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FENABB

PALAVRA DO PRESIDENTE
O primeiro semestre do
Sistema AABB foi, sem dúvida,
bastante movimentado para a
FENABB, os CESABBs e as AABBs.

Conforme idealizado, nossa
equipe organizou de forma
impecável os seis Encontros
Regionais de AABBs, realizados
nas cidades de Belo Horizonte,
Itanhaém, Porto Alegre, Salvador,
Fortaleza e Brasília. Os Encontros, cujos objetivos
principais foram o alinhamento de estratégias e a
capacitação de dirigentes, tiveram uma pauta rica e
variada com palestras bem referenciadas, presença de
vice-presidentes, diretores e superintendentes do Banco
do Brasil e participação ativa dos quase 900 dirigentes
que avaliaram os eventos como muito importantes para
as respectivas gestões.
Outro acontecimento de grande porte que merece
destaque foi o CINFAABB que movimentou, durante sete
dias, no mês de abril, na AABB Salvador, quase 1.400
atletas aposentados do Banco do Brasil. O Campeonato
de 2014 registrou recordes no número de AABBs, de
atletas, de jogos e de participantes. Neste período,
como sempre fazemos, realizamos a reunião ordinária
do Conselho Consultivo da Federação para equalizar
informações sobre o Sistema, apresentar os números e
realizações de 2013 e ratificar metas e calendários de
alguns programas esportivos e culturais.
Durante o período de março a maio tivemos na
FENABB o processo eleitoral para a escolha dos novos
membros para os Conselhos de Administração,
Deliberativo e Fiscal, triênio 2014/2017, quando 922
AABBs se manifestaram democraticamente, tendo a
Chapa 1 se sagrado vencedora com 682 votos, a Chapa 2
registrado 237 votos, além de um nulo e dois em branco.
Em ano de Copa do Mundo, a FENABB não poderia
ficar fora deste megaevento e coordenou a campanha
“AABBs na Copa do Mundo 2014”, com a distribuição de
camisetas e tabelas de jogos para todas as afiliadas que
responderam a nossa consulta e que tinham planejado
eventos relacionados à Copa, em especial nos dias de
jogos do Brasil. A nossa seleção não levou o caneco,
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mas pelos feedbacks que recebemos, ficou a certeza que
nossa promoção foi um sucesso!
O primeiro semestre registrou um grande número
de JESAFs - Jornada Esportiva Estadual de Funcionários.
O que se percebe é que a cada nova edição aumenta
o número de funcionários do BB, aposentados e
familiares que participam deste programa. Um misto de
atividades vem conquistando os colegas de todo o país
sob a liderança dos SUPER Estaduais. As JESAFs Rio de
Janeiro, Goiás e Rio Grande do Sul, juntas, registraram a
participação de mais de cinco mil participantes.
O conjunto de ações (programas, produtos e serviços)
para as AABBs, que são organizadas na Programação
FENABB 2014 e encaminhadas no começo do ano para
AABBs, CESABBs e agências do BB receberam excelente
aceitação. Recomendamos que todos os dirigentes leiam
atentamente e se habilitem a todas as possibilidades
nas áreas esportiva, cultural, socioeducativa, financeira,
administrativa, jurídica, tecnológica, comunicação e outras.
Na área socioeducativa, os holofotes foram de novo
para Salvador, onde ocorreu o 8° Encontro de Educadores
Sociais do Programa AABB Comunidade, organizado
conjuntamente pela FENABB e FBB. Mais de
300
educadores fizeram do evento um sucesso absoluto!!
A capacitação de dirigentes e educadores chegou
neste primeiro semestre com força total, com a
inovação dos cursos a distância. A nova plataforma
de treinamento web, FENABB Educativa, possibilitará
capacitação para um número maior de dirigentes.
O bloco de notícias “Aconteceu na AABB” vem
recheado de fatos e eventos que movimentaram as
AABBs e foram destaques neste período. Continuem
mandando as matérias. Elas serão publicadas no site
e poderão ser selecionadas para compor essa seção da
Revista Dirigente AABB.
Por fim, a coluna jurídica traz esclarecimentos
importantes sobre o Contrato de Trabalho por Tempo
Parcial que podem ser muito úteis para as AABBs nas
suas contratações de mão de obra.
Boa Leitura!
Rene Nunes dos Santos | Presidente
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Rosane Maria Santanna
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Encontro Regional de AABBs em Belo Horizonte (MG)

FENABB realiza seis edições
do ERA no primeiro semestre
A FENABB
promoveu, neste
primeiro semestre,
seis edições do
Encontro Regional
de AABBs (ERA).
Belo Horizonte (MG),
Itanhaém (SP), Porto
Alegre (RS), Salvador
(BA), Fortaleza (CE) e
Brasília (DF) foram as
cidades que sediaram
as etapas do Encontro.
Juntos, estes eventos
reuniram cerca de 860
dirigente.Confira:

4

Primeiro semestre de 2014

Itanhaém (SP) foi o local escolhido para receber o eve
fortalecimento do Sistema AABB

BELO HORIZONTE (MG)
Foi realizada, nos dias 14 e 15 de
fevereiro, a etapa de Belo Horizonte
(MG). O evento reuniu dirigentes
de Minas Gerais e Rio de Janeiro,
somando 100 participantes.
A abertura contou com a
presença do então presidente da
FENABB, Haroldo Vieira, juntamente
com os vice-presidentes, na ocasião,
Clodoaldo Nascimento, Marcelo
Paim, Rene Nunes e Waldyr Peixoto;
vice-presidente do BB Robson
Rocha; representante do Conselho
Deliberativo da FENABB e presidente
da ANABB, Sergio Riede; do gerente
da GEPES-BH, João Batista Gimenez;
superintendente estadual de Minas
Gerais em exercício, Marco Túlio
Coutinho; presidentes dos CESABBs
MG e RJ, Eugemar Taipina e Paulo
Roberto Pavão, respectivamente,
além de conselheiros e diretores da
Federação.
Um dos pontos altos da abertura
foi a fala do vice-presidente Robson
Rocha. “Sou um abebeano de coração,
um entusiasta do Sistema AABB, e
desde que comecei a trabalhar no

ITANHAÉM (SP)

er o evento, que ficou marcado pelo clima de união e

Etapa de BH contou com a presençca do vice-presidente do
Banco do Brasil Robson Rocha

Banco do Brasil, em Uberlândia (MG), fiz questão de me associar na AABB local.
Enfim, fui associado em todas as cidades por onde trabalhei. Hoje sou associado
da AABB Brasília (DF)”, afirmou.
Robson ainda traçou um paralelo entre a carreira no Banco e as
Associações Atléticas por onde passou. “AABB é um negócio que está
dentro de mim e, por isso, fiz questão de sair de São Paulo hoje, onde
estava participando de um evento do Banco, para marcar presença aqui
neste encontro que, tenho certeza, será muito salutar para a boa gestão
da rede de clubes”, encerrou.

Uma semana depois do ERA Belo Horizonte, foi a vez de Itanhaém (SP) receber
a edição do evento. Realizado na sede praiana do Satélite Esporte Clube, litoral
sul de São Paulo, o evento reuniu dirigentes para, mais uma vez, ampliar a troca
de experiências e, também, discutir estratégias em prol do fortalecimento da
rede de clubes. Participaram desta etapa 150 dirigentes de São Paulo e Paraná.
Entre as autoridades estava o presidente da FENABB no período, Haroldo
Vieira, juntamente com os vice-presidentes, na ocasião, Clodoaldo Nascimento,
Marcelo Paim, Rene Nunes e Waldyr Peixoto; o prefeito de Itanhaém, Marco
Aurélio Gomes; o gerente executivo do BB Carlos Célio de Andrade; o presidente
da ANABB e conselheiro Deliberativo da FENABB, Sergio Riede; o superintendente
estadual do Banco Cláudio José Oliveira Gomes; o presidente do Satélite, José
Rufino; a então presidente do Conselho Fiscal da FENABB, Regina Fátima de Souza
Cruz; os presidentes dos CESABBs SP e PR, Francisco Paulino e Daniel Liberato,
respectivamente, e o gerente do BB em Itanhaém, Rubens Gonçalves Júnior.
Carlos Célio falou sobre a vida profissional no BB e a relação com a AABB.
“Estou há pouco tempo à frente da área, mas estou à disposição, o Sistema pode
contar com o apoio da diretoria do Banco. Sempre fui associado de AABB, minha
esposa já foi campeã brasileira pela AABB Brasília, meus filhos frequentam
muito o clube. A AABB realmente é a extensão da minha casa”, ponderou o
gerente executivo.
Primeiro semestre de 2014
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PORTO ALEGRE (RS)
A capital gaúcha reuniu, nos dias
14 e 15 de março, no Hotel Plaza
São Rafael, aproximadamente 160
dirigentes de AABBs dos estados do
Rio Grande do Sul e Santa Catarina
para mais uma edição do Encontro
Regional de AABBs – ERA.
Estiveram
presentes
na
abertura, além do presidente da
FENABB à época, Haroldo Vieira,
e todo o respectivo Conselho
de Administração, o gerente de
Negócios da Superintendência
Estadual,
Carlomagno
Goebel,
representando o superintendente
estadual Tarcísio Hubner; os
presidentes
dos
Conselhos
Deliberativo e Fiscal da Federação,
Reinaldo Fujimoto e Regina Fátima
de Souza Cruz, respectivamente;
o gerente regional da GEPES Porto
Alegre, Luís Antônio Machado;
a presidente da FEDERACLUBES,
Maria da Conceição Nogueira Pires;
os presidentes dos CESABBs RS
e SC, Antonio Cladir Tremarin e

Ivorlei Fontana, e o presidente da
AABB Porto Alegre, Luís Antônio
Brum Silveira.
Para
o
superintendente
estadual Tarcísio Hubner, “é
muito importante a atuação das
AABBs para o fortalecimento das
atividades esportivas no estado.
Tais ações refletem positivamente
no desempenho profissional dos

funcionários do Banco do Brasil,
além de fortalecer mais ainda a
parceria já existente entre o BB e
as Associações”, declarou.
No sábado (15), o evento
contou com a participação do
superintendente Regional do BB
em Porto Alegre, Dario Giovanella,
e do chefe da AUDIT Estadual do
BB, Valdir Nether.

160 dirigentes do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina
participaram do evento realizado na capital gaúcha

SALVADOR (BA)
Em Salvador, o ERA foi realizado já fechando o mês de março, nos dias 21
e 22. No total, 150 dirigentes dos estados de Alagoas, Bahia, Espírito Santo e
Sergipe estiveram presentes.
Entre os participantes estavam os superintendentes estaduais da Bahia e de
Alagoas, Luiz Alves Pordeus Júnior e Marcos Augusto Ticianeli, respectivamente;
o superintendente Regional de Sergipe, Eduardo Morais; a presidente do Conselho
Fiscal da FENABB, Regina Fátima de Souza Cruz; os presidentes dos CESABBs
participantes, Jezreel Agra Cordeiro (AL), Pedro Vilaça Neto (ES), Lucivaldo de
Jesus Oliveira (SE) e Genildo Reis (BA) e o presidente da AABB anfitriã, Zaki Ocke,
além de todos os membros do Conselho de Administração da FENABB.
Para o superintendente Luiz Alves Pordeus, as AABBs trabalham em duas
frentes. “Os nossos clubes são grandes parceiros, como forma de lazer e
convivência familiar de nossos funcionários e comunidade local, e também
como um apoio estratégico para o Banco do Brasil, daí a importância de
valorizá-las”, ressaltou.
Já na opinião de Ticianeli, superintendente Estadual de Alagoas, estes
eventos são importantes tanto para o Sistema AABB quanto para o Banco do
Brasil, “afinal, os clubes servem como o braço social do Banco do Brasil na
comunidade local”, avaliou. Eduardo Morais elogiou o trabalho das AABBs
como diferencial do mercado para o BB.
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Dirigentes de quatro estados deram um show de

FORTALEZA (CE)
Nos dias 25 e 26 de abril, a
capital do Ceará, Fortaleza, recebeu
a penúltima etapa do 3º Encontro
Regional de AABBs. Desta vez o
evento teve a presença de 153
dirigentes de seis estados: Ceará,
Maranhão, Paraíba, Pernambuco,
Piauí e Rio Grande do Norte.
A mesa de autoridades foi
composta pelo então presidente
da FENABB, Haroldo Vieira; o
superintendente estadual do
Banco, Eloi Medeiros; o gerente
geral da GEPES Fortaleza, Luiz
Humberto;
o
representante
do Conselho Deliberativo da
Federação
Sergio
Riede;
a
presidente do Conselho Fiscal
da FENABB, Regina Fátima de
Souza Cruz; os presidentes
dos
CESABBs
participantes,
Melquíades Neto, Abdomacir
Coelho, Pedro Romero, José
Alexandre, Marcos Cortez e
Alberto Galvão e o presidente da
AABB Fortaleza, Marcos Tavares.

how de integração no ERA Salvador

Ao
avaliar
o
Encontro,
Melquíades confirmou ter sido
uma grande oportunidade de os
dirigentes se atualizarem e levar
para as bases novos conhecimentos
e experiências. “Tenho muito
a agradecer à FENABB por ter
realizado este evento. É uma
grande oportunidade de podermos
trabalhar em cima de temas
abordados no Fórum Nacional,
com o propósito de trazer cada
vez mais melhorias para o Sistema

AABB”, mencionou.
O
superintendente
Eloi
Medeiros falou sobre liderança.
“Liderar é um ato de coragem e
no caso das AABBs é uma missão
não apenas de competência, mas
de amor. Tenho um carinho muito
grande por vocês, abebeanos.
Desejo a todos um bom encontro
e contem sempre conosco, na
Superintendência, para o que for
preciso”, enfatizou.

Em Fortaleza (CE), a troca de experiências
entre os participantes foi o ponto alto

BRASÍLIA (DF)
O último Encontro Regional de AABBs do ano foi o de Brasília.
Realizado nos dias 16 e 17 de maio, a atividade congregou 150
lideranças dos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Goiás, Mato
Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins,
além do Distrito Federal.
As autoridades presentes nesta etapa foram inúmeras, desde
representantes do BB, passando por executivos de empresas parceiras.
Entre eles estava a gerente executiva da Unidade de Desenvolvimento
Sustentável (UDS) do Banco, Maria Inês Bodanese; a superintendente do
Banco do Brasil no DF, Marília Prado; o diretor executivo da Fundação
Banco do Brasil (FBB), Vagner Lacerda; os presidentes do Conselho
Deliberativo e Fiscal da FENABB, Reinaldo Fujimoto e Regina Fátima
de Souza Cruz, respectivamente; o gerente da GEPES Brasília, Sérgio
Ricardo Rocha; os assessores da DIREF, que trabalham diretamente
com a FENABB em questões como cessão e liberação de dirigentes, Júlio
César Casaroti e Cleide Moreira Dias de Castro; os representantes do
SEGASP Mauro Lovalho e Minelli Junior; o presidente do Sindicato dos
Bancários de Brasília, Eduardo Araújo, além dos diretores da Federação
e de todos os presidentes de CESABBs dos estados representados.
Primeiro semestre de 2014
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Brasília (DF) foi a última cidade a
sediar etapa do ERA 2014

“Parabenizo a FENABB pelo excelente evento. Aliás,
essa tem sido uma marca da Federação, promover
eventos de alto nível. Aproveito para parabenizar
cada colega deste exército abebeano que trabalha
com afinco para não deixar a bandeira AABB morrer.
Por fim, vale enaltecer a parceria que mantemos
com a FENABB para a promoção do Programa AABB
Comunidade, um projeto do qual tenho muito orgulho
em participar”, disse Lacerda.
Também presente no evento, a superintendente
do BB em Brasília, Marília Prado, elogiou o encontro.
“As ações promovidas pelo Sistema AABB refletem

positivamente na vida dos funcionários do Banco
do Brasil, familiares e da própria comunidade. Além
do incentivo a prática esportiva e trabalhos sociais
realizados pela Associação, os funcionários podem
desfrutar de um espaço totalmente agradável e
participar de eventos atraentes sempre voltados para
a cultura e o lazer”, declarou.
No seu pronunciamento, a gerente da UDS, Maria
Inês, sintetizou o espírito abebeano ao afirmar que o
líder abebeano é um ser humano diferenciado, por ter o
dom “de se esforçar ao máximo para fazer uma série de
trabalhos em prol da comunidade”, argumentou.

TOME NOTA!
Estiveram entre as atividades destes
seis ERAs a palestra motivacional e de
comunicação com o professor doutor
Dado Schneider; a apresentação do
sistema de Multisites das AABBs;
apresentação dos vice-presidentes e
do presidente da FENABB, na ocasião,
Clodoado Soares, Marcelo Paim, Rene
Nunes, Waldyr Peixoto e Haroldo do
Rosário Vieira, mostrando os números
e os programas da Federação; cases de
sucesso; palestra sobre os cenários do
segmento clubístico e sobre demandas
jurídicas durante os eventos também
foram realizados os ENCADs.
Professor Dado Schneider
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ELEIÇÕES FENABB 2014
Este ano, 922 AABBs participaram da Assembleia para Eleição da Federação, quando houve apenas um voto
“nulo” e dois “em branco”. O restante dos votos ficou assim dividido: Chapa1 - Integração: 682 votos e Chapa2
- FENABB para as AABBs: 237 votos.
A cada três anos, AABBs de todo o Brasil escolhem, em Assembleia Geral, os membros dos Conselhos
Deliberativo, Fiscal e de Administração da FENABB. O pleito deste ano terminou no dia 12 de maio e a Chapa eleita
foi empossada no dia 30 de junho. Os dirigentes empossados ficarão à frente da Federação no triênio 2014/2017,
quando ocorrerá novo pleito.

Conheça como ficou a nova diretoria:

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
O novo presidente do Conselho Deliberativo
empossou os membros do Conselho de
Administração, com Rene Nunes dos Santos, na
presidência, e os vice-presidentes Clodoaldo Soares
do Nascimento (Financeiro), Jezreel Agra Cordeiro
(Eventos Esportivos e Socioculturais), Pedro Paulo
Campos Magno (Administrativo) e Waldyr Peixoto
Filho (Socioeducativo/Desenvolvimento de Pessoas).

CONSELHO DELIBERATIVO
O Conselho Deliberativo foi empossado pelo
presidente do mandato anterior, Reinaldo Fujimoto. Na
ocasião, foi eleito o novo presidente deste Conselho:
Haroldo do Rosário Vieira. Os demais membros
empossados foram: Antônio Cladir Tremarin, Antonio
Sergio Riede, Daniel Liberato e Marcos Antonio Tavares.
Na suplência estão: José Humberto Paes Carvalho,
Carlos Alberto Guimarães de Sousa, Pedro Vilaça Neto,
Ivorlei Fontana e Rosane Maria Santanna.

CONSELHO FISCAL
Na sequência, foram empossados os integrantes
do Conselho Fiscal, sendo titulares: Reinaldo
Fujimoto (Presidente) Antônio Rubem de Almeida
Barros Júnior e Maurílio Gomes de Oliveira, que
atuarão em conjunto com os suplentes José Augusto
de Oliveira, Márcia Politi Gobato e Francisco
Mariquito Cruz. Os conselheiros trabalharão
juntamente com os colegas indicados do Banco,
Célio Cota de Queiroz e César José Dhein Hoefling.
Primeiro semestre de 2014
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Copa do Mundo nas AABBs
Com o propósito de potencializar as ações das AABBs por ocasião da Copa do Mundo da FIFA, a FENABB
organizou algumas iniciativas que, Brasil afora, ajudaram a animar as transmissões dos jogos nos clubes. Uma
delas foi a linha de crédito destinada para aquisição de uma TV 47 polegadas (ou superior) ou equipamento
datashow / retroprojetor. No total 195 pedidos foram atendidos.
Outra ação foi a distribuição de aproximadamente 16 mil camisetas e cinco mil tabelas de jogos para AABBs
solicitantes. 142 foi o número de Afiliadas que encaminharam pedidos e foram atendidas.

Confira alguns clicks:

AABB Feira de Santana (BA)
AABB Alegrete (RS)

AABB Ji-Paraná (RO)
AABB Florianópolis (SC)

AABB Pedro Leopoldo (MG)
AABB Patos (PB)
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Aprovação das Contas da FENABB, exercício de 2013
O Conselho Deliberativo, reunido no dia 23 de abril na sede da
FENABB, aprovou, sem ressalvas,
as Contas e o Balanço Anual, bem
como os pareceres favoráveis sobre o balanço patrimonial e os demonstrativos financeiros relativos

ao exercício de 2013, recebidos do
Conselho Fiscal após auditados e
certificados pela auditoria externa
Ernest & Young Terco Auditores.
Toda a documentação referente a esta apreciação e aprovação

PROGRAMA DE COOPERAÇÃO
FINANCEIRA ÀS AABBS
A FENABB mantém, à disposição das afiliadas, um
Programa de Cooperação Financeira às AABBs, de
caráter reembolsável, que visa o fortalecimento das
AABBs por meio do repasse de recursos financeiros
a serem aplicados em melhorias no clube. A principal
contribuição deve ser o investimento em melhorias
patrimoniais e até mesmo liquidação de passivos.
Entre as condições do Programa estão: prazo
máximo de reembolso de até 48 meses sem juros, com
correção monetária pós-fixada, onde é aplicada, no
saldo devedor em ser, a menor variação positiva entre
o INPC, o IGP-M e o IPCA. O limite de crédito de cada
afiliada é duas vezes e meia a média de sua receita
total nos últimos três meses.
Mais informações sobre este benefício podem ser
encontradas na Programação FENABB 2014 ou por
meio dos analistas da Federação através do 0800-7042106, opção 2

ATUALIZAÇÃO CADASTRAL:
E-MAILS PESSOAIS
É importante que todos os dirigentes abebeanos
deem uma conferida no Cadastro da AABB junto
ao SIGA (abas Cadastro da AABB e Estrutura
Administrativa), posto que alguns e-mails,
sobretudo os pessoais, estão sendo preenchidos
com endereços inválidos.
Depois do e-mail institucional do clube, o e-mail
pessoal do presidente da AABB e demais membros
da diretoria é o canal de comunicação mais
utilizado entre FENABB e AABB, daí a importância
de tê-lo sempre atualizado.

está disponível, para consulta dos
dirigentes, no site www.fenabb.org.br
→ ÁREA RESTRITA → DOCUMENTOS
→ ÁREA FINANCEIRA → PRESTAÇÃO
DE CONTAS FENABB 2013 → Demonstrações Contábeis.

Fundo Nacional:
CESABBs podem
indicar AABBs
Com recursos oriundos da alienação de algumas
afiliadas, a FENABB está apoiando as AABBs, que
precisam de investimento para a revitalização.
Em linhas gerais, são os CESABBs que indicam
as AABBs dos seus estados que serão contempladas
com este recurso que, por sinal, tem o caráter não
reembolsável. Para o exercício de 2014, o Fundo
Nacional conta com o montante de R$ 1.250.000,00
(um milhão, duzentos e cinquenta mil reais).

A quem se destina? A AABBs de pequeno porte,
com até 250 associados, que apresentem situação
financeira deficitária ou equilibrada com dificuldade,
com risco de extinção ou paralisação das suas
atividades, cujos passivos não comprometam o valor
patrimonial do clube.
Critérios para atendimento: Para os estados
da Bahia, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul
e São Paulo, foi orçado o valor de R$ 350.000,00,
sendo R$ 70.000,00 por CESABB, que poderá atender
no mínimo quatro e no máximo sete Associações
Atléticas, respeitando o valor máximo de R$ 20.000,00
e o mínimo de R$ 10.000,00 por AABB.
Para os demais estados, foi orçado o valor de R$
R$900.000,00, sendo R$ 50.000,00 por CESABB, que
poderá atender no mínimo três e no máximo cinco
AABBs, respeitando o valor máximo de R$ 20.000,00 e
o mínimo de R$ 10.000,00 por AABB.

Quer saber mais sobre este assunto?
Ligue 0800-704-2106, opção 2.
Primeiro semestre de 2014
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FENABB REMODELA CADASTRO E DIAGNÓSTICO
A Federação agora conta com novas versões do
Cadastro e do Diagnóstico que, por sinal, ganharam
novo nome: Cadastro de AABB Web e Relatório
Anual de AABB, respectivamente. A grande notícia é
que as transformações pelas quais estas ferramentas
passaram facilitarão não apenas o preenchimento
das informações, mas também trarão maior agilidade
para o dirigente caso este precise fazer retificações ou
alterações nos dados fornecidos.
O Cadastro de AABB está mais enxuto e simples de
ser preenchido e encaminhado para a FENABB, devendo
o mesmo ser atualizado anualmente pelas AABBs, ou
quando os quadros diretivos da Associação Atlética
sofrerem alguma alteração.
O Relatório Anual também foi simplificado, e
as informações solicitadas serão mais objetivas e
fáceis de serem respondidas. Os dirigentes terão a
possibilidade de anexar diversos documentos legais
da AABB que passarão a compor o banco de dados
da FENABB.
“A partir de 2015 estas modificações facilitarão
bastante a vida dos dirigentes, uma vez que

PROGRAMA DE APOIO AO ATLETA
2014 CONTEMPLA 61 ATLETAS
No mês de abril, a FENABB lançou mais uma edição
do Programa de Apoio ao Atleta. A iniciativa, que tem por
finalidade apoiar atletas de várias modalidades olímpicas
individuais e duplas, desde que estejam vinculados a
uma AABB, contemplou, após um mês de seleção, 61
competidores abebeanos.
Para saber mais sobre esta iniciativa da Federação em
prol do esporte e que ajuda a promover as marcas AABB,
FENABB e Seguro Ouro Vida, acesse www.fenabb.org.br
→ ÁREA RESTRITA → PROGRAMAS → ESPORTIVOS →
PROGRAMA DE APOIO AO ATLETA.

Tome nota!
O Programa visa o desenvolvimento e a expansão do
cenário desportivo do Sistema AABB, oferecendo apoio
aos atletas vinculados às Afiliadas, sejam associados
ou educandos do Programa AABB Comunidade, para
participação em competições oficiais em nível estadual,
nacional e sulamericano, em modalidades olímpicas e
paralímpicas, individuais ou duplas.
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as informações prestadas em 2014 serão,
automaticamente, exportadas para o Relatório do
ano seguinte, e assim sucessivamente cabendo ao
dirigente fazer os ajustes necessários”, explicou o
gerente financeiro, Duílio Gonçalves.

Mais novidade: Outra novidade é que o Relatório
Anual passará a funcionar como uma espécie de
declaração sobre a situação da AABB. A melhor
parte é que este documento poderá ser retificado a
qualquer tempo pelos dirigentes. “Vamos supor que o
clube encaminhe um relatório que aponte a existência
de uma dívida. Caso a mesma seja paga ainda em
2014, o dirigente atualiza esta informação e transmite
novamente o relatório. E sempre que um dirigente
encaminhar o Relatório, o gerente da agência receberá
um e-mail, bem como o CESABB e a FENABB, assim
todos terão ciência das informações encaminhadas
pela AABB”, complementou Duílio.

Importante:
A
alimentação
destas
duas
ferramentas é fator condicionante no atendimento e
liberação de recursos para as afiliadas.

FENABB APROVA PROJETOS JUNTO
AO MINISTÉRIO DO ESPORTE
Conforme noticiado anteriormente, o
Ministério do Esporte (ME) aprovou 24 projetos
de construção de ginásio ou quadra coberta
encaminhados pela Federação em benefício
das afiliadas contempladas no Projeto AABB
Esportes, todos com base na Lei de Incentivo
ao Esporte. Agora, a FENABB está somando
esforços no sentido de criar uma campanha
em prol da captação de recursos para estes
projetos.
“A ideia é reunir parceiros da FENABB e, com
eles, iniciar uma campanha em todo o país no
sentido de captar toda a verba necessária para
que estes projetos saiam do papel. Enfim, alguns
ajustes finais já estão sendo encaminhados e
teremos esta campanha ainda este semestre”, disse
o gerente da área de Eventos, Michael Trindade.

Vida Saudável
é sucesso no
primeiro semestre de 2014
A parceria entre FENABB, Banco do
Brasil e CASSI, juntamente com o apoio
imprescindível de inúmeras AABBs e
CESABBs para a promoção do Projeto
Vida Saudável tem dado muito certo.
Apenas no primeiro semestre de 2014,
sete edições foram realizadas. Para o
segundo semestre estão previstas mais
20 etapas. E os corredores colegas do
BB agradecem!
Para quem ainda não sabe o que é o
Vida Saudável, trata-se de uma iniciativa
do Banco do Brasil que, com o auxílio
de entidades parceiras, dá suporte a
funcionários do BB em corridas de rua.
Nestas oportunidades e oferecido apoio
técnico profissional – com massagem,
orientação com professores de educação
física – e itens como água, frutas, etc.

Etapa Florianópolis (SC)

As corridas realizadas nos seis primeiros
meses do ano foram:
12/01/14

Cuiabá (MT)

30ª Corrida de Reis

23/03/14

João Pessoa (PB)

Track&Field Run Séries 2014

01/05/14

Teresina (PI)

GP de Teresina de Corrida de Rua

01/05/14

Porto Velho (RO)

Corrida do Trabalhador

11/05/14

São Paulo (SP)

Corrida e Caminhada GRAACC

17/05/14

Salvador (BA)

Night Run

08/06/14

Florianópolis (SC) Meia Maratona de Floripa

JEMABs movimentam AABBs pelo Brasil
Iniciou, no final de fevereiro, a temporada 2014
de JEMABs – Jornadas Esportivas Microrregionais
de AABBs. Este ano, as JEMABs atravessarão os
dois semestres e deverão reunir, juntas, cerca de
10.000 atletas, entre associados comunitários e
colegas do BB. Os campeões das Microrregionais
garantem vaga nas etapas estaduais – JESABs.
Riachão do Jacuípe (BA)

Santa Helena de Goiás (GO)

Restinga Seca (RS)
Primeiro semestre de 2014
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De janeiro a junho: sete JESAFs

As Jornadas Esportivas Estaduais de Funcionários
do Banco do Brasil (JESAFs), realizadas pelo Sistema
AABB desde 2010, continuam sendo sucesso absoluto
de público e de integração. Este ano, entre os meses de
janeiro e junho, foram nada menos que nove edições de
Norte a Sul do país.
As cidades-sede das JESAFs foram Gramado / Canela
(RS), Jataí (GO), Maceió (AL), Vitória (ES), Teresina (PI),
Niterói (RJ) e Itapaci (RJ). Em cada uma destas edições,
AABBs anfitriãs deram um show de organização e
receptividade aos participantes.

14

Aproximação entre AABB e BB

Números

Criadas com o objetivo de integrar colegas do
Banco do Brasil e familiares, as Jornadas Estaduais
de Funcionários têm contribuído para aproximar o
funcionalismo das AABBs, já que, em muitas cidades,
alguns colaboradores do Banco mantinham pouco
contato com os clubes.

Este ano, a participação nas JESAFs teve uma
média de 130 atletas por evento. O público geral
em cada edição foi ainda maior, em torno de 720
pessoas. Quanto às modalidades, as mais frequentes
foram: futebol minicampo, vôlei de areia, vôlei 4x4
e tênis de mesa.

Primeiro semestre de 2014

JESAF Rio Grande do Sul - 29/03

Colegas do BB em Teresina (PI)

Tarcísio Hubner - superintendente
“Eu sou suspeito em falar, gosto
muito destes jogos. É um evento de
elevada importância no incentivo
ao esporte, além de proporcionar a
integração entre os funcionários. As
novidades desta JESAF deu um novo
sabor ao evento”, avaliou.
JESAF Rio de Janeiro - 31/05

Colegas do BB em Gramado/Canela (RS)

Reinaldo Yokoyama superintendente
“A iniciativa está de parabéns.
Houve uma grande mobilização
de toda a rede e a avaliação final
dos funcionários foi extremamente
positiva. Resumindo, este não foi um
dia de competições, mas de muita
confraternização entre amigos.”
JESAF Goiânia (Goianão) - 28/06

Colegas do BB em Maceió (AL)

Edson Bündchen - superintendente
“Temos realizado, com
bastante sucesso, os encontros de
confraternização entre funcionários e
comunidades locais onde o Banco atua.
São eventos voltados para o colega,
buscando não apenas integrá-lo, mas
também promover o congraçamento
entre seus familiares. Como
superintendente do Banco, penso que
esta é uma iniciativa importante para
promover saúde e qualidade de vida a
estes colaboradores.”

Colegas do BB em Goiânia (GO) atentos ao jogo Brasil e Chile
Primeiro semestre de 2014
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CINFAABB 2014

reuniu mais de 1.300 atletas
Salvador (BA) sediou, entre 5 e 12 de abril,
o Campeonato de Integração dos Funcionários
Aposentados do Banco do Brasil (CINFAABB), edição
2014. Este ano, o evento foi ainda mais especial,
com 28% a mais de atletas do que no ano anterior: o
salto foi de 1.079 para 1.383. Naturalmente, também
cresceu o número de delegações para 34, seis a mais
do que em 2013.
Ao elogiar o principal foco do evento – o estímulo
da prática esportiva e cultural, o embaixador do
esporte do Banco do Brasil, presente na cerimônia
de abertura, Marcelo Negrão, falou sobre o carinho
que tem ao participar dos eventos do Banco. “É um
pessoal animado, sempre sou muito bem recebido.
Aqui me sinto em casa. Este evento que a FENABB
proporciona é muito especial para manter sempre
acesa, não somente a pira olímpica, mas a chama
da amizade, que também é muito importante para
estes grandes atletas”, elogiou.
O superintendente estadual do Banco Luiz Pordeus
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mencionou a grande satisfação em receber este evento
na Bahia. “É uma alegria para nós receber estes colegas e
atletas que muito dedicaram tempo e conhecimento para
construir o Banco do Brasil que temos hoje”, avaliou.
E depois de uma semana de muita prática esportiva
e congraçamento entre colegas aposentados do
Banco, uma bela festa encerrou o CINFAABB. Durante
um breve discurso, o presidente da AABB sede,
Zaki Chagouri Ocke, agradeceu toda a sua diretoria,
equipe de funcionários e parceiros que trabalharam
para a realização do evento. “Estamos felizes com a
participação de cada um de vocês e por ter sediado o
evento dos recordes”, avaliou Zaki.
Para o então presidente da FENABB, Haroldo Vieira,
este evento foi um sucesso. “Estou muito feliz por
ter realizado, ainda na minha gestão, o evento dos
recordes aqui em Salvador. Me despeço da presidência
da FENABB, mas no próximo ano estaremos juntos
novamente, eu na condição de atleta”, ponderou o
atual presidente da Federação.

Delegações Participantes
Além da anfitriã Salvador
(BA), as cidades representadas
nesta edição do Campeonato
foram: Aracaju (SE), Belém (PA),
Belo Horizonte (MG), Brasília (DF),
Campo Grande (MS), Cascavel
(PR), Caxias do Sul (RS), Cuiabá
(MG), Curitiba (PR), Dourados (MS),
Florianópolis (SC), Fortaleza (CE),
Goiânia (GO), Gravatá (PE), Itabuna
(BA), Joinville (SC), Londrina (PR),
Maceió (AL), Natal (RN), Niterói
(RJ), Porto Alegre (RS), Recife (PE),
Rio de Janeiro (RJ), Rio Verde do
Mato Grosso (MS), Santa Cruz do
Sul (RS), São Luís (MA), São Paulo
(SP), Teresina (PI), Toledo (PR), Três
Lagoas (MS), Uberaba (MG), Vila
Velha (ES) e Vitória (ES).

CINFAABB 2015
A próxima edição do CINFAABB será na AABB Belém (PA). Capital
do segundo maior estado da região Norte, a cidade exerce significativa influência nacional, seja do ponto de vista cultural, econômico ou
político. Além disso, conta com importantes monumentos, parques e
museus, como o Theatro da Paz, o Museu Paraense Emílio Goeldi, o
mercado do Ver-o-Peso, além de ser palco de eventos de grande repercussão, como o Círio de Nazaré. Vale lembrar que a AABB Belém é
conhecida como o clube mais verde da cidade!

Caso queira recordar um
pouco como foi esta grande
festa, ou simplesmente matar a
saudade vendo algumas fotos do
evento, acesse www.fenabb.org.br/
cinfaabb2014

Primeiro semestre de 2014
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FENABB: PROGRAMA DE APOIO A CORAIS

XI Encontro de Coros de AABBs Gaúchas

Você sabia que a FENABB tem um programa de
apoio à implantação e manutenção de coral nas
AABBs? Sim, tem, e com os objetivos de incentivar
a prática do canto coral nas AABBs e valorizar
a descoberta de talentos, divulgar a produção
musical brasileira, promover a integração entre a
AABB e a comunidade, entre outros.
A FENABB apoia as AABBs tanto na renovação,
quanto na implantação de novos corais. Para isso,
pelo menos 50% dos integrantes do coral devem
pertencer ao quadro social da AABB; o grupo deve
realizar, no mínimo, seis apresentações por ano e
utilizar as marcas do programa (Coral FENABB) nos
uniformes e divulgar os nomes / marcas da FENABB
e Seguro Ouro Vida nas apresentações e viagens por
meio de banners e faixas.
Até o ano passado, 48 AABBs mantinham corais.
Neste ano, o número de clubes inscritos aumentou
para 54. As inscrições deste ano terminaram em
março, mas em 2015 tem mais!
Informe-se melhor no site FENABB > aba
Publicações > link Programação FENABB.
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VERBAS DO PROGRAMA
AABB COMUNIDADE
O Programa Integração AABB Comunidade, mantido pela FENABB e Fundação Banco do Brasil, possui diversas
verbas que podem ser utilizadas em benefício de educadores e educandos atendidos pela iniciativa. Abaixo, confira
alguns detalhes sobre cada uma delas.

Verba Computador e Impressora:
Destina-se à aquisição de computador e impressora para uso exclusivo dos profissionais que atuam no Programa.
É concedida a cada três anos: portanto, todas as AABBs que receberam a verba pela última vez em 2009, estão
habilitadas a recebê-la em 2014.

Verba de Manutenção:
Auxílio financeiro destinado ao pagamento de despesas para a manutenção do Programa, tais como, água,
energia elétrica, telefone, internet, utensílios e produtos de limpeza e de higiene pessoal, calculado com
base no número de educandos e no período de funcionamento do Programa, limitado a dez meses por ano.

Verba Pequenas Reformas:
Auxílio financeiro, de caráter não reembolsável, destinada à realização de pequenas reformas e reparos, única e
exclusivamente em locais onde são desenvolvidas as atividades do Programa, tais como: salas, cantinas, refeitórios,
banheiros, parques infantis, quadras esportivas, campos de futebol, piscinas e dentre outros.
É concedida de dois em dois anos: portanto, todas as AABBs que receberam a Verba, pela última vez, em 2011,
estão habilitadas a recebê-la em 2014.
Para outras informações sobre as verbas, consulte a Programação FENABB 2014 disponível em www.fenabb.org.br >
Publicações > PROGRAMAÇÃO FENABB, ou fale com a Gerência de Desenvolvimento de Pessoas (GEDEP) pelo 0800.729.5661.

Primeiro semestre de 2014
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AABB COMUNIDADE:
Contatos na FENABB e FBB

Atenção presidentes de AABBs e coordenadores do AABB Comunidade. Em caso de dúvidas ou necessidade de
entrar em contato com a FENABB ou com a FBB, confira, abaixo, telefones e e-mails disponíveis para sanar dúvidas
sobre diversos assuntos.

- Questões administrativas

- Aprovação de propostas de adesão ao Programa

- Questões pedagógicas

- Formalização de convênios

- Verba Computador-Impressora

- Relatórios

- Verba Pequenas Reformas

CONTATO:
0800 642-2888 - 9h às 12h – 14h às 17h
aabb.comunidade@fbb.org.br

- Verba Manutenção
CONTATO:
0800 726-5661 – 9h às 12h – 14h às 17h
Gladstone ou Jean Lima
gladstone@fenabb.org.br ou jlima@fenabb.org.br
Recomenda-se o uso dos e-mails onde a
solicitação fica registrada e evita sobrecarga no
atendimento telefônico e por ser mais econômico.
O envio de mensagens deve ser, tão somente, via
e-mails institucionais, como:
Coordenadores pedagógicos:
cidade.cp@aabbcomunidade.com.br
Presidentes de AABBs: cidade@aabb.com.br
Parceiros: prefeitura.arcos@provedor.com.br
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- Compras (materiais e bens diversos)
CONTATO:
0800 642-2888 - 9h às 12h – 14h às 17h
pagamentoaabb.comunidade@fbb.org.br

CURSO EDUCADOR SOCIAL:
dez turmas foram oferecidas no primeiro semestre

Capacitar educadores sociais para atuar no AABB Comunidade. Foi com esta premissa que, neste primeiro
semestre de 2014, foram realizadas 10 turmas do Curso Educador Social. Etapa formativa de extrema
importância para quem atua junto às crianças e aos adolescentes atendidos pelo Programa, o Curso foi
realizado em diferentes cidades, capacitando cerca de 200 pessoas.

Turmas ofertadas no 1º semestre:
Período

AABB Participantes

Sede

17 a 21.03.2014

Santa Cruz do Sul (RS)

Cachoeira do Sul
Rio Pardo

24 a 28.03.20414

Marau (RS)

Marau

07 a 11.04.2014

Paracatu (MG)

João Pinheiro

Guia Lopes da Laguna (MS)

Aquidauana
Maracaju
Porto Murtinho

Ijuí (RS)

Catuípe
Cruz Alta
Santo Ângelo

05 a 09.05.2014
Novo Hamburgo (RS)

12 a 16.05.2014

Montenegro
Porto Alegre
Sapiranga
São Leopoldo

Morada Nova (CE)

Russas

Manhuaçu (MG)

Conselheiro Lafaiete
Muriaé
Mutum

Aracaju (SE)
19 a 23.05.2014
Itabuna (BA)

Frei Paulo
Itabaiana
Ribeirópolis
Coaraci
Ipiaú
Ubaitaba

METODOLOGIA
A metodologia do Curso é
sustentada por uma concepção de
educação que privilegia a construção
coletiva do conhecimento, favorecendo
o desenvolvimento do pensamento
crítico e criativo, a autonomia e a
consolidação da cidadania. Assim,
a prática pedagógica é orientada
por métodos que despertem a
curiosidade, contemplem abordagens
multirreferenciais,
valorizem
o
diálogo e a diversidade, entre outros.

NOVAS TURMAS
Outras 20 turmas estão previstas
para o 2° semestre, com data e local
a definir.

PLATAFORMAS DE TREINAMENTO WEB
Criada
em
2013
com
o
objetivo
de
facilitar
a
capacitação de dirigentes do
Sistema AABB e educadores do
AABB Comunidade, a Plataforma
FENABB Educativa (educativa.
fenabb.org.br/moodle) é uma
ferramenta de aprendizagem a
distância baseada em software
livre, também conhecida como
sistema de gestão de ensino e
aprendizagem que permite a
criação de cursos online, grupos

de trabalho e comunidades de
aprendizagem.
Com mais esta iniciativa, a ideia
da Federação é facilitar a interação
entre as abordagens didáticas e as
novas tecnologias, proporcionando
um estudo dinâmico e imediato das
pessoas que ali forem capacitadas.
Além disso, o espaço pode ser
considerado um potencializador da
construção coletiva / colaborativa
de conhecimentos.

CURSOS
Hoje, já está disponível o Curso
Introdução ao Sistema AABB e,
até o final do ano, a expectativa
é de disponibilizar mais três
cursos, sendo dois direcionados
ao Programa AABB Comunidade
– Curso Introdução ao Programa
AABB
Comunidade
e
Curso
Psicologia do Desenvolvimento – e
um voltado para o Sistema AABB –
Curso Noções Jurídicas.
Primeiro semestre de 2014
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8° ENCONTRO DE
EDUCADORES
DO PROGRAMA
AABB COMUNIDADE
Salvador (BA) foi sede, de 28
a 30 de maio, do 8° Encontro de
Educadores do Programa Integração
AABB Comunidade. Promovido
pela FENABB, em parceria com a
Fundação Banco do Brasil (FBB), o
evento reuniu 300 coordenadores
pedagógicos de todo o Brasil, para
momentos de aprimoramento e
trocas de experiência.
Diversos parceiros e apoiadores
do Programa marcaram presença,
entre eles o presidente da FENABB (na
época vice-presidente Financeiro),
Rene Nunes; o diretor executivo
da Diretoria de Desenvolvimento
Social da FBB, Marcos Frade; o
gerente
de
Desenvolvimento
Regional Sustentável (DRS) da
Superintendência Estadual do BB,
Romeu Schiavon; o presidente do
CESABB-BA, Genildo Ferreira dos
Reis; o presidente da AABB Salvador,
Zaki Chagouri Ocke, e o então
vice-presidente Socioeducativo e
de Gestão de Pessoas da FENABB,
Marcelo Paim.
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Atividades diversas
Entre
as
atividades
de
capacitação trazidas para o evento
estavam: palestras com o professor
e pós-doutor Artur Roman e com
a doutora em Desenvolvimento
Sustentável Thérèse Hofmann;
apresentação sobre a inserção
do jovem no mercado, com Paulo
Carrano – coordenador do Grupo
de Pesquisa Observatório Jovem;
um bate papo com a professora
e psicóloga Claisy Marinho sobre
prática pedagógica e outro sobre
sexualidades com o pesquisador
do Centro de Estudos e Pesquisas
em Comportamento e Sexualidade
(CEPCoS) Márcio Leopoldo.

Oficina de Mandalas

Avaliação
Todos os participantes avaliaram
o Encontro, por sinal, muito
positivamente. O índice daqueles
que consideraram o evento como
excelente, muito bom e bom fechou
em indiscutíveis 97,6%.

Encerramento

Abertura do Encontro

Educador, ex-educando, Edney Silva

Claisy Marinho

Integração total no encontro

Artur Roman
Primeiro semestre de 2014

23

EU
C
E
T
ON ABB
C
A AA
N

AABB Cristalina (GO)
recebe Seminário de Grãos

Programa Gaúcho de Microcrédito é
realizado na AABB São Luiz Gonzaga

AABB Cristalina (GO) recebeu, no dia 21 de janeiro, o
Seminário Regional de Comercialização de Grãos e Mercado
Agrícola. Promovido pelo Sistema Faeg/Senar e Sindicatos,
o encontro levou às regiões do estado produtoras de
milho, soja e algodão, informações sobre as perspectivas
do mercado para a comercialização da produção.

A AABB São Luiz Gonzaga (RS) sediou, no dia 20 de janeiro,
a cerimônia de entrega de cheques simbólicos referentes ao
Programa Gaúcho de Microcrédito. A atividade foi realizada pela
Secretaria da Economia Solidária e Apoio à Micro e Pequena
Empresa. Na oportunidade, o secretário estadual Maurício
Dziedricki entregou os cheques a três cidadãos do município
que utilizaram o empréstimo para investir em negócios próprios.

AABB Brasília (DF) estreou na primeira
edição da Superliga B
O Distrito Federal esteve representado em mais uma Liga
Nacional de Vôlei, desta vez pela AABB Brasília (DF), na
primeira edição da Superliga B – Segunda Divisão do Vôlei
Nacional. Esta participação do clube abebeano na Superliga
foi inédita e, de certo modo, refletiu os investimentos que o
clube faz na modalidade.

AABB Campo Maior (PI)
sediou Estadual de Damas
No dia 19 de janeiro, a AABB Campo Maior (PI) concentrou toda
a sua atenção nos tabuleiros de damas. Na ocasião, o clube
recebeu o Torneio Estadual de Damas, evento que contou
com a participação de jogadores de todo o estado. Ao todo,
32 competidores marcaram presença, entre eles, o ex-campeão
brasileiro João de Deus.
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AABB Chapecó (SC) revela atual
destaque da cidade
As escolinhas das AABBs têm revelado vários atletas de
renome nos últimos anos, e não foi diferente com a AABB
Chapecó (SC). O clube, que coleciona títulos esportivos,
tem grande orgulho de ter descoberto o jogador de
futebol Hyoran Kauê Dalmaro, atualmente um dos
grandes destaques chapecoense. Antes disso o jogador
passou por alguns clubes importantes como o Paraná, o
Coritiba (coxa) e o Corinthians.

AABB Natal (RN) recebe Clínica de Voleibol
Foi realizada, entre os dias 17 e 19 de janeiro,
na AABB Natal (RN), uma “Clínica de Voleibol”. A
atividade teve como objetivo capacitar treinadores
potiguares para o desenvolvimento de equipes na
modalidade. A ação foi promovida pela Confederação
Brasileira de Voleibol (CBV) e pela Federação
Norte-Rio-Grandense de Voleibol (CNV).

Campanha do Material Escolar 2014 na
AABB Novo Hamburgo (RS)
A Prefeitura de Novo Hamburgo (RS) lançou, dia 29 de
janeiro, na AABB, a Campanha Municipal do Material Escolar
2014. A iniciativa teve o objetivo de minimizar os gastos com
material escolar de famílias em situação de vulnerabilidade
social, por meio de doações e com o slogan: “Não deixe
faltar cor na volta às aulas”.

Banco do Brasil faz evento na
AABB Barra do Corda (MA)
A AABB Barra do Corda (MA) sediou, no dia 4 de fevereiro,
a solenidade de assinatura de contratos para construção
de casas em projetos de assentamentos do Programa
Minha Casa Minha Vida Rural, que conta com a parceria
do Banco do Brasil. Nesta etapa, mais de 300 agricultores
foram beneficiados. Os contratos foram assinados por
meio da Cooperativa Mista dos Pequenos Produtores
Rurais do Povoado Copaíba.
Primeiro semestre de 2014
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Festa “Prêmio Contribuintes” é realizada
na AABB Limoeiro do Norte (CE)
A AABB Limoeiro do Norte (CE) sediou, no dia 12 de fevereiro,
a festa da 7ª edição do Prêmio Contribuintes, evento que
premia pessoas jurídicas que mais arrecadaram impostos no
ano anterior, em nível estadual. A atividade é uma promoção do
Governo do Ceará, por meio da Secretaria Estadual da Fazenda,
em parceria com o Sistema Verdes Mares de Comunicação. Ao
todo, as 36 pessoas jurídicas que mais contribuíram para a
arrecadação do ICMS no Ceará foram agraciadas com o Prêmio.

Semana Pedagógica em Ponta Grossa (PR)
reúne educadores do Programa
Educadores do AABB Comunidade Ponta Grossa (PR) participaram,
entre os dias 3 e 5 de fevereiro, da Semana Pedagógica
para professores e funcionários da Educação, promovida
pela Secretaria de Educação. A atividade abordou assuntos
relacionados à educação pública e melhores práticas no setor,
com foco na formação de crianças e adolescentes.

Vôlei de areia movimenta AABB São
Gabriel do Oeste (MS)
O vôlei de areia tomou conta da AABB São Gabriel do Oeste
(MS) no dia 8 de dezembro. Isso porque o clube realizou,
nesta data, o Circuito Ouro Vida de Vôlei de Areia. O evento,
que contou com a parceria da FENABB, Seguro Ouro Vida e
empresários locais, reuniu seis duplas femininas e cinco
masculinas. A atividade movimentou toda a comunidade local
e chegou a reunir cerca de 250 torcedores.

Criançada curtiu Musical da Galinha
Pintadinha em Ipiaú (BA)
No dia 15 de fevereiro, o auditório da AABB Ipiaú (BA) foi palco
de um musical muito aguardado pela criançada da região: “As
Aventuras da Galinha Pintadinha”. O evento foi promovido pelo
clube sob a coordenação da empresa Astro Brayner Eventos e
apoio das lojas ZVR e Schin Refrigerantes. Apesar do forte calor
feito neste dia, cerca de 350 pessoas, entre crianças e adultos
(papais e mamães), curtiram e cantaram em um só coro as músicas
de um dos personagens infantis mais simpáticos da atualidade.

26

Primeiro semestre de 2014

AC
O
NA NTEC
AA EU
BB

Atletas paralímpicos treinam na
AABB Joinville (SC)

II Copa Ouro de Tênis de Mesa da
AABB Rio Branco (AC)

Cinco atletas da equipe Nadoville/Krona Paralímpico, de
Joinville/SC, participaram dos primeiros desafios de 2014
pelo IX Circuito de Maratonas Aquáticas de Santa Catarina.
A competição abrangeu quatro travessias em diferentes
cidades do estado. Os cinco nadadores da Nadoville/Krona
utilizaram as dependências da AABB para os treinos.

A AABB Rio Branco (AC), em parceria com a Federação Acreana
de Tênis de Mesa, promoveu, no dia 1° de fevereiro, a II Copa
Ouro de Tênis de Mesa. As disputas foram divididas nas seguintes
categorias: Iniciantes, Pré-Mirim/Mirim, Infantil/ Juvenil, Master e
Absoluto. Além dos 40 atletas do estado, o evento contou com a
participação de seis competidores de Porto Velho (RO). Realizado
no Ginásio de Esportes do clube, o evento registrou grandes
disputas e atraiu a atenção de aproximadamente 200 pessoas.

AABB Maceió (AL) homenageia aposentados

AABB Tijuca (RJ) comemora 80
anos de fundação

No dia 24 de janeiro comemora-se o Dia Nacional do Aposentado.
Para não deixar a data passar em branco, a AABB Maceió (AL)
realizou, no dia 29, uma grande homenagem aos aposentados
do Banco do Brasil, associados do clube e comunidade em
geral. O evento, que teve apoio da CASSI, reuniu cerca de 100
pessoas. Um almoço para todos os convidados encerrou as
comemorações. Ano que vem tem mais!

No dia 31 de janeiro, a AABB Tijuca (RJ) ofereceu um coquetel
aos associados e amigos do clube em comemoração aos 80
anos de fundação da entidade – um momento marcado por
muita emoção entre os presentes. O coquetel contou com a
presença de 100 convidados. Na oportunidade, o presidente
da AABB, Milton Lisboa, recebeu dos associados felicitações
pelo aniversário do clube.
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AABB Comunidade Montes Claros (MG)
promove Semana Interdisciplinar

AABB Feira de Santana (BA)
inaugura Brinquedoteca

Nos dias 11, 12, 13 e 17 de fevereiro, educadores do
AABB Comunidade Montes Claros (MG), em parceria com a
coordenação do programa “Mais Educação Escola em Tempo
Integral”, promoveu a Semana Interdisciplinar do Programa.
A atividade buscou introduzir os educandos nas dinâmicas
das oficinas pedagógicas desenvolvidas na AABB.

Com o propósito de oferecer mais opção de diversão
aos associados mirins, e na tranquilidade para os pais, a
diretoria da AABB Feira de Santana (BA) inaugurou, no
dia 16 de fevereiro, a Brinquedoteca do clube, espaço que
fará a alegria da criançada. Dentre os diversos brinquedos,
o local conta com piscina de bolinhas, escorregador,
cavalinhos e balanço. Na festa de inauguração, cerca de 60
crianças participaram.

AABB Jequié (BA) realiza Torneio Aberto
de Tênis “Bom para Todos”
A AABB Jequié (BA) realizou, nos dias 5 e 6 de abril, o I
Torneio de Tênis “Bom para Todos”. O evento reuniu cerca
de 200 pessoas, dentre elas 40 atletas das delegações de
Itapetinga, Itabuna, Gandu e Jequié em ritmo de muita
animação. O Torneio é iniciativa do clube, por meio do
professor Everaldo Silva Vieira, que em 2008 implantou e
acompanha desde então a modalidade esportiva na AABB.

AABB Rondonópolis (MT) sedia encontro
de funcionários do BB
AABB Rondonópolis (MT) foi palco, no dia 4 de abril, de um
encontro dos funcionários das cinco agências do Banco do
Brasil da cidade. O objetivo foi oferecer a esses colegas
um evento de confraternização com momentos de muita
descontração e integração. Na ocasião, foi comemorado o
aniversário de 50 anos de inauguração da agência Centro
(0551-7). Cerca de 150 pessoas, incluindo familiares,
marcaram presença.
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Dia da Água: AABB Manhuaçu (MG)
organiza mais um Projeto Ecolândia
A AABB Manhuaçu (MG) promoveu, dia 19 de março,
mais uma edição do Projeto Ecolândia, desta vez, em
comemoração ao Dia Mundial da Água. Desde 2011, o
Ecolândia reúne, com o apoio da Polícia Militar, crianças e
adolescentes para serem trabalhados temas relacionados
ao meio ambiente. Neste dia, 130 alunos da Escola Cordovil
Pinto Coelho participaram de uma programação especial
nas áreas verdes do clube, que contou com trilhas, palestra
sobre a água e exposição de animais peçonhentos.

Torneio de handebol entre BB e
Correios agita capital Tocantinense
A AABB Palmas (TO) recebeu uma das etapas
regionais do I Torneio Interno de Handebol Banco do
Brasil/Correios que foi realizado no dia 7 de junho. O
campeonato é uma iniciativa das duas instituições e
tem como finalidade divulgar o esporte e reunir os
funcionários para a prática esportiva. Acompanharam
as partidas aproximadamente 200 pessoas.

Escolinha de futebol da
AABB Pedro II (PI) presta homenagem às
mulheres
Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, 8 de março,
a Escolinha de Futebol Manoel Lino da Costa, uma grande
incentivadora dos desportistas Eduardo Getirana e Marcos Braga,
promoveu uma confraternização entre os alunos da escolinha
e alguns convidados. A ação foi realizada no dia 9 de março e
contou com a parceria do clube.

Torneio de Handebol BB e Correios
movimenta a AABB Macapá (AP)
O I Torneio Interno de Handebol BB e Correios, que tem
sido realizado em várias cidades Brasil afora, agitou a AABB
Macapá (AP) no dia 7 de junho. O evento foi promovido
pelas respectivas empresas–patrocinadoras oficiais do
handebol brasileiro – em parceria com a Confederação
Brasileira de Handebol. O objetivo principal do Torneio é
promover o congraçamento entre os funcionários das duas
instituições. Cerca de 100 pessoas assistiram as partidas.
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AABB Juiz de Fora (MG) recebe
casamento coletivo com 164 casais
O dia 24 de maio foi muito especial para 164 casais que
oficializaram a união na AABB Juiz de Fora (MG), em uma cerimônia
coletiva que faz parte do projeto “Bem Casado”, organizado pela
Casa da Mulher – Centro de Referência da Secretaria de Governo
da Prefeitura de Juiz de Fora. O evento contou com a participação
do prefeito Bruno Siqueira. A quantidade de casais foi uma
homenagem aos 164 anos de fundação da cidade de Juiz de Fora.

AABB Porto Alegre (RS)
adota o Projeto Site Sustentável
Localizada em frente ao Lago Guaíba e cercada por uma
extensa área verde, na Zona Sul da capital gaúcha, a AABB Porto
Alegre (RS), se preocupa com a preservação do meio ambiente.
Por este motivo, o clube aderiu ao Projeto Site Sustentável,
entidade que contabiliza as visualizações de uma página na
internet e as converte em árvores plantadas. No total, a AABB
Porto Alegre (RS) já conseguiu o plantio de 37 mudas.

Funcionários do Banco do Brasil e Correios
disputam Torneio de Handebol na capital bahiana
A AABB Salvador (BA) recebeu o I Torneio Interno de Handebol
Banco do Brasil/ Correios, no dia 7 de junho. O diferencial
do evento, é que só participam atletas das respectivas
empresas, estimulando assim as habilidades esportivas dos
funcionários e o congraçamento entre eles. E o resultado
foi muito proveitoso, com a formação de três equipes
masculinas e duas femininas, somando 70 competidores. O
Torneio contou com a parceira da Confederação Brasileira de
Handebol e Federação Bahiana de Handebol.

AABB Tijuca (RJ) recebe Torneio
Interno de Handebol
O esporte está sempre presente em todo o Sistema
AABB! A exemplo disto, no dia 7 de junho, a Associação
da Tijuca (RJ) abriu as portas para o Torneio Interno de
Handebol BB/ Correios. O evento que tem como ponto
alto o congraçamento de funcionários em torno da
atividade esportiva, foi promovido pelas duas empresas
patrocinadoras do esporte, com apoio da Confederação
Brasileira de Handebol. O evento reuniu aproximadamente
70 atletas, que fizeram bonito na quadra.
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POR WALTER DENSER

CONTRATO DE TRABALHO
POR TEMPO PARCIAL
Para muitas AABBs, algumas atividades de seus empregados poderiam ser realizadas
em jornada de trabalho inferior às 44 (quarenta e quatro) horas semanais, estabelecidas
pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, reduzindo, consequentemente, as despesas
trabalhistas dos clubes. Vejamos, a seguir, que essa possibilidade existe e a sua previsão em lei.
Como forma de regular esse tipo de contratação, determina a CLT, em seu artigo 58-A,
que poderá o empregador firmar com o trabalhador um “Contrato de Trabalho por Tempo
Parcial”, para o que a jornada de trabalho NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A 25 (vinte e
cinco) horas semanais. Assim, enquanto o trabalhador comum terá carga horária semanal
de 44 horas, O TRABALHADOR A TEMPO PARCIAL PRESTARÁ SERVIÇOS POR NO
MÁXIMO 25 HORAS POR SEMANA.
O salário a ser pago aos empregados sob o regime de tempo parcial será proporcional à
sua jornada, em relação aos empregados que cumprem, nas mesmas funções, tempo integral.
Para os atuais empregados, a adoção do regime de tempo parcial será feita mediante
opção manifestada perante a empresa, na forma prevista em instrumento decorrente de
negociação coletiva.
Oportuno salientar ainda que tal contratação deverá ser comunicada à DRT, mediante
prévia aprovação em acordo coletivo de trabalho, bem como a prestação de serviço aos
domingos, a qual também deve, conforme dispõe a CLT, ser formalmente comunicada à
Superintendência Regional do Trabalho para as providências e orientações devidas.
Quaisquer dúvidas a respeito de tais procedimentos administrativos podem ser também
fornecidas pelo contador do clube.
Cumpre salientar que os cuidados necessários ao controle e administração dos serviços
prestados pelo empregado contratado POR TEMPO PARCIAL devem ser os mesmos
adotados para os que trabalham por tempo integral, ou seja, deve ser utilizado o “registro de
frequência” por folha de ponto ou ponto eletrônico, devendo ser registrados os horários de
entrada, saída e intervalo para almoço ou lanche, se for o caso. Referido registro, se manual,
deve ficar sob a guarda e responsabilidade de um administrador do clube ou preposto
delegado para tanto, de maneira a evitar anotações indevidas por parte dos empregados.
Poderá a relação contratual ser objeto de formalização em contrato específico, entretanto,
há de se ressaltar que a anotação das condições gerais do trabalho devem ser registradas
na CTPS do empregado, por essa a prova documental legal e eficaz para a comprovação do
contrato de trabalho firmado entre empregado e empregador.
Maiores esclarecimentos e informações poderão ser obtidas junto à Consultoria Jurídica
da FENABB, por e-mail (juridico@fenabb.org.br) ou via telefônica (0800.704.2106).

Primeiro semestre de 2014

31

