente entre 

as AABBs. De certa maneira, demonstra a preocupação de muitas 

gestões abebeanas com a visibilidade midiática dos clubes, o que é 

muito positivo. Já dizia um dito popular que “quem não é visto não é 

lembrado”. Isso é uma verdade! Se sua marca institucional é pouco 

vista, como fazer para captar novos associados... difícil, não é mesmo? 

Mas essa situação pode mudar com algumas dicas simples. 

No cenário ideal, a AABB teria um assessor de comunicação, 

jornalista de preferência, com bom relacionamento com a 

imprensa local para enviar matérias informando sobre ações 

O que faço 
para minha AABB 

sair na mídia?

Dicas:

1° Oferecer a taxa de adesão para um jornalista ou estagiário em troca do serviço de comunicação para a AABB

2° Realização de eventos para imprensa local

3º Convites para jornalistas prestigiarem um fim de semana no clube

4º Visitar as sedes dos jornais, rádios, TVS e portais de internet

5º Encaminhar releases e a programação de eventos da AABB 

Seguindo algumas dessas dicas, com certeza, sua AABB passará a ter mais visibilidade na mídia.

realizadas no clube, eventos sociais, competições esportivas, etc. 

Contudo, grande parte das AABBs não dispõe de recursos para 

isso. É o fim da linha? Não!

Uma boa proposta que dá muito certo é a contratação de 

um estagiário, também da área de jornalismo. Este estagiário 

pode organizar ações para jornalistas de veículos locais, 

convidá-los para aproveitar o final de semana no clube, convidar 

representantes dos veículos para prestigiar os eventos sociais e 

culturais do clube. Essas ações visam uma relação mais próxima 

entre a imprensa local e o clube. 
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Os três primeiros colocados receberão premiação em dinheiro:

1° Lugar: R$ 7.000,00 + até R$ 10.000,00 para replicação/divulgação do projeto

2° Lugar: R$ 5.000,00

3° Lugar: R$ 3.000,00

Para outras informações, acesse www.fenabb.org.br> banner a direita> Concurso 
Socioambiental.

Atividades do Programa AABB Comunidade 
já começaram em muitas cidades

É com satisfação que anunciamos o Concurso 
Socioambiental FENABB – Edição 2013

CONCuRSO SOCIOAmBIENTAL 2013 
TRABALhA quESTãO DO CONSumO

SOCIOAMBIENTAL
C O N C U R S O

FENABB - 2 0 1 3

Está em andamento o Concurso Socioambiental da FENABB. Este ano, está 

sendo trabalhado o tema Consumo Consciente e Consumo Inteligente.  A ação, tal 

como nos anos anteriores,  tem como finalidade estimular, disseminar e valorizar 

a implementação de iniciativas relacionadas a temas socioambientais, bem como 

difundi-las junto às AABBs, reconhecendo os projetos de qualidade técnica e de 

aplicabilidade no Sistema.

Boa notícia pra quem tem filho(a) no Programa AABB 

Comunidade. Até o fechamento deste trimestre, mais de 

200 AABBs já estavam aptas a iniciar as atividades, com 

toda a documentação aprovada e o cadastro de educadores 

e educandos concluído. Essas localidades já foram 

autorizadas a fazer a compra dos materiais que são úteis 

ao bom desenvolvimento das ações junto às crianças e 

adolescentes atendidos. Para mais informações, acesse o site:  

www.aabbcomunidade.org.br

Em caso de dúvidas sobre o Programa de sua cidade, ligue 

0800.726.5661.
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Inaugurado telecentro na AABB Maceió (AL) 
Aww parceria entre a AABB Maceió (AL) e o governo de 

Alagoas, por meio da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Inovação 

(Secti), resultou em um telecentro, inaugurado no dia 24 de 

agosto, que deverá beneficiar moradores da região onde fica a 

sede do clube e educandos do Programa AABB Comunidade.

 Segundo Felipe Athayde, coordenador de Inclusão Digital 

da Secti, os telecentros são espaços públicos com computadores 

conectados à internet em banda larga, com o objetivo de 

promover a inclusão digital e social das comunidades atendidas. 

Em todo o estado, outros 20 serão instalados no curto prazo.

 As entidades escolhidas para receberem esses telecentros 

são organizações não-governamentais (ONGs), pontos de cultura 

e associações comunitárias, selecionadas em chamada pública, 

no ano de 2009 que, em contrapartida, disponibilizam espaço 

adequado para funcionamento dos telecentros. 

 No caso da AABB, o clube presta serviço de inclusão social 

à comunidade com o desenvolvimento do AABB Comunidade, há 

16 anos. Hoje, o Programa atende 340 educandos em situação de 

vulnerabilidade, com idades entre 6 e 18 anos. O telecentro do 

clube tem 11 computadores, impressora, internet, e a assistência 

de um monitor para orientação do uso dos equipamentos.

 “No dia da inauguração, comemoramos 16 anos, 

ininterruptos, das atividades do Programa na cidade. Na minha 

avaliação, a inauguração do telecentro é boa para a AABB e para 

o BB, afinal, essa será mais uma oportunidade de servirmos a 

comunidade local”, disse o presidente da AABB, José Climério.

 Opinião parecida vem do presidente do CESABB-AL, Jezreel 

Agra. “Só de trazermos mais essa possibilidade de inclusão 

para os educandos do Programa e para a população local já é 

algo fantástico. De certa forma, vejo a escolha da AABB para 

a instalação de um dos 20 telecentros do estado como um 

reconhecimento do governo estadual pelos serviços que já 

prestamos aqui no clube”, afirmou.

 Também estiveram presentes o secretário estadual de 

Ciência e Tecnologia, Eduardo Setton; o gerente de Mercado da 

SUPER Estadual, Eguinaldo Barbosa, e a gerente da agência BB 

Maceió, Mônica Alencar.

 “A AABB Maceió está localizada em uma área de exuberante 

beleza. Contudo, ali na localidade, há algumas comunidades 

onde os índices sociais não são muito bons. E esse telecentro, 

assim como já tem sido com o Programa AABB Comunidade, 

desempenhará um papel muito importante para os moradores 

da região e, como sabemos, tudo que se faz em prol do social é 

sempre bem vindo”, encerrou Eguinaldo.

Telecentro amplia a atuação social da AABB Maceió (AL) junto à comunidade local

12  •  FENABB  •  www.fenabb.org.br



Judocas do Programa AABB Comunidade 

Itanhandu (MG), treinados pelo educador Diego 

Medeiros, continuam trazendo bons resultados 

para a AABB e surpreendendo positivamente a 

equipe de educadores locais. O último feito foi 

entre os dias 12 e 16 de setembro, quando o 

atleta Michel Fernandes Mancilha, convocado 

pelo Comitê Olímpico Brasileiro, participou 

do Mundial Escolar, realizado em Brasília (DF). 

Ele ficou em terceiro lugar e, na categoria dele 

(sub-18, com menos de 50 quilos), está na 

terceira posição no ranking nacional.

A gerência Socioeducativa da FENABB iniciou, no 

último trimestre, uma série de inovações no tocante 

às novas ferramentas de tecnologia da informação 

a serviço da aprendizagem, do treinamento e da 

capacitação de profissionais ligados ao Sistema AABB, 

sejam dirigentes, educadores do AABB Comunidade ou 

colaboradores da Federação. 

Um exemplo disso foi a ativação do portal FENABB 

Educativa (http://educativa.fenabb.org.br/moodle/), 

que irá disponibilizar cursos online. O primeiro deles 

foi o de Redação Institucional, que contemplou todos os 

colaboradores da Federação e irá refletir em melhores 

serviços prestados às afiliadas, “sobretudo no tocante à 

clareza das correspondências e orientações dadas por 

escrito, pareceres em processos, liberações de recursos, 

solicitações de documentos, entre outros”, disse o vice-

presidente Marcelo Paim.

Educando do Programa em Itanhandu (MG) 
é o 3° melhor do Brasil

Michel (esq.) e o treinador/coordenador Diego Madeira

FENABB INICIA PROjETO DE CAPACITAÇãO

COm PLATAFORmA EAD
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CuRSO DE INTRODuÇãO AO SISTEmA AABB 
ESTARá DISPONíVEL NA PLATAFORmA EAD

CuRSO gESTãO 
EmPREENDEDORA SERá 
PRESENCIAL

FORmAÇãO CONTíNuA 
PARA OS COLABORADORES 
DA gESEC

A ATuALIzAÇãO CADASTRAL 
DA SuA AABB ESTá Em DIA?

O próximo curso a ser disponibilizado na plataforma de ensino a distância será o “Introdução ao Sistema AABB”. A ideia é 

instrumentalizar os novos dirigentes do Sistema de maneira efetiva, para que estejam plenamente capacitados a assumir uma AABB 

de pequeno porte. A perspectiva é de que o curso esteja disponível até o final do mês de outubro.

“Temos procurado alternativas que sejam baratas e ao mesmo tempo eficientes no âmbito da formação de dirigentes abebeanos 

e funcionários da FENABB. Nesse sentido, a plataforma que acabamos de entregar, além de trazer mais agilidade ao processo formativo, 

possibilitará maior alcance das nossas ações, uma vez que para participar de cursos no futuro bastará que o dirigente tenha um 

computador com acesso à internet”, explicou o gerente da área Socioeducativa (GESEC), Daniel Carvalho.

Há alguns meses, a GESEC também trabalha em 

um curso presencial sobre Gestão Empreendedora para 

dirigentes. O objetivo é incentivar uma gestão mais 

dinâmica e profissional das AABBs, em especial as de 

pequeno porte. Na formatação desse curso, a FENABB 

contou com a experiência de presidentes de AABBs e 

de CESABBs, além da consultora jurídica da Federação, 

Dra. Andrea Denser. A ideia é que o curso seja validado e 

aplicado em alguns estados ainda este ano.

Você sabe por que é importante que sua AABB mantenha 

sempre atualizados os dados cadastrais junto à FENABB? 

Simples: isso agiliza a análise e a liberação de recursos para a 

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

Restrita do site, possibilitando que a diretoria do clube participe, 

sem nenhuma burocracia, dos Programas da Federação, entre 

outros benefícios.

Então, quando é que devo atualizar esses dados 

cadastrais? Sempre que houver alteração nos cargos da 

diretoria do clube (troca de presidente, substituição de um 

dos vice-presidentes) ou quando a AABB realizar alguma 

melhoria na estrutura do clube, inaugurando novas quadras, 

piscinas, etc. O formulário para Atualização Cadastral está 

disponível no site da www.fenabb.org.br > Área Restrita > link 

Atualização Cadastral.

E o trimestre realmente foi movimentado para 

a equipe Socioeducativa. Entre os dias 9 e 12 de 

setembro, o gerente Daniel Martins de Carvalo e os 

os colaboradores Rafael Coelho e Talitha Bittencourt 

participaram do 19º Congresso Internacional de 

Educação a Distância (EAD), realizado em Salvador (BA). 

O objetivo da participação foi a capacitação da equipe 

para condução dos trabalhos EAD.

Rafael Coelho, Talitha Bittencourt e Daniel Martins
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DIAgNóSTICO 2013: quEm NãO 
ENCAmINhOu, AINDA Dá TEmPO!

DIRIgENTE, ATENÇãO: mANTENhA A SITuAÇãO DA SuA 
AABB REguLAR

Dirigentes precisam ficar atentos ao envio do Diagnóstico Web 2013. O processo ficou bem fácil, pois o documento deve ser 

preenchido e transmitido online, e está disponível no site da FENABB (www.fenabb.org.br), Área Restrita, link Diagnóstico Web. 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.

O quadro abaixo mostra as quantidades e os índices de entrega de cada estado: 

A FENABB  solicita aos dirigentes que fiquem atentos quanto à validade dos seus mandatos. Até o fechamento desta edição, 

havia muitas AABBs em situação irregular. Portando, normalize a situação da sua AABB para que ela possa usufruir dos auxílios 

disponibilizados pela Federação.  Em caso de dúvidas, não deixe de falar conosco: ligue no 0800.704.2106, opção 2., ou encaminhe 

um e-mail para gefin@fenabb.org.br, com cópia para juridico@fenabb.org.br. 

Acre

Alagoas

Amapá

Amazonas

Bahia

Ceará

Distrito Federal

Espírito Santo

Goiás

Maranhão

Minas Gerais

Mato Grosso

Mato Grosso do Sul

Pará

Paraíba

Paraná

Pernambuco

Piauí

Rio de Janeiro

Rio Grande do Norte

Rio Grande do Sul

Rondônia

Roraima

Tocantins

Santa Catarina

São Paulo

Sergipe

3

16

1

13

106

45

1

27

64

32

162

38

40

30

27

124

43

30

29

23

142

12

3

19

70

157

15

3

16

1

11

59

28

1

19

44

17

105

29

32

19

19

93

28

20

11

14

116

12

1

13

45

77

14

0

0

0

2

50

17

0

8

20

15

57

9

8

11

8

31

15

10

18

9

26

0

2

6

25

80

1

esTado ToTal de aaBBs 
no esTado

aaBBs que 
já encaminharam

aaBBs que ainda 
não encaminharam

PercenTual das aaBBs 
que encaminharam

100%

100%

100%

84%

56%

62%

100%

70%

69%

53%

65%

76%

80%

63%

70%

75%

85%

67%

38%

61%

82%

100%

33%

68%

64%

49%

94%
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ADEquAÇãO DOS ESTATuTOS DOS CESABBs

A FENABB, ao longo de 2012 e do 1° semestre de 2013, 

coordenou os trabalhos de revisão do Estatuto Social dos 

CESABBs que contou com a participação dos Conselhos da 

Federação e de representantes dos Conselhos Estaduais, foi 

apreciado e validado pelo Banco do Brasil,  devendo,  então, ser 

submetido à deliberação das Assembleias Gerais dos CESABBs, 

juntamente com o Regulamento de Eleições, para que possam 

gerar os efeitos desejados.  

Conforme estabelecido no artigo 38 - “Das Disposições 

Transitórias” - do Estatuto a ser aprovado, caberá à Diretoria 

Executiva do CESABB adotar, no prazo estabelecido a partir da 

disponibilização do Modelo de Estatuto Padrão pela FENABB, 

as providências para aprovação do referido Estatuto e do 

Regulamento de Eleições do CESABB.

Para fins de aderência ao posicionamento do BB e da 

FENABB quanto ao modelo aprovado, os presidentes de 

CESABBs deverão promover a adequação na íntegra, da proposta 

apresentada. Já a FENABB está elaborando um roteiro, que 

será disponibilizado para os presidentes de CESABBs com as 

informações necessárias para convocação de Assembleia Geral 

específica e as providências decorrentes.

Outras informações, ligue 0800.704.2106 ou envie um 

e-mail para herculano@fenabb.org.br. Confira abaixo as 

principais alterações:

COmO ERA COmO FICA

COmPOSIÇãO DO CESABB:

O CESABB é constituído pela Assembleia Geral, a 
Diretoria Executiva e o Conselho Fiscal.

COmPETêNCIA DA ASSEmBLEIA gERAL

É competência da Assembleia Geral a aprovação das 

contas e o balanço anual dos CESABBs

COmPOSIÇãO DO CESABB:

O CESABB passará a contar com um Conselho Consultivo 

composto pelos Conselheiros Microrregionais.

COmPOSIÇãO DA DIRETORIA EXECuTIVA

Atualmente, o texto se refere a composição mínima para 

Diretoria Executiva, e uma única reeleição para todos os 

cargos. 

AS ASSEMBLEIAS GERAIS PARA APROvAçãO DEvEM SER REALIzADAS ATÉ O 
DIA 31 DE DEzEMBRO

COmPETêNCIA DA ASSEmBLEIA gERAL

Inclusão do Parecer prévio do Conselho Fiscal na 

aprovação das contas e no balança anual e a inclusão 

da competência para aprovar o regimento interno e o 

regulamento de eleições do CESABB, que deverão ser 

elaborados pela Diretoria Executiva.

COmPOSIÇãO DA DIRETORIA EXECuTIVA

Nova definição com redução do número de 

componentes permitidos para a Diretoria Executiva, 

inclusive a definição do Vice-Presidente de Esportes, 

além de instituir apenas um único cargo de suplente. 

Mantida uma única reeleição para o presidente da 

Diretoria Executiva. 

COmPOSIÇãO DO CONSELhO FISCAL 

O Conselho é formado por três efetivos e três suplentes, 

mais um titular e um suplente escolhido pelo Banco do 

Brasil

COmPOSIÇãO DO CONSELhO FISCAL 

Formação do Conselho com dois efetivos e dois 

suplentes, eleitos em Assembleia Geral, para mandato 

de 3 ano e uma renovação, mais a indicação de um 

representante titular do Banco do Brasil no Conselho 

para o mesmo período
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INSTITuIÇãO DO CONSELhO CONSuLTIVO NOS 

CESABBs

Não existe Conselho Consultivo

INSTITuIÇãO DO CONSELhO CONSuLTIVO NOS 

CESABBs

Criação do Conselho Consultivo, novo órgão de 

assessoramento, composto pelos Conselheiros 

Microrregionais 

COmO ERA COmO FICA

ELEIÇãO à PARTE DOS CONSELhEIROS 

mICRORREgIONAIS

Os Conselheiros compõe a Chapa de eleição do 

Presidente do CESABB.

ELEIÇãO à PARTE DOS CONSELhEIROS 

mICRORREgIONAIS

Os Conselheiros serão Eleitos em processo à parte, 

feito somente entre as AABBs da microrregião do 

Conselheiro. 

POSSE NAS AABBs PELO BRASIL
Diversas AABBs, com mandatos vencidos em 31 de agosto, 

realizaram solenidades de posse das novas diretorias no dia 1° 

de setembro. Cerca de 1/3 das afiliadas se enquadram nessa 

situação. A equipe da FENABB deseja a todos uma excelente 

gestão e coloca-se à disposição para contribuir no que for 

necessário, tudo isso visando, sempre, o bem-estar do associado 

e de seus familiares.

A Federação disponibiliza, anualmente, a Programação 

FENABB. O documento é elaborado para orientar dirigentes 

no atendimento das demandas do clube que envolvem a 

concessão de auxílios reembolsáveis e não-reembolsáveis, 

parcerias comerciais e convênios.Para acessá-la, entre no site 

da Federação (www.fenabb.org.br) > Área Restrita > Documentos 

>Programação FENABB 2013 e Formulários.

Outra dica são os canais de contato. Para falar com as 

áreas da FENABB, o dirigente pode encaminhar um e-mail para 

fenabb@fenabb.org.br ou, em se tratando de algo específico, 

contatar a área responsável diretamente. Para saber os telefones 

da Federação, basta entrar no site, menu à esquerda, Contatos 

na FENABB.
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DOCumENTOS, RECOLhImENTOS 
E ImPOSTOS DA AABB

REVISãO DA IN 406 TRAz NOVIDADES Em 
PROCESSOS DO SISTEmA AABB

Como sabemos, dirigir uma AABB nem sempre é fácil, 

pois há muitas questões que demandam tempo e que são 

de suma importância para que o clube esteja enquadrado 

tanto com as diretrizes da FENABB, quanto com as normas 

e regulamentação de órgãos competentes, como INSS 

(recolhimentos previdenciários dos funcionários), FGTS 

(recolhimentos do fundo de garantia dos funcionários), 

Governos Estaduais (recolhimentos de impostos e 

contribuições estatuais), Prefeituras (recolhimentos 

de impostos e contribuições municipais, alvará de 

funcionamento) e o próprio BB.

Por isso, a FENABB sugere que o dirigente faça um 

acompanhamento de perto nos trabalhos realizados pelos 

contadores ou escritórios de contabilidade que prestam 

serviços para o clube, dê atenção aos documentos contábeis, 

a fim de verificar se as declarações acessórias (DCTF, DACON, 

DIRF e DIPJ), os recolhimentos dos encargos trabalhistas e 

previdenciários, entre outros impostos federais e municipais 

que fazem parte da rotina de obrigações da AABB estão 

em dia. O acompanhamento mensal de demonstrativos 

contábeis analíticos do clube é fundamental para uma 

O Banco do Brasil, com apoio da FENABB, revisou a  

IN 406, que regula o relacionamento do BB com associações 

de funcionários, trata das normas para o Sistema AABB, com 

destaque para os processos de constituição e acompanhamento 

dos clubes, cessão e liberação, patrimônio, gestão e controle. 

Uma das novidades é que o processo de cessão e liberação 

agora está com a Gepes Brasília 2.

boa gestão, fornecendo dados preciosos para os gestores 

sobre o comportamento de despesas e receitas da AABB, 

possibilitando ajustes e correções de rumos em sua 

administração. 

Aprovação das contas 

Outra recomendação é a aprovação das contas / balancetes 

do clube pela Assembleia Geral, ação que deve ser feita 

anualmente. Aprovação de projetos, de orçamento para o ano 

seguinte, reajustes de mensalidade e demais ações de gestão 

são alguns dos itens que podem ser trabalhados em Assembleia. 

A ata da Assembleia Geral Ordinária deve ser 

acompanhada de lista com assinatura dos presentes e não 

poderão ser tratados assuntos que não estejam previstos no 

edital de convocação, sob pena de nulidade das deliberações 

que a respeito forem tomadas. Mesmo que surja uma ideia 

brilhante a ser trabalhada naquele momento, o melhor é 

deixar para fazê-lo em outro encontro.

A Gerência Financeira está à disposição para esclarecer 

dúvidas: 0800.704.2106, opção 2.

“Essa mudança na IN 406 vem em boa hora e será positiva 

para todo o Sistema AABB. Vale lembrar que ela só foi possível 

graças à sensibilidade do Banco do Brasil, que vê na rede de 

clubes um parceiro”, explicou Haroldo. Para consultar a IN 406, 

acesse www.fenabb.org.br> Área Restrita > Documentos > IN 

406 - Relacionamento com Associações de Funcionários. 
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Concurso Cultural: 
ainda há tempo 
para se inscrever!

A FENABB lançou, em julho, o Concurso Cultural 2013. 

O objetivo é identificar, reconhecer e incentivar AABBs que 

realizam projetos culturais, premiando as afiliadas pelo trabalho 

desenvolvido nos seguintes segmentos: 1) Dança, Cinema e 

Teatro; 2) Artesanato, Escultura, Fotografia e Pintura; 3) Música.

Cada AABB poderá apresentar um projeto por segmento, 

desde que tenham sido realizados no período de 1º de junho 

de 2012 a 28 de outubro de 2013. A inscrição da AABB é 

gratuita, vai até o dia 15 de novembro e pode ser realizada 

via internet ou enviada pelos Correios, acompanhada de toda 

a documentação, nos formatos definidos no regulamento 

do concurso. Para sanar todas as dúvidas e conferir o 

regulamento, acesse o site www.fenabb.org.br> Concurso 

Cultural > Edição 2013.

Premiação

Serão premiados os três primeiros colocados em cada 

um dos segmentos, sendo: 1º lugar: R$ 4.000,00; 2º lugar: 

R$ 3.000,00 e 3º lugar: R$ 2.000,00.

AABB Esportes poderá concretizar 
quadras e ginásios em 25 AABBs

Com o objetivo de fortalecer as ações desenvolvidas pelas AABBs na área socioesportiva, a FENABB criou o Projeto 

AABB Esportes, que tem base na Lei de Incentivo ao Esporte. A ideia é incentivar, nos clubes que mantêm o Programa AABB 

Comunidade e que não possuem ginásio ou quadra, a criação de espaços para o desenvolvimento do esporte, principalmente 

nas modalidades de voleibol e handebol. 

O projeto já foi encaminhado ao Ministério do Esporte e, agora, aguarda aprovação. Caso seja aprovado, o Banco do 

Brasil estudará a possibilidade de desenvolver uma ampla campanha de divulgação para a captação de recursos do Imposto 

de Renda (IR) devido – até 6% – junto a todo o funcionalismo

ao Todo, 25 aaBBs Poderão ser Beneficiadas, são elas:

Colatina (ES)

Coração de Jesus (MG)

Coruripe (AL)

Gilbués (PI)

Guajará-Mirim (RO)

Guaraí (TO)

Humaitá (AM)

Ibimirim (PE)

Maracaju (MS)

Mirassol (SP)

Mombaça (CE)

Monteiro (PB)

Parelhas (RN)

Poxoréu(MT)

Rancharia (SP)

Resende (RJ)

Restinga Seca (RS)

Salto do Lontra(PR)

São Domingos do Maranhão (MA)

Tobias Barreto (SE)

Abelardo Luz (SC)

Atibaia (SP)

Barra (BA)

Breves (PA)

Buriti Alegre (GO)
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Programa de Apoio ao Atleta do Sistema AABB
A FENABB lançou, em julho deste ano, o Programa de Apoio ao Atleta do Sistema AABB. A iniciativa 

tem como objetivo desenvolver e expandir o cenário desportivo do Sistema AABB, oferecendo apoio 

aos atletas vinculados às Afiliadas (associados ou educandos do AABB Comunidade), para participação 

em competições oficiais em nível estadual, nacional e sulamericano, em modalidades olímpicas e 

paralímpicas, individuais ou duplas, dando visibilidade às marcas AABB, FENABB e Seguro Ouro Vida.

Os atletas receberão um kit contendo duas camisetas, duas camisas pólo e dois bonés para utilização pelo atleta 

apoiado. A liberação do(s) valor(es) será realizada no período de agosto a dezembro de 2013, dividido em cinco parcelas 

iguais. A prestação de contas para a liberação da parcela seguinte deverá ser encaminhada MENSALMENTE, no máximo até 

15 dias após os gastos mensais.

Todas as informações sobre o Programa podem ser encontradas no site da FENABB >menu à esquerda > Programa de 

Apoio ao Atleta. Dúvidas ou informações? Mande um e-mail para gerev@fenabb.org.br.

Programa em 2014: a previsão é de que o Programa seja reaberto em janeiro ou fevereiro de 2014, com novo regulamento.  Aguarde!

Betim MG

Betim MG

Goiânia GO

Limeira SP

Limeira SP

Maceió AL

Maringá PR

Natal RN

Natal RN

Nova Xavantina MT

Palmas TO

Ponta Grossa PR

Recife PE

Recife PE

Recife PE

Recife PE

Recife PE

Recife PE

Recife PE

Recife PE

Recife PE

Recife PE

Recife PE

Recife PE

Recife PE

Recife PE

Recife PE

Sta. Cruz do Capibaribe PE

Santo Ângelo RS

São Paulo SP

Rafael Santos Diniz

Wellington C. de Oliveira

Eduardo Oliveira Felter

Gabriel Paulino de Arruda

Julia Eduarda T. Azevedo

Henrique Silveira de Azevedo

Cesar Henrique Dalquano

Ecildo Lopes de Oliveira

Raquel Lopes de Oliveira

Kelly KatiuceLocatelli

Thales Arthur C.de Pina

Guilherme MakiyamaFrare

Arthur de Araújo Barros

Arthur Freitas Pimentel

Bruno Corrêa de A. Leimig

Guilherme C. Pinto de Abreu

Guilherme Peter Regueira

Henrique da F. A. de Souza

Luis H. Costa Pinto de Abreu

Marcus de Alencar Matos

Maria Guerra B. da Costa

Marina de Lucena Ferreira

Marina Pessoa de Paiva

Mário Félix Ferreira Filho

Matheus Antunes C. Araújo

Pedro Vicente S. Calonio

Thais de Lucena Ferreira

Ezequiel José da Silva

Yuri Gras Mello Oliveira

YannickHamada Santos

Natação

Natação

Tênis

Tênis

Tênis

Tênis

Triathlon

Tênis de Mesa

Tênis de Mesa

Taekwondo

Judô

Tênis

Natação

Natação

Natação

Natação

Natação

Natação

Natação

Natação

Natação

Natação

Natação

Natação

Natação

Natação

Natação

Atletismo

Tênis

Ginástica Artística

Estadual

Estadual

Nacional

Nacional

Sul-Americano

Nacional

Estadual

Sul-Americano

Estadual

Nacional

Nacional

Nacional

Estadual

Estadual

Estadual

Estadual

Estadual

Estadual

Estadual

Estadual

Estadual

Estadual

Estadual

Estadual

Estadual

Estadual

Estadual

Nacional

Estadual

Sul-Americano

aaBB de origem

confira a lisTagem dos aTleTas conTemPlados Pelo Programa em 2013:

nome do aTleTa modalidade desTaque
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jERABs 2013: 
Orientação sobre a COmPROVAÇãO DE PAgAmENTO

Conforme informado na Circular 2013/013, as Jornadas 

Regionais de AABBs (JERABs) serão realizadas a partir do mês de 

outubro. As pré-inscrições, as inscrições definitivas, os comprovantes 

de pagamento e os atestados médicos de todos os participantes 

devem ser enviados para a FENABB, com cópia para o CESABB da 

AABB classificada, conforme cronograma de inscrição de cada região.

Para cada associado comunitário que participará dos 

jogos, a afiliada deve enviar os comprovantes de pagamentos 

das mensalidades de julho, agosto e setembro,  sendo aceitas 

as seguintes opções de pagamento: 1. Débito em conta do 

associado; 2. Cartão de crédito/débito do próprio associado; 3. 

Boleto em nome do associado, autenticado pela rede bancária; 

4. Depósito identificado na conta corrente do clube; 5. Convênios 

com empresas/entidades, com a comprovação do pagamento à 

AABB e o vínculo trabalhista do associado com o conveniado; 

6. Transferência da conta do associado para conta da AABB. Os 

associados efetivos (funcionários do BB) deverão comprovar o 

pagamento da última mensalidade.

“Pagamentos realizados na secretaria do clube, para efeito 

de participação em Jornadas, não serão acatados. Se o atleta fizer 

essa modalidade de pagamento, a AABB deverá fazer um depósito 

identificado na conta corrente do clube, relativo ao pagamento, 

conforme item 4 ”,  explicou o vice-presidente de Eventos Esportivos 

e Socioculturais, Clodoaldo Soares do Nascimento.

Dúvidas? Ligue para 0800.704.2106, opção 3 ou envie um 

e-mail para gerev@fenabb.org.br.

daTa jornada cidade sede

cronograma de jeraBs 2013

PRESIDENTE DO CESABB-RS é hOmENAgEADO 
COm PRêmIO “AmIgO DO ESPORTE”

Antônio Cladir Tremarin, 

presidente do CESABB-RS, recebeu, no 

dia 2 de setembro, o prêmio Amigo do 

Esporte - Pessoa Física. A homenagem 

é um reconhecimento do Ministério do 

Esporte a pessoas que contribuíram 

com a aplicação e a divulgação da 

Lei de Incentivo ao Esporte (Lei nº 

11.438/2006) em 2012. A solenidade 

foi realizada em São Paulo (SP), na 

sede do Esporte Clube Pinheiros.

Estiveram na solenidade o vice-

presidente de Eventos Esportivos e 

Socioculturais da FENABB, Clodoaldo 

Soares; o gerente executivo da DIMAC 

Avelar Matias e a diretora da Brasilcap, 

Ana Júlia Carepa.

“Quero dividir esta homenagem 

com cada um dos dirigentes de nossas Tremarin: presidente do CESABB-RS

AABBs, com os administradores do 

Banco do Brasil que acreditaram na 

nossa proposta, com a amiga e colega 

do Banco Joice Rocha, que acreditou e 

nos ajudou muito na elaboração dos 

projetos. O Nairi Oscar, presidente 

da AABB Santo Ângelo (RS), exemplo 

de dedicação na busca de recursos. 

A FENABB, pelo apoio concedido. A 

Superintendência Estadual (RS) através 

do líder Tarcísio Hubner e do Jesus Cezar. 

Todos os superintendentes regionais e 

de todos os administradores e colegas 

do BB espalhados por este Brasil que 

estão nos ajudando a construir um 

país melhor, longe das drogas, com 

mais saúde através do esporte e 

gerando felicidade, objetivo que 

todos nós buscamos diuturnamente”, 

agradeceu Tremarin.

12 e 13 de outubro

15 a 17 de novembro

15 a 17 de novembro

15 a 17 de novembro

15 a 17 de novembro

30 de nov. e 1º de dez.

Centro-Oeste

Sul

Nordeste I

Sudeste

Nordeste II

Norte 

Cuiabá (MT)

Florianópolis (SC)

Itabuna (BA)

Belo Horizonte (MG)

Belém (PA)

Porto Velho (RO)
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TRImESTRE TEm CINCO EDIÇõES DO 

PROjETO VIDA SAuDáVEL DO BB
O Projeto Vida Saudável do Banco do Brasil, que visa apoiar funcionários do 

Banco e familiares em corridas pelos estados, definitivamente veio para ficar! Nos 

meses de julho, agosto e setembro foram cinco edições: Brasília (DF), Fortaleza (CE), 

Goiânia (GO), Manaus (AM) e Rio Branco (AC). Em cada uma dessas etapas FENABB, 

AABBs, GEPES e Cassi participaram, dando apoio necessário às atividades.

A capita recebeu, no dia 18 de agosto, da 6ª Maratona Pão de 

Açúcar de Revezamento. O evento foi concorrido: cerca de oito mil 

pessoas participaram da prova, incluindo funcionários do Banco do 

Brasil. A corrida teve a participação do Projeto Vida Saudável do 

BB. FENABB, Cassi e Banco do Brasil disponibilizaram uma tenda 

de apoio aos funcionários do Banco e familiares, fornecendo 

a eles itens como frutas, isotônicos, água, além da tradicional 

orientação técnica feita por profissionais qualificados.

A Maratona Pão de Açúcar de Revezamento de Brasília, que 

teve como palco a Esplanada dos Ministérios, já está consolidada como 

uma das mais tradicionais corridas de rua da capital federal. Com largada 

às 7h, os participantes percorreram um total de 42.195m, em oito voltas 

completas, divididas de acordo com o número de integrantes da equipe – 

que podia ser de dois, quatro ou oito participantes.

“O Banco do Brasil acredita que seu maior ativo está nas pessoas, 

sejam colaboradores, clientes ou parceiros. Por isso, sempre que possível, 

veremos o BB envolvido em ações que buscam levar qualidade de vida 

para as pessoas e, nesse sentido, o Projeto Vida Saudável reflete bem 

essa filosofia. Com a parceria da FENABB e da Cassi, tenho certeza que 

continuaremos fazendo com que essa ação cresça ainda mais”, explicou o 

gerente da Gepes Brasília, Sérgio Ricardo Menezes Rocha.

Atletas funcionários do BB antes da corrida

Brasília (DF): 6ª maratona Pão de 
Açúcar de Revezamento
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Chamada por muitos de “Cidade Verde”, Rio Branco 

(AC) recebeu, no dia 25 de agosto, a 5ª etapa do Circuito 

Chico Mendes, em comemoração ao Dia do Soldado: a 

Corrida Duque de Caxias. No dia, o vento forte e as baixas 

temperaturas foram os principais adversários dos quase 500 

corredores inscritos.

O ponto de largada foi o 4º BIS (Batalhão de Infantaria 

na Selva). A Corrida Duque de Caxias, que encerrou as 

comemorações ao Dia do Soldado, teve o percurso masculino 

de 7,5 km e o feminino de 4 km. Como parte do Projeto Vida 

Saudável, foram montadas tendas de apoio onde foi ofereci-

do frutas e água aos atletas, além de orientação profissional.

“A participação foi muito boa. Os atletas que se 

inscreveram foram lá e fizeram bonito. Agora é trabalhar 

cada vez mais para que, nos anos seguintes, tenhamos uma 

adesão cada vez maior, afinal, atividades físicas são sempre 

bem vindas”, afirmou o gerente de setor da Gepes Rio Branco 

Luiz Gustavo Faxina.

Vida Saudável no Circuito Chico 

mendes, em Rio Branco (AC) 

Para o BB, qualidade de vida está acima de tudo

O Sesc Goiás realizou, no dia 15 de setembro, a 3ª 

edição da Corrida de Prevenção do Câncer de Mama, em 

Goiânia (GO). Foram dois percursos de 5 km e 10 km, 

nas categorias individual masculino, individual feminino 

e caminhada. A FENABB esteve representada no evento 

pela AABB local e, juntamente com a Gepes, deu todo o 

suporte aos corredores funcionários do Banco do Brasil. 

Além de promover o lazer e a prática da atividade 

física, a Corrida teve o papel de sensibilizar a popula-

ção sobre a doença, considerada o tipo de câncer que 

mais atinge mulheres em todo o mundo e a principal 

causa de morte por tumor entre as brasileiras. Mais de 

2.500 kg de alimentos foram arrecadados com a real-

ização do evento, que serão doados a entidades sociais 

cadastradas no Programa Mesa Brasil. Ao todo, 1.400 

pessoas participaram da corrida. 

III Corrida de Prevenção ao 

Câncer de mama de goiânia (gO)

Evento arrecadou alimentos para doação

“Tivemos uma grande presença de funcionários, alguns deles, 

inclusive, já estão participando de novas corridas. Enfim, para o BB 

a imagem disso tudo repercutiu positivamente e a organização do 

evento até veio falar conosco felicitando a nossa participação”, disse o 

gerente geral da Gepes, José Bovo.
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A APABB (Associação de Pais, Amigos 

e Pessoas com Deficiência, de Funcionários 

do Banco do Brasil e da Comunidade), no 

Ceará, promoveu, no dia 21 de setembro, 

a Caminhada pelo Dia Nacional de Luta 

das Pessoas com Deficiência. A ação foi em 

Fortaleza e contou com a participação do 

Projeto Vida Saudável do Banco do Brasil 

por meio da AABB local, Cassi e Gepes.

A atividade, iniciada às 15h30, 

teve como palco o aterro da praia de 

Iracema, iniciando o percurso no final da 

Avenida Rui Barbosa e indo até a famosa 

estátua de Iracema. A atividade contou 

com distribuição de água e camisetas 

para os participantes, além de serviços 

como massoterapia, verificação de pressão 

arterial e glicemia. No Brasil, segundo o 

IBGE, 14,5% da população têm algum tipo 

de deficiência.

Mais de duas mil pessoas 

aproveitaram o domingo (22/09) para 

praticar exercício físico e deixar a saúde 

em dia. Promovida pela TV Amazonas, 

a 58ª Corrida Pedestre Henrique Archer 

Pinto reuniu participantes de diversas 

partes do país em prol do esporte e da 

qualidade na Zona Sul de Manaus (AM).

O sol forte não desanimou os 

competidores, que tiveram acesso a 

diversos serviços durante o evento. AABB 

Manaus, Cassi e Gepes, integrando o 

Projeto Vida Saudável do Banco do Brasil, 

montaram um espaço destinado a apoiar 

corredores colegas do BB. Os serviços 

oferecidos foram adaptados à realidade 

da região, como um kit contendo, além de 

isotônico, frutas, água e camisa do Banco 

do Brasil, o indispensável protetor solar. 

Aferição de pressão e massagem também 

estavam no pacote!

Para a gerente da Gepes Érica Gurgel, 

a corrida “superou muito, mas muito 

IBGE: 14,5% da população têm algum tipo de deficiência

Mais qualidade de vida e motivação aos colegas do Banco do Brasil

Corrida henrique Archer Pinto reúne 2 mil atletas em manaus (Am)

Caminhada pelo Dia Nacional de Luta das Pessoas com 
Deficiência em Fortaleza (CE)

Na avaliação da supervisora Administrativa da APABB, Marly Pereira, 

a iniciativa concretizou um grande sonho da entidade, que é unir empresas 

do conglomerado BB em atividades em prol da pessoa com deficiência. “Nós 

idealizamos essa caminhada, mas para concretizá-la, o apoio que tivemos do 

Banco do Brasil, AABB e Cassi foi fundamental. Agora é estreitar esses laços ainda 

mais”, afirmou.

mesmo, as expectativas”. “A parceria foi fundamental para que o evento tivesse o êxito 

que teve. Na questão da qualidade de vida, o retorno foi acima do esperado. Dos 50 kits 

disponibilizados, todos foram entregues e a procura por novos kits não parou em nosso 

stand. Muitos funcionários já perguntavam quando seria a próxima etapa. É bom lembrar 

que a tenda deixou a marca Banco do Brasil em evidência, e as pessoas que passavam 

por lá elogiavam envolvimento do Banco na questão de levar qualidade de vida aos 

funcionários”, ponderou.
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FENABB realiza treinamento de organização 

de jornadas em duas etapas
A FENABB realizou, nos meses de julho e agosto, duas 

etapas do Treinamento de Organização de Jornadas. O objetivo 

foi auxiliar as AABBs na tarefa de receber competições esportivas 

apresentando as condições mínimas para a realização do evento 

com qualidade. Participaram do treinamento presidentes de 

AABBs e coordenadores técnicos de clubes que receberão JESABs 

ou JERABs no segundo semestre, além de presidentes de CESABBs. 

A primeira etapa foi realizada nos dias 25 e 26 de julho, 

em Brasília, e reuniu 28 participantes, entre eles, dirigentes e 

coordenadores de Alagoas, Bahia, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato 

Grosso, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Norte e 

Tocantins. A FENABB foi representada pelo gerente Michael, pelos 

colaboradores da Gerência de Eventos Esportivos e Socioculturais 

(GEREV) e pelo vice-presidente da área, Clodoaldo Soares.

O segundo encontro, também em Brasília,  foi realizado nos 

dias 15 e 16 de agosto.  Estiveram reunidos representantes dos 

estados do Amapá, Amazonas, Ceará, Distrito Federal, Espírito 

Santo, Maranhão, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Piauí, Rio Grande 

do Sul, Rio de Janeiro, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São 

Paulo, Sergipe e Tocantins.

Em ambos os encontros foram abordados assuntos como 

fatores críticos para o sucesso de uma Jornada, preparação da 

AABB sede; abertura e encerramento; alimentação; arbitragem; 

coordenação técnica; limpeza geral do clube; estrutura física 

da AABB; estruturação da comissão organizadora; assistência 

médica; atenção com as inscrições (prazos, atletas) e, por fim, 

observância das novas normas do RGC 2013/2014.

Na opinião do presidente da AABB Santa Cruz do Sul (RS), 

Mário Eugênio Kops, a FENABB está de parabéns. “A iniciativa 

é importante tanto pra quem já tem experiência na realização 

desses eventos, quanto para quem não tem. O que vimos 

no curso nos ajudará muito, sobretudo no quesito inovação. 

Receber um evento desses requer muito preparo, ele não 

acontece simplesmente, pelo contrário, antes deve haver muito 

planejamento, muita coisa tem que ser pensada para que a festa 

surpreenda positivamente seus participantes. Nesse sentido, o 

Treinamento ajudou bastante”, concluiu.

“Esse treinamento, além ter capacitado os dirigentes 

e os coordenadores, também promoveu um interessante 

intercâmbio e troca de experiências entre eles, o que foi muito 

positivo, pois enquanto alguns trouxeram bastante experiência 

na execução desses eventos, outros conheciam muito pouco, 

de modo que a troca de informações se deu naturalmente”, 

acrescentou Clodoaldo.

Dirigentes e coordenadores técnicos atentos ao conteúdo do curso
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ANTI-SPAm TITAN

NOVO NOBREAk FOI INSTALADO NA FENABB
Com o objetivo de trazer maior estabilidade para o banco 

de dados da FENABB e proteger todo o sistema de informações 

da Federação, foi instalado um novo nobreak, considerado mais 

eficiente que o atual. Além da instalação do nobreak, foi feita 

uma revisão de todo o sistema elétrico da Federação para que 

haja maior segurança em relação às constantes oscilações na 

rede de energia. 

A aquisição do anti-spam TITAN também faz parte do projeto de reestruturação da infraestrutura tecnológica. “O objetivo 

é trazer mais segurança às nossas contas de e-mails (@fenabb), das AABBs (@aabb) e dos CESABBs (@cesabb), através de um 

monitoramento constante e eficaz”, explicou Waldyr.

Algumas características do TiTAn:

Bloqueio de emails indesejados (lixo eletrônico, vírus e softwares maliciosos);

Antivírus exclusivos para a realização de varreduras;

Emissão de relatórios simples e detalhados;

Atualização automática de banco de dados. 

Abebeano fica em 9º no 
Pan-Americano de Xadrez

Poços de Caldas (MG) recebeu, entre os dias 25 de julho e 1º 

de agosto, o XXIV Festival Pan-Americano de Xadrez da Juventude 

2013. O evento foi disputado em 12 categorias e reuniu 321 

enxadristas de 18 nações do continente americano. O atleta 

abebeano Vítor Amorim Fróis, representando a AABB Araxá (MG), 

ficou na 9ª posição, sendo o melhor brasileiro em sua categoria.

Vítor vem crescendo a cada ano na modalidade e, neste Pan, 

demonstrou alto nível técnico e melhores resultados. Na edição 

2012 do campeonato, realizado no Peru, Vítor havia terminado na 

23ª colocação. Atualmente, o garoto tem, em média, 2 horas por 

dia de treinamento. Os treinadores Gilberto Milos e Jose Antônio 

Nery são os responsáveis por passar, três vezes por semana, 

táticas e macetes úteis às jogadas.

O presidente da AABB Araxá, Sergio Marcelino Borges, 

acredita no potencial do menino e vê um grande futuro para 

ele. “Se o Vítor continuar tendo apoio e, junto disso, a disciplina 

que hoje ele já tem, com certeza será uma boa promessa para 

o esporte nacional, mais um talento saído de uma AABB”, disse.

Apoio da FENABB: Vitor recebeu o patrocínio da FENABB 

durante quatro meses que antecederam a competição. 

Esse upgrade na área tecnológica faz parte da gestão 

estratégica da área administrativa, que visa ampliar a capacidade 

operacional da Federação. “O modelo de nobreak tem autonomia 

de carga de uma hora. Em caso de falta de energia, os colaboradores 

têm esse tempo para salvar o que estão fazendo, fazer backups 

e, assim, na volta da energia, anular prejuízos decorrentes do 

incidente”, disse o vice-presidente Administrativo, Waldyr Peixoto.

Liedson disputa torneio na 
AABB Valença (BA)

Apesar do contrato com o Flamengo ser até dezembro deste 

ano, o jogador Liedson Milito abandonou a carreira profissional após 

ser campeão português da temporada pelo Porto. Agora, o craque 

defenderá o Cabral Advocacia, em torneio da AABB Valença (BA).

Liedson entrou na disputa do Campeonato Interno no dia 15 de 

agosto, com término previsto para dezembro. “Lio”, como é chamado 

pelos amigos valencianos, foi escolhido o melhor jogador da rodada 

do dia, e se consagrou como artilheiro, com dois gols marcados.

“É uma satisfação imensa participar desse campeonato. Todos 

os times querem ganhar, eu quero ganhar, mas é importante dizer que 

o objetivo maior disso tudo é a confraternização”, afirmou o craque.

Liedson (esq.) falou da alegria em participar da competição
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PLANEjAmENTO ESTRATégICO DA FENABB

A FENABB organizou, nos dias 9 e 10 

de agosto, o 1° Encontro de Trabalho dos 

Funcionários da Federação. Entre os objetivos 

estavam: 1) Promover o envolvimento de todos 

com o Planejamento Estratégico da FENABB; 2) 

Aprimorar o processo da comunicação interna 

entre as diferentes áreas e 3) Fortalecer o 

clima organizacional por meio da integração e 

motivação dos funcionários, em todos os níveis, 

fatores primordiais para garantir qualidade no 

atendimento ao Sistema.

Participaram das atividades, além dos 

funcionários e de toda a diretoria, o assessor 

sênior do Banco do Brasil (DIREO) e mestre 

em Administração Max Bianchi Godoy, e 

o professor Artur Roman, pós-doutor em 

Sociologia pela Sorbonne, doutor em Ciências 

da Comunicação pela ECA/USP, mestre em 

Linguística de Língua Portuguesa pela UFPR e 

pós-graduado em Administração de Recursos 

Humanos pela UFPR.

Funcionários da FENABB sob o comando do assessor sênior do BB Max Bianchi Godoy

Na avaliação dos participantes, balanço do treinamento foi muitto positivo
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Livro “Hora de sair e voar” é lançado em 
Linhares (eS) e Manhuaçu (MG)

AABB Salvador (BA) recebe Festival 
de cultura Japonesa

Atleta da AABB Maceió (AL) 
se destaca no tênis nacional

A AABB Linhares (ES) recebeu, no dia 4 de julho, o lançamento do 
livro “Hora de sair e voar”, da escritora Vânia Rodrigues Calmon. 
A autora, que foi gerente da agência do BB local, hoje é colega 
aposentada. O evento contou com o apoio da FENABB e Seguro 
Ouro Vida, através da verba destinada a eventos culturais. No 
dia 20 de setembro foi a vez da AABB Manhuaçu (MG) sediar o 
lançamento do mesmo livro. Mais uma vez, a FENABB apoiou o 
evento, pois acredita na valorização da cultura nacional.

A cultura japonesa tomou conta da AABB Salvador 
(BA) nos dias 31 de agosto e 1° de setembro. O clube 
foi palco do XXII Bon Odori - VII Festival da Cultura 
Japonesa. O evento, que teve repercussão na imprensa 
nacional, reuniu mais de 30 mil pessoas em apenas dois 
dias. O tema de 2013 foi a Ikebana, arte dos arranjos 
florais que existe há séculos, transmitindo a ideia de 
crescimento contínuo na vida.

A tenista Gabriela Azevedo, apoiada pela AABB Maceió (AL), vem se 
destacando nas competições em que participa. Ela está entre as 10 
melhores no ranking infanto juvenil pela CBT - Confederação Brasileira 
de Tênis e, com apenas 13 anos, promete ser uma revelação do clube. 
Um exemplo disso foi a participação no Campeonato Brasileiro 
Infanto Juvenil, etapa Brasília do Circuito Nacional Correios, realizado 
de 5 a 14 de julho. Jogando na chave do GA, ela passou na primeira 
rodada e chegou até a semifinal de duplas. Os pontos conquistados 
no torneio deixaram-na entre as dez melhores do Brasil.

Estrelas do futebol se reuniram, no dia 27 de julho, para uma boa 
ação. Em um jogo beneficente que comemorou os 69 anos da 
AABB Curitiba (PR), 250 kg de alimentos não-perecíveis foram 
arrecadados para serem doados às crianças da APACN - Associação 
Paranaense de Apoio à Criança com Neoplasia. Quem foi ao clube 
neste dia viu de perto, com a bola no pé, profissionais que fizeram 
história no futebol do Paraná e do Brasil, como Ricardinho, Marcelo 
Lipatin, Vavá, Dida, Jetson, Ney Santos, Ednelson, Marildo, Toby, 
Marquinhos Benato, Saulo, Castor, Pachequinho, Aladim, Serginho 
Prestes, entre outros.

Aconteceu 

nA AABB

AABB curitiba (PR) celebra 69 anos em 
grande estilo
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AABB Brasília (DF) é palco da final 
do interagências BB 2013

No dia 17 de agosto foram realizadas, na AABB Brasília (DF), 
as finais e a festa de premiação e encerramento do mais 
tradicional campeonato entre agências do BB do Distrito Federal, o 
Interagências. As equipes, bem como o público, deram um show de 
animação e fair play, coroando com êxito a edição 2013 do evento. 
Depois de eliminar todos os adversários durante o campeonato, 
os times Ditec, na 1ª divisão, e Cobra, jogando a 2ª divisão, 
conquistaram o título. A equipe Cobra subiu para o grupo de elite.

São Luís (MA) recebeu o 1º campeonato 
norte-nordeste de Sinuca

Garibaldi (RS) recebe degustadores 
de vinhos e espumantes

Mcdia Feliz leva alegria aos educandos 
de Linhares (eS)

Com a presença de mais de 100 atletas, dentre eles, vários 
campeões brasileiros, estaduais e regionais, a AABB São Luís 
(MA) recebeu, entre os dias 2 e 4 de julho, o 1º Campeonato 
Norte-Nordeste de Sinuca. O evento contabilizou pontuação 
para o ranking da Confederação Brasileira de Bilhar e Sinuca.

A Associação dos Vinicultores de Garibaldi (AVIGA) realiza 
anualmente o evento Seleção dos Melhores Vinhos e Espumantes 
de Garibaldi (RS). A edição deste ano, 11ª do evento, foi realizada 
na AABB local, entre os dias 15 e 20 de julho. Na oportunidade, 
mais de 30 enólogos, com larga experiência profissional 
formaram a bancada de avaliadores que analisaram vinhos, 
espumantes e sucos de uva da região.

No dia 31 de agosto, o McDonald’s organizou o McDia 
Feliz. Em Linhares (ES), educandos do AABB Comunidade 
participaram da ação e, juntamente com alunos de outros 
projetos sociais, lotaram a praça da alimentação do Shoping 
Pátio Mix. No estado, o lema da campanha foi “Troque 1 Big 
Mac por Sorrisos” e a entidade beneficiada foi a ACACCI - 
Associação Capixaba Contra o Câncer Infantil.
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AABB Maués (AM) é reinaugurada 
com festa para os pais

Seresta caipira movimenta 
AABB Santa Helena de Goiás (GO) 

AABB São Paulo (SP) é vice-campeã da Liga Paulista

A população de Maués (AM) recebeu com alegria, no dia 10 de 
agosto, o evento de reabertura da AABB local, fechada há seis 
anos. Um baile, com a presença de autoridades e formadores 
de opinião do município, iniciou a reinauguração e fez a alegria 
dos presentes, cerca de 60 pessoas. No dia seguinte, 11, em 
continuidade aos festejos, o clube abriu as portas novamente 
para uma feijoada que comemorou o Dia dos Pais. Nessa 
segunda ação o público ficou em torno de 200 pessoas.

Regada a muita alegria e descontração. Assim foi a Seresta 
Caipira realizada no dia 13 de julho na AABB Santa Helena de 
Goiás (GO). O evento contou com a participação não apenas 
dos associados, mas também de diversos parceiros do clube na 
comunidade, desde agropecuaristas a comerciantes. Com bebidas 
e comidas típicas, fogueira, quadrilha e músicas de alta qualidade, 
não teve quem não caísse na folia. Além da integração promovida, 
a ação teve outro ponto positivo: atraiu novos associados.

Com ginásio lotado, no dia 12 de julho, a equipe AABB/MAPFRE 
de futsal lutou muito e esteve bem perto do bicampeonato da 
Liga Paulista de Futsal. No tempo normal, vitória incontestável 
sobre o Corinthians por 2 x 0, com gols de Giva e Victor. O clube 
havia perdido a primeira partida da decisão, realizada no parque 
São Jorge e, por isso, o jogo acabou indo para a prorrogação. 
Na prorrogação, a AABB/MAPFRE, que jogava pelo empate em 
razão da melhor campanha, manteve a igualdade no placar até 
1 minuto e 34 segundos para o fim da partida, quando Alex 
marcou um gol e decretou a vitória corinthiana.

AABB Londrina (PR) sedia abertura dos 
Jogos de inverno 2013

A Fundação de Esportes de Londrina (FEL) abriu, no dia 10 de 
julho, as disputas dos 35º Jogos de Inverno Intersociedades 
de Londrina 2013 (JIIL´s). A solenidade de abertura foi no 
dia 9, na AABB local, que possui espaço ideal para a prática 
esportiva na cidade. Os Jogos são tradição no município e 
uma opção de lazer no inverno. O objetivo foi promover o 
intercâmbio e fortalecer laços entre as pessoas.

Aconteceu 

nA AABB
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Muitas são as atribuições dos dirigentes de 

AABBs que diariamente envidam esforços em 

prol da manutenção e subsistência do clube, 

levando em conta, obviamente, os recursos 

financeiros disponíveis.

Além das atividades rotineiras dos 

administradores de AABBs, vale destacar 

a importância de o gestor incorporar, no 

rol de suas atribuições, o efetivo controle e 

acompanhamento das condições básicas para o 

bom funcionamento da Associação.

Algumas AABBs têm se deparado com ações 

judiciais que objetivam a indenização por danos 

morais e materiais, causados a associados, 

dependentes, empregados e terceiros, em razão 

de falhas e/ou irregularidades decorrentes da 

má conservação, manutenção e limpeza das 

instalações do clube, bem como a ausência de 

procedimentos administrativos básicos para a 

prevenção de acidentes.

Para exemplificação do assunto, informamos, 

a seguir, algumas das infelizes ocorrências de 

acidentes verificados nas dependências das 

Associações:

a) Afogamento de pessoas, notadamente 

crianças, nas piscinas das AABBs, sem a 

disponibilização de salva-vidas em tempo 

integral, ausência de grade de proteção e 

controle de entrada; 

b) Lesão corporal e/ou falecimento de menor 

ocasionada por queda de trave de futebol mal 

instalada em campo de futebol;

c) Falecimento de empregado do clube por 

ausência de fornecimento de Equipamentos de 

Proteção Individual – EPI, no exercício da função;

d) Choque elétrico ocasionado por fio de alta 

tensão sem a devida proteção;

e) Lesão corporal ocorrida em menor de 

idade, no uso de brinquedos infantis sem a 

adequada manutenção.  

Sob o aspecto legal, trata-se de questão de 

“Responsabilidade Civil” dos clubes, uma vez 

que, conforme dispõe o art. 186 do Código 

Civil, “aquele que, por ação ou omissão 

voluntária, negligência ou imprudência, violar 

direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito”, o que, 

consequentemente, é passível de indenização.

Dessa forma, deve o dirigente de cada AABB 

incluir, dentre as suas atividades rotineiras, a 

fiscalização e o acompanhamento periódico das 

condições de uso, conservação e manutenção 

das dependências e instalações da Associação, 

de forma a prevenir e evitar a ocorrência de 

acidentes no clube.

Considerada a proximidade do verão, 

aproveitamos também para relembrar e reforçar 

a importância do salva-vidas para a vigilância 

dos banhistas, devendo o profissional contar 

com qualificação comprovada para o exercício 

da profissão, de modo a resguardar a vidas 

de seus associados, dependentes e terceiros, 

bem como a imagem e os interesses de cada 

Associação. 

A AABB que tiver parque aquático e toboágua 

em suas dependências, deverá rigorosamente 

cumprir as normas de segurança estabelecidas 

pelos fabricantes para o uso dos brinquedos, 

devendo somente ser permitido o acesso e 

uso por crianças, desde que rigorosamente 

observados os limites de idade, altura e peso, 

os quais deverão estar indicados aos pais e/ou 

responsáveis em lugar de fácil visualização. 

Maiores informações a respeito podem ser 

obtidas junto à Consultoria Jurídica da FENABB, 

através do e-mail juridico@fenabb.org.br .

WalteR DenSeR      anDRea DenSeR    GabRiela DenSeRPoR

A IMPORTÂNCIA DA PREVENÇÃO DE 

ACIDENTES NA GESTÃO ADMINISTRATIVA




