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O

trabalho da FENABB para o desenvolvimento das AABBs
passa pelo esforço integrado dos vários agentes que
estão envolvidos com o Sistema AABB. Atenção especial
a todos os presidentes de AABBs e do Satélite Esporte Clube,
ouvindo e procurando as soluções possíveis aos seus anseios,
necessidades e dificuldades. Esse é o nosso papel.
O olhar atento e carinhoso ao Banco do Brasil, principal parceiro
da FENABB na missão de promover a integração e o crescimento
dos clubes, constitui, também, uma ação fundamental para o
atingimento dos nossos objetivos junto a rede de clubes.
A busca de outras parcerias estratégicas, o apoio dos Conselhos
Estaduais – CESABBs, Conselho Deliberativo e Fiscal e a
disponibilização tempestiva de produtos e serviços para as
AABBs completam essa receita para que o Sistema AABB continue
a ser a maior rede de clubes do mundo vinculada a uma mesma
empresa, o que muito nos orgulha.
A Revista Dirigente AABB é um dos principais instrumentos de
comunicação onde a FENABB tem levado a todos, informações
sobre o dinamismo do Sistema, os grandes eventos e as dicas
sobre convênios, produtos e serviços que possam atender
as AABBs, na prestação de um atendimento de qualidade aos
associados.
Um espaço importante para falar das jornadas esportivas, dos
cursos de capacitação, das atividades realizadas nos clubes e
muitas outras ações que, a cada trimestre, movimentam a nossa
rede, trazendo alegria e qualidade de vida para os milhares de
associados e frequentadores.
Nesta edição do Jornal Dirigente AABB, os destaques são para
as alternativas de atividades para o verão, os encontros de
dirigentes e as Jornadas Esportivas que estão chegando na fase
decisiva. Além disso, ressaltamos a reinauguração, em alto estilo,
da nossa querida AABB Fortaleza e os cursos de capacitação,
cada vez mais presentes e, agora, facilitados na modalidade web.
Um boa leitura a todos!
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Relatório Anual de AABB
Que o Diagnóstico mudou para Relatório Anual de
AABB isto não é mais novidade. Agora, o que todos
precisam ficar por dentro é sobre como manter o banco de
dados do clube sempre atualizado junto à Federação.
Eis os passos: Para preenchimento, o usuário
realizará login na Área Restrita do site da FENABB e
acessará o ícone Cadastro / Relatório Anual, à esquerda
da tela.

encaminha um relatório que aponte a existência de
uma dívida. Quando ela for paga, é possível atualizar a
informação e enviar novamente.
Observação: O preenchimento do Relatório
Anual é obrigatório para todas as afiliadas.

Observação: O preenchimento do Relatório Anual
deve ser realizado por usuário com amplo conhecimento
do clube e, sobretudo, de posse de informações financeiras e
administrativas, tais como:
a. Balancetes dos três últimos meses.
b. Levantamento das dívidas - em dia e em atraso.
c. Conhecimento do patrimônio, no que diz respeito
ao valor e às instalações da AABB.
Importante: Cada documento, independente do
número de páginas, deverá ser digitalizado como um
único arquivo. Assim, para cada um dos dez documentos
elencados, o dirigente terá um arquivo a ser anexado.
Declaração sobre a situação da AABB: Vale lembrar
que o Relatório Anual funcionará como uma espécie
de declaração sobre a situação da AABB, que poderá
ser retificado a qualquer tempo. Por exemplo: você

CADASTRO de AABB
Tão importante quanto o Relatório Anual
é o Cadastro de AABB. Nele são preenchidas
informações sobre os quadros diretivos da
Associação Atlética: nome dos dirigentes, dados
para contato, endereço.
Veja como fazer este preenchimento:
O dirigente realizará o login na Área Restrita
do site da FENABB e acessará o ícone Cadastro/
Relatório Anual, localizado à esquerda da tela.
Para o preenchimento, o usuário já deverá ter
digitalizada a Ata de Eleição da atual diretoria e
possuir todos os dados pessoais dos integrantes dos
4
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Conselhos de Administração, Fiscal e Deliberativo –
caso o clube possua este último.
Importante: a Ata de Eleição da atual diretoria,
independente do número de páginas, deverá ser
digitalizada como um único documento.
“É preciso que o dirigente esteja atento, pois
um Cadastro bem atualizado ajuda a otimizar
nosso atendimento à Afiliada. Além disso, este
procedimento é fator condicionante para que
possamos acolher as demandas encaminhadas pela
AABB à FENABB”, explicou o vice-presidente
Financeiro, Clodoaldo Soares.

BOAS PRÁTICAS E BANCO DE IMAGENS:

tudo no site da FENABB

Boas Práticas
Você sabia que no site da FENABB
(www.fenabb.org.br) há um Banco Nacional
de Boas Práticas de Gestão nas AABBs? Por
iniciativa da Federação, as AABBs encaminharam
diversas ações realizadas entre os anos de 2009
e 2012. Todas foram catalogadas e, desde então,
encontram-se disponíveis para consulta.
Elas estão divididas nos seguintes segmentos:
administrativo, comercial, cultural, comunicação,
esportivo, patrimonial, social e socioambiental.
Para conferir, acesse o site e clique em Programas
> Boas Práticas nas AABBs. Se você tem uma boa
prática na sua AABB, encaminhe para divulgação:
fenabb@fenabb.org.br

AABB Bento Gonçalves (RS)

Banco de Imagens
Há também, para livre consulta, um Banco de
Imagens das afiliadas. A ideia é possibilitar àqueles
que querem conhecer uma AABB visualmente. Tais
fotografias estão publicadas no menu “Afiliadas”, parte
superior à esquerda do site. Após clicar, aparecerá
um mapa do Brasil. Ali consta a listagem de todas as
AABBs. As que possuem fotos têm um ícone de uma
máquina fotográfica. É só clicar.
Para que esta ação fosse viabilizada, foi solicitado
que cada Associação encaminhasse fotos da estrutura
física do clube para fenabb@fenabb.org.br. Muitas
encaminharam, mas um bom número ainda não o fez.
Caso sua AABB ainda esteja sem foto (acesse o link
www.fenabb.org.br/aabbs-afiliadas), encaminhe já!

AABB Japurá (PR)

AABB Cafelândia (SP)

AABB Quirinópolis (GO)
Jul./Agos./Set. de 2014
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FENABB REUNE CONSELHEIROS
CONSULTIVOS EM BRASÍLIA

Cerimônia de abertura da reunião contou com a presença de autoridades do BB

Nos dias 23 e 24 de julho, membros do Conselho Consultivo da
FENABB – formado por todos os presidentes de CESABBs e representantes
estaduais – estiveram reunidos na sede da Federação, em Brasília (DF). Um
dos objetivos do Encontro foi traçar um planejamento para atuação dos
Conselhos para os próximos três anos.
Esta primeira reunião do Consultivo com a atual diretoria da FENABB
trouxe uma pauta bastante rica, com apresentações sobre a Federação
(premissas da atual gestão), atuação dos CESABBs e, ainda, assuntos como
Encontros Regionais (avaliação), revisão do Estatuto das AABBs, Conselho
Arbitral, Regimento Interno dos Conselhos.
A mesa de abertura contou com a presença do presidente Rene
Nunes; do gerente de divisão da DIREF Carlos Alberto Marques Pereira
– representando o diretor de Relações com Funcionários e Entidades
Patrocinadas do BB, Carlos Eduardo Leal Neri; do presidente do Conselho
Deliberativo da FENABB, Haroldo do Rosário Vieira; do representante do
Conselho Fiscal da FENABB, Antônio Rubem de Almeida Barros Junior;
dos vice-presidentes da Federação, Clodoaldo Soares do Nascimento, Jezreel
Agra Cordeiro, Pedro Paulo Campos Magno e Waldyr Peixoto Filho; do
presidente do CESABB-GO, Elézer Lemes da Silva, e do presidente da
AABB Brasília (DF), Nelson Vieira (Batata).
Carlos Alberto Marques desejou boa sorte aos dirigentes recém-chegados,
numa referência aos 16 novos presidentes de CESABBs ali presentes e aos
integrantes da Diretoria da FENABB. “É bom mesclar um pouco. Porque as
6
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“Contem conosco para
o bom andamento
do Sistema. É uma
satisfação ter um clube
para a nossa família,
onde podemos confiar
em deixar nossos filhos
sem medo. É muito
importante, para todos
nós, que o Sistema
AABB fique de pé”
Carlos Célio
Gerente executivo da DIREF

mudanças são boas. Deixo meus parabéns e o apelo para que
vistam a camisa e desempenhem da melhor forma a função
para a qual foram eleitos”.

Gerente executivo da DIREF Carlos Célio

Paulo Ricci
Em seguida, o vice-presidente de Varejo,
Distribuição e Operações do Banco, Paulo Ricci,
deixou seu recado. Entre os assuntos trazidos por ele,
destaque para o potencial negocial da rede de clubes.
“Eu penso em AABB como fonte de oportunidade
de negócios”, afirmou. Ele chamou atenção para
a importância de superintendentes estaduais e
presidentes de CESABBs trabalharem em parceria.
“Não me passa a ideia de um superintendente fazer
uma boa gestão no estado sem ter um presidente de
CESABB com ele, e vice-versa”, defendeu.
Na despedida de Ricci, o presidente Rene salientou
que “o Banco do Brasil é, sem dúvida alguma, o
maior parceiro do Sistema AABB e, por isso mesmo,
estreitar esta relação sempre será a nossa maior meta”.

Carlos Célio – DIREF
Abebeano de carteirinha, o gerente executivo
da DIREF Carlos Célio fez questão de prestigiar o
evento e cumprimentar os participantes. “Contem
conosco para o bom andamento do Sistema. É uma
satisfação ter um clube para a nossa família, onde
podemos confiar em deixar nossos filhos sem medo.
É muito importante, para todos nós, que o Sistema
AABB fique de pé”, disse.
FENABB
O presidente da FENABB, Rene, conduziu duas
apresentações. A primeira sobre a forma de atuação
dos CESABBs e os princípios e as premissas da
Federação, bem como o relacionamento com as
AABBs, os CESABBs e o Banco do Brasil. Depois
foi a vez de falar sobre os números da entidade
em 2014, com dados a respeito do atendimento às
Afiliadas, verbas, programas e projetos desenvolvidos.
Pauta dos CESABBs
As atividades do dia foram encerradas com
um debate sobre a pauta dos CESABBs,com os
assuntos relacionados às AABBs e outras questões
regionalizadas. A interação entre os dirigentes foi o
ponto alto desta etapa.
SEGUNDO DIA
Sergio Riede, presidente da ANABB e membro
do Conselho Deliberativo da FENABB, deu início
aos trabalhos, trazendo algumas informações sobre
as ações que a ANABB conduz, frisando a parceria
entre as duas instituições.

Vice-presidente de Varejo, Distribuição e Operações, Paulo Ricci

Apresentação das vice-presidências
Os vice-presidentes da Federação,
Clodoaldo Soares (Financeiro), Jezreel Agra
(Esportivo e Sociocultural), Pedro Paulo
Campos Magno (Administrativo) e Waldyr
Peixoto (Desenvolvimento de Pessoas) falaram
sobre a atuação da FENABB em cada área.
Eles mostraram números dos programas,
ferramentas que facilitam a vida do gestor
e, também, fizeram uma breve prestação de
contas de como vêm sendo conduzidas algumas
demandas das AABBs.
Por fim, Rene conduziu a eleição do
novo Conselho Arbitral da Federação, fez a
apresentação das ferramentas de comunicação
utilizadas, hoje, em prol das AABBs e mostrou
a avaliação final dos Encontros Regionais de
AABBs (ERAs) – realizado em seis edições no
primeiro semestre de 2014.
Jul./Agos./Set. de 2014
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FENABB LANÇA
EDIÇÃO 2014
DO CONCURSO
CULTURAL
A FENABB divulgou, no final de setembro, a edição 2014 do Concurso Cultural de AABBs. Cada afiliada pode
apresentar um projeto por segmento: 1) Artesanato; 2) Fotografia e 3) Música. Para se inscrever, a AABB deve
comprovar que o projeto foi realizado no período de 1º de junho de 2013 a 12 de novembro de 2014.

Para obter mais informações, acesse: www.fenabb.org.br/concurso-cultural-2014

CONCURSO SOCIOAMBIENTAL:
resultado sai em novembro
A FENABB lançou mais uma edição do Concurso Socioambiental. Aberto a todas as AABBs
e ao Satélite, cada clube pode apresentar apenas um projeto, esteja ele “já executado” ou “em
execução”, desde que com previsão de conclusão das ações até 31 de dezembro de 2014.

Para saber mais, acesse: www.fenabb.org.br/fenabb/40051.

CONCURSO
SOCIOAMBIENTAL
FENABB - 2 0 1 4

8
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CURSO EDUCADOR SOCIAL

capacita 353 educadores no trimestre
Nos meses de julho, agosto e setembro, o Curso Educador Social foi realizado em 12 cidades das regiões Sul,
Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste. Com uma média de 30 participantes por encontro, foram capacitados 353
educadores sociais. Até o fim deste ano, outras dez turmas serão realizadas.
Este treinamento tem como objetivo capacitar educadores para atuar no Programa Integração AABB
Comunidade, com uma metodologia sustentada por uma concepção de educação que privilegia a construção
coletiva do conhecimento e favorece o desenvolvimento do pensamento crítico e criativo, a autonomia e a
consolidação da cidadania.
Em 2015 a ideia é oferecer 40 novas turmas. Caso sua AABB deseje sediar uma destas turmas, entre em contato
com a área de Desenvolvimento de Pessoas (GEDEP), via e-mail: aabbcomunidade@aabbcomunidade.com.br.

CURSO Introdução ao Sistema AABB
Estão abertas as inscrições para o Curso
Introdução ao Sistema AABB. Destinado a
presidentes, vice-presidentes e gerentes de AABBs, o
treinamento tem como objetivo levar conhecimento
sobre a rede de clubes e os caminhos para uma boa
gestão. Este curso é na modalidade a distância, via
plataforma FENABB Educativa, e é pré-requisito
para o curso presencial.
Como esta capacitação é oferecida em turma
aberta, o dirigente pode se inscrever a qualquer
momento. Contudo, terá 30 dias corridos para
realizá-lo. No 31º dia, o acesso é suspenso e,
caso não tenha concluído os estudos, precisará
refazer a inscrição.
Até o momento, 131 dirigentes já fizeram o curso.

Veja alguns temas que são abordados e
informações adicionais:
Caracterizar o Sistema AABB e o papel do presidente de uma
AABB.
Identificar documentos e normas que sustentam o
funcionamento de uma AABB.

Elaborar planejamento para a gestão de uma AABB.

Discorrer sobre os principais processos do trabalho de uma
AABB.
O Curso tem carga horária de 20 horas.

Para se inscrever, acesse http://educativa.fenabb.org.br/
cursos
Em caso de dúvidas, ligue 0800.704.2106, opção 7.

CURSO Noções Jurídicas
Ter conhecimentos inciais sobre a área jurídica é muito importante para
um dirigente de AABB, que trabalha diariamente com questões trabalhistas,
contratos, tributos. Com este propósito, a FENABB está ofecrendo um
treinamento nesta linha: Curso Noções Jurídicas.
O objetivo é levar ao dirigente, conhecimentos sobre questões jurídicas
básicas para uma boa gestão da Associação. O conteúdo está voltado para
presidentes, vices e gerentes de AABBs.
Para se inscrever é necessário que o gestor já tenha concluído o Curso
Introdução ao Sistema AABB. A oferta de turmas está prevista para novembro
de 2014.
Mais informações, ente em contato com a Gerência de Desenvolvimento de
Pessoas, 0800.704.2106, opção 7.
Jul./Agos./Set. de 2014
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AABB FORTALEZA (CE)

DE CASA NOVA
A AABB Fortaleza (CE) está de casa nova.
No dia 12 de setembro, foi inaugurada a nova
sede do clube: um espaço planejado para oferecer
aos abebeanos, colegas do BB e visitantes muito
conforto, opções de lazer e qualidade vida.

10

ginásio poliesportivo com capacidade para 300
pessoas e um amplo salão de eventos. Todos estes
ambientes estão disponíveis em 11.125 m² de área
construída.

A possibilidade de planejar a obra desde
o início do projeto permitiu à sede urbana da
AABB Fortaleza reafirmar na cidade a parceria
estratégica entre o Sistema AABB e o Banco do
Brasil, com a instalação de uma agência estilo do
BB e da GEPES – Gerência de Pessoas. No clube
também serão realizados treinamento com novos
funcionários, que já nos primeiros dias de BB
terão a oportunidade de conhecer a rede de clubes.

Festa de Inauguração

Além de toda esta infraestrutura institucional,
o clube também possui restaurante, academia
de ginástica, centro de fisioterapia, piscinas
semiolímpica e infantil (com brinquedos
aquáticos), campo de futebol com grama sintética,

Também esteve presente o presidente do
Conselho Deliberativo da FENABB, Haroldo
Vieira; o presidente da AABB e CESABBCE, Marcos Tavares e Melquiades de Oliveira,
respctivamente; a presidente do Conselho de
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Para ratificar este importante momento da
história abebeana no Ceará, a diretoria do clube,
com apoio do CESABB-CE, realizou uma
bonita festa de inauguração para associados e
convidados. Várias autoridades prestigiaram o
evento, incluindo o presidente da FENABB, Rene
Nunes dos Santos. Entre as atrações, o show com
o sanfoneiro Waldonys & Banda.

Administração e a vice-presidente do Conselho
Deliberativo da AAFBB, Célia Maria Xavier
Larichia e Loreni de Senger, respectivamente; o
gerente da GEPES, regional Fortaleza, Luiz Costa;
o superintendente estadual do BB no Ceará, Eloi
Medeiros; o presidente do Interclubes, João
Crisóstomo, além de autoridades locais como o
deputado federal Artur Bruno e o desembargador
Francisco Glaydson Pontes.
“Nestes dias em que a AABB escreve um
importante capítulo da sua história, com a
entrega da nova sede, irmanamo-nos com todos
os que contribuíram com este trabalho para
que vencêssemos os desafios surgidos na grande
caminhada”, ponderou o presidente do clube,
Marcos Tavares.
“A AABB, mais que um clube, é um órgão
esportivo, cultural, interativo e principalmente
cidadão. A instituição é reconhecida como a melhor
rede de clubes do país e proporciona ao Banco
do Brasil, aos seus funcionários e à sociedade o
bem-estar, o relacionamento e o compromisso
com a comunidade. O estreitamento negocial é
fortalecido com políticas públicas de inserção
social por programas abrangentes e de qualidade. A
AABB também é um dos maiores meios de difusão
da imagem do Banco do Brasil e, com esta nova
sede, que possui estrutura e tecnologia modernas,
poderá ser oferecido melhor atendimento e serviço,
reforçando a excelência praticada no Banco”,
encerrou o superintendente estadual do BB no
Ceará, Eloi Medeiros.

Presidentes da FENABB, AABB e do Conselho Deliberativo da Federação,
Rene, Marcos Tavares e Haroldo, repectivamente.

“Significa uma relevante
conquista para os
associados e para o
Sistema AABB e, ainda,
o fortalecimento da
parceria com o Banco,
já que ali, BB e AABB
caminharão juntos.
Muito bem localizada,
com instalações
confortáveis e de muito
bom gosto, imagino o
desafio que deve ter
sido tocar um projeto
desta magnitude.
Parabenizo a equipe da
AABB Fortaleza e demais
parceiros do clube pelo
feito.”
Rene Nunes
Presidente da FENABB
Jul./Agos./Set. de 2014
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FÉRIAS NA AABB
Colônia de Férias na
AABB: Oportunidade
para abrir as portas
para a comunidade
Grandes empresas, dos mais
variados ramos, costumam promover
ações voltadas para as crianças.
No ramo mercadológico, o intuito
é fidelizar o cliente desde a fase
infantil. No caso do Sistema AABB,
conquistar o pequeno associado é
muito significativo para que a família
toda encontre atrativos no clube.
Entre as atividades propostas
para este pequeno público podem
estar as Colônias de Férias,
que já passaram a ter espaço
cativo no calendário anual em
muitas AABBs. O clube realiza,
nos meses das férias escolares,
atrações para entreter os pequenos
associados. E aí vale tudo:
trilhas na mata, festas temáticas,
exposições, exibição de filmes
entre outras.

12
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Veja algumas dicas sobre o que fazer:
1. Jogos em Ação: Que tal fazer uma competição entre as crianças através
de jogos e desafios online? Vai ser bem divertido e quem ficar por último
terá que preparar um sanduíche bem gostoso para a turma...
2. Festival de Mágicas: A meninada aí da cidade gosta de mágicas? Então,
o ideal é fazer um festival e ganha quem fizer a mágica mais original! Outra
dica é contratar um mágico local para fazer espetáculos à parte.
3. Oficina de Artesanato: Quem sabe programar um dia para cada um
ensinar aos demais amiguinhos o que sabe fazer e montar uma oficina
de artesanato? Vale tudo: ensinar a pintar, fazer tricô e crochê, origami.
Cada um que ministrar a oficina deve dizer aos participantes quais são os
materiais necessários. Depois de tudo pronto, vocês podem até fazer um
bazar com os artesanatos produzidos!
4. Sessão de Cinema e Debate: Vamos fazer uma sessão de cinema
na AABB? Interessante a ideia de, após o filme, instigar a reflexão da
meninada sobre o assunto.
5. Jantar Maluco: Nada melhor do que fechar com chave de ouro
as atividades com a presença de toda a família. O cardápio pode ser
preparado pelas próprias crianças, com saladas, sanduiches, pizzas.
Diversão entre pais e filhos garantida!

Diversas opções de lazer podem ser oferecidas nas AABBs. Com a proximidade das férias,
a FENABB dá duas dicas de férias no clube: Colônia de Férias na AABB e AABB com
Hospedagem. Confira:

VAI SAIR DE FÉRIAS? Hospede-se em uma AABB!
Você sabia que muitos clubes do Sistema
AABB possuem local para hospedagem? Sim,
há chalés e até hotéis, como é o caso do Satélite
Esporte Clube. Também há opções para quem
quer apenas se aventurar... Neste caso, o mais
indicado são as AABBs com camping.

(MA), Teresópolis (RJ), Valença (RJ), Satélite
Esporte Clube Albuquerque (MS) – Sede
Pantaneira, Satélite Esporte Clube Campos do
Jordão (SP) – Sede Serrana, Satélite Esporte
Clube Itanháem (SP) – Sede Praiana e Satélite
Esporte Clube Marina (SP) – Sub-Sede Náutica.

Ficou curioso? Quer saber onde encontrar
estas AABBs? Basta acessar o site da FENABB
(www.fenabb.org.br), menu inferior (rodapé), e
clicar nos links que direcionam para as listas de
AABBs que oferecem tais serviços.

AABBs com camping: o Sistema AABB
possui um grande número de clubes com camping.
Entre no site da FENABB, no seguinte link:
www.fenabb.org.br/aabbs-com-camping

AABBs com hospedagem: Aracaju (SE),
Avaré (SP), João Pessoa (PB), Maceió (AL),
Manaus (AM), Natal (RN), Petrópolis (RJ),
Quixeramobim (CE), Salvador (BA), São Luís

Chalés padronizados nas AABBs

AABB Maceió (AL)

O custo com a hospedagem pode variar de
acordo com o clube de sua escolha. Portanto, antes de
programar sua viagem, ligue para a secretaria da AABB
consulte os valores e a disponibilidade de quartos.

Chalé da AABB Salvador (BA)

Parque áquatico AABB São Luís (MA)
Jul./Agos./Set. de 2014
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ITAPIPOCA (CE) VENCE O
CONCURSO CAPA DA AGENDA 2015
Como tradição do Programa Integração AABB
Comunidade, a FENABB realizou o concurso
para escolha da capa da Agenda, com divulgação
do resultado no dia 4 de outubro: Educandos de
Itapipoca (CE) ilustrarão a publicação.
Após um esforço concentrado em análise de
todo o material recebido, a Comissão Avaliadora
escolheu a imagem que transmitiu vários aspectos
do tema do Concurso: “O que eu quero ser?”.
A agenda 2015 trará, além de fotos e desenhos,
redações dos educandos. A expectativa é que, já em
novembro, estas agendas sejam expedidas às AABBs.
Comissão Avaliadora
As comissões avaliadoras do material encaminhado
à FENABB ficaram assim compostas. Fotos: Delise
Dutra Barbosa (FENABB), Ligia Costa Ferreira (FBB)
e Gabriela Pereira de Freitas (UNB). Desenhos: Delise
Dutra Barbosa (FENABB), Ligia Costa Ferreira (FBB)
e Josafá Carneiro das Neves (artista plástico). Redação:
Haroldo Vieira (FENABB) e Juliana Motta Ganimi
Fontes (FBB).
Premiação
Na seleção, foram contemplados no mínimo uma
foto, um desenho e uma redação de cada região do
país. No caso das fotos, a AABB que ficou em 1º lugar
levou um ultrabook. As demais imagens selecionadas
recebem um projetor multimídia (para uso no
Programa). Nos desenhos, os educandos selecionados
serão contemplados com um tablet. Os autores das 12
redações escolhidas ganharão smartphone.
“Este ano, tivemos o envio de 263 fotos, 309
desenhos e 87 redações, com a participação de
113 Programas. Queremos que, no próximo ano,
este número de AABBs participantes aumente e,
para isso, vamos contar com o apoio de todos os
dirigentes de AABBs e de CESABBs no sentido
de estimular a participação integral de educadores
e educandos”, afirmou o vice-presidente de
Desenvolvimento de Pessoas da FENABB,
Waldyr Peixoto Filho.
14
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Foto campeã. Educandos de Itapipoca (CE)

DESENHOS
Aparecida do Taboado (MS) - João Vitor de Oliveira da Silva –
9 anos; Caxias do Sul (RS) - Entony Oliveira da Silva – 10 anos;
Conceição do Mato Dentro (MG) - Laisa Carla Freitas Silva –
11 anos; Itapuranga (GO) - Laurielle Araújo Ribeiro – 11 anos;
Luzilândia (PI) - Françoar Silva Santos – 11 anos; Mutuípe (BA)
- Edna de Jesus Rodrigues – 11 anos; Mutum (MG) - Davely
Hellen – 6 anos; Palmeira das Missões (RS) - Carlos Patrick
Souza Vargas – 10 anos; Porto Velho (RO) - Kevelim Tais da
Silva – 9 anos; Sapiranga (RS) - Ketlin Cassandra Rodrigues
Bueno – 10 anos; Timbaúba (PE) - Lucas Cleber da Silva – 10
anos; Três Lagoas (MS) - Willian Santos Ozanik – 11 anos.
REDAÇÕES
Três Lagoas (MS) - Beatriz Cordeiro dos Santos – 13 anos;
Dourados (MS) - Vinicius Ferreira Medeiros – 13 anos;
Porto Nacional (TO) - Naylla Ribeiro Araújo – 13 anos; Campos
Sales (CE) - Lucas Francisco dos Santos – 15 anos; Salvador
(BA) - Júlia Beatriz de Melo Santos – 14 anos; Acopiara (CE) Cícera Geovana Costa Oliveira – 16 anos;
Baturité (CE) - José Wellington da Silveira Lima – 15 anos;
Arapiraca (AL) - Murilo Silva Mendes – 13 anos;
Giruá (RS) - Bruna Miranda dos Santos – 13 anos; Chopinzinho
(PR) - Matheus Scolari – 12 anos; Ponta Grossa (PR) - Josiel
Barbosa Maciel – 17 anos; Passos (MG) - Lisiane Cristina
Damasceno Silveira – 13 anos

AABB COMUNIDADE:
há 27 anos transformando vidas
O Programa Integração AABB Comunidade, uma
iniciativa da FENABB, que hoje conta com a parceira
da Fundação Banco do Brasil, foi criado em 1987 com
a proposta de complementar a educação formal de
crianças e adolescentes. Com base na valorização da
cultura local, esta complementação é efetivada por meio
de atividades lúdicas que abordam temas como saúde e
higiene, esporte, música, teatro, linguagens artísticas.
Em 1997, o Programa passou a contar com a parceria
da Fundação Banco do Brasil e a proposta metodológica
do Núcleo de Trabalhos Comunitários da PUC/SP.
A partir de então, as atividades desenvolvidas
ganharam uma leitura mais detalhada da realidade
social dos educandos, da família e da comunidade,
procurando integrar e trabalhar estes três
componentes de forma harmônica.
Ao longo dos anos, a iniciativa tem mostrado
ampla eficácia. Um exemplo bacana é o ex-educando
Edney Silva, de Canindé (CE), município que,
de acordo com o Programa das Nações Unidas

para o Desenvolvimento (PNUD) ocupa, entre as
cidades brasileiras, a posição 3866° do Índice de
Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM).
Edney foi educando por nove anos e, hoje, além de
coordenar o Programa na cidade, também comanda
um programa de rádio local.
“Analisando a questão do desenvolvimento social
da nossa cidade, chegamos à conclusão do quanto o
AABB Comunidade pode contribuir. Há 16 anos
presente no município, os avanços foram muitos. Tenho
amigos que foram educandos junto comigo, entre 1999
e 2008, e hoje são funcionários do Banco do Brasil,
médicos, policiais federais, enfim, pessoas que também
venceram os obstáculos e, agora, podem contribuir com
uma sociedade melhor”, afirmou Edney.
NÚMEROS
Hoje, o Programa AABB Comunidade está
funcionando em mais de 300 AABBs. Entretanto,
FENABB e FBB estão trabalhando para que este
número ultrapasse os 400 em 2015.

AABB COMUNIDADE RECEBE

monitoramento presencial
A FENABB está realizando, desde o final de setembro, um
trabalho de monitoramento in loco das AABBs onde funciona o
Programa AABB Comunidade. A primeira destas visitas foi na
AABB Limoeiro do Norte (CE), nos dias 25 e 26 de setembro.
Outros nove Programas serão visitados ainda este ano.
O monitoramento tem como objetivo identificar os pontos
positivos, as ideias que estão tendo bons resultados e orientar as
AABBs na superação de dificuldades.
Na avaliação do vice-presidente da área de
Desenvolvimento de Pessoas da FENABB, Waldyr Peixoto
Filho, este acompanhamento mais aproximado proporciona à
Federação uma visão bem autêntica da realidade das AABBs.
“Dependendo dos resultados práticos deste trabalho, que será
realizado até o fim deste ano, estudaremos a possibilidade de
organizar novas visitas em 2015”, afirmou Waldyr.
Para a coordenadora do Programa em Limoeiro do
Norte, Adriana de Fátima Silva Nogueira, a visita foi

Educadores em reunião de avaliação

importante e deveria virar uma ação permanente.
“Nós já fazemos um relatório que enviamos para a
Fundação Banco do Brasil (FBB), mas nem sempre
dá pra colocar ali tudo o que precisamos, alguns
detalhes são melhores tratados quando falamos
pessoalmente”, ponderou.
Jul./Agos./Set. de 2014
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AABB ESPORTES:
Depois da aprovação dos
projetos no Ministério do
Esporte, próximo passo é
a captação de recursos

Conforme noticiado na edição anterior do Jornal Dirigente, a FENABB conseguiu
aprovar, junto ao Ministério do Esporte, 24 projetos para a construção de ginásios
e quadras cobertas nas AABBs. Tal conquista permitirá à comunidade na qual
a afiliada está localizada uma maior inserção à prática esportiva, inclusive
beneficiando crianças e adolescentes atendidos pelo Programa Integração
AABB Comunidade.
O próximo passo é captar os recursos necessários para a
realização das 24 obras, pois a aprovação pelo Ministério, com
base na Lei de Incentivo ao Esporte, não garante repasse da
verba. Este repasse está condicionado à doação, por Pessoas
Físicas (PF), que fazem a declaração no modelo completo, e
Pessoas Jurídicas (PJ) que declaram o lucro real do Imposto de
Renda devido.
Pensando nisso, a FENABB realizou um treinamento com os dirigentes
dos clubes que tiveram projetos selecionados, com o propósito de instruílos na campanha de captação de recursos. Cada participante retornou para a
base com Manual de Captação de Recursos, folders e banners para trabalhar a
campanha na respectiva região.
CONFIRA ALGUNS DEPOIMENTOS:

“Esta obra será de grande valia para os educandos do Programa AABB Comunidade da
cidade e, também, para toda a comunidade local, já que o esporte é um claro agregador de pessoas e um meio a
mais de tirá-las da ociosidade”. Tarcizio Moraes, da AABB Coruripe (AL)
“O esporte não é apenas fundamental do ponto de vista da saúde, mas também, em alguns casos, na
questão da ascensão social, já que muitos fazem do esporte uma profissão e, assim, driblam as dificuldades do
cotidiano”. Willyan Nunes Costa, da AABB Aberlardo Luz (SC)
“Tivemos bastante cuidado em selecionar AABBs de cidades onde o Índice de Desenvolvimento Humano
(IDH) fosse baixo e com poucos locais para a prática esportiva. Com base nestes e em outros fatores, tomamos
a decisão. É por isso que acredito que o impacto do AABB Esportes será bem relevante não apenas para o
desenvolvimento do esporte nestas localidades – voleibol e handebol –, mas, também, para a inserção social das
pessoas.” Jezreel Agra, vice-presidente de Eventos Esportivos e Socioculturais da FENABB
16
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ELABORAÇÃO DE NOVOS
PROJETOS AO AMPARO DA LEI
DE INCENTIVO AO ESPORTE:

AABBs podem contar com apoio da FENABB
Desde outubro deste ano, as AABBs contam com um programa de auxílio para a elaboração de
projetos de captação de recursos com base na Lei de Incentivo ao Esporte. Este auxílio viabiliza a
produção de projetos para a construção de espaços que possibilitem a prática esportiva.
A grande novidade é que, a partir de agora, a FENABB firmou uma parceria com uma empresa que
vai prestar o serviço de consultoria para que a AABB elabore um bom projeto. Ao contrário do que
ocorria, quando a contratação de uma empresa terceirizada ficava sob responsabilidade da AABB.
Com uma grande experiência no ramo, a LR Consultoria foi a escolhida para prestar este serviço ao
Sistema. A empresa já desenvolve este trabalho a algumas afiliadas, com índice de 100% de sucesso na
aprovação dos projetos junto ao Ministério do Esporte.

INÍCIO DO PROGRAMA DE
AUXÍLIO
A linha de crédito será reaberta, por meio de uma
Circular específica, a partir de 1° de fevereiro de 2015, com
encerramento em 15 de setembro do mesmo ano.

DOCUMENTOS
NECESSÁRIOS
Se você, dirigente, se interessou no assunto, fique
ligado no site da FENABB (www.fenabb.org.br), pois
em breve serão divulgadas novas informações. Também
é interessante verificar se o seu clube está em dia com
todas as Certidões Negativas Tributárias e Fiscais, bem
como com a Escritura Pública regularizada, acompanhada
de uma Certidão de Registro do Imóvel atualizado e Estatuto
Social atualizado.

CAPTAÇÃO DE RECURSOS
É importante mencionar que a captação de recursos para construção de
quadras e ginásios é de responsabilidade da própria AABB. Para auxiliar nesta
captação, a FENABB disponibilizou Manual, Folders e Banners, para que seja
feita a divulgação em cada clube/cidade.
Jul./Agos./Set. de 2014
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Adquira móveis para

piscina e guarda-sóis

Com a proximidade da alta temporada, os clubes começam a ficar mais cheios e a demanda de melhores espaços
pelos associados é maior. Neste sentido, como está o ambiente de piscina da sua AABB? Os guarda-sóis e os móveis
estão aptos a receber seus associados? Equipamentos bem cuidados é a imagem do clube para manter o quadro
social ou aumentá-lo.
Caso queira melhorar ou aumentar o seu ambiente de piscina você pode contar com a FENABB. A Federação
possui convênio com duas empresas que oferecem guarda-sóis e móveis para piscina. Saiba como adquirir:
GROSFILLEX é a empresa que fabrica e
vende móveis para piscina, como: mesas, cadeiras,
espreguiçadeiras e acessórios do gênero, tudo isso
de forma facilitada e com preços bem acessíveis.
Caso a AABB queira adquirir estes móveis,
o presidente deve preencher um formulário
específico - disponível na Área Restrita do site
-, requisitando a compra à Federação. Esta
solicitação será repassada à empresa vendedora e
a própria FENABB fará o pagamento. A AABB
fará o reembolso para a FENABB posteriormente,
sem juros, apenas com correção monetária.
Estes formulários estão disponíveis na
Área Restrita do site: www.fenabb.org.br >
Documentos > Área Administrativa/Informática
> Formulário Móveis para Clubes > Pedido –
Parceria GROSFILLEX ou Tabela de Preços –
GROSFILLEX.
Frete:
Para isentar a AABB de frete, a compra deve ser
de, pelo menos, R$ 3.000.
Em caso de dúvidas, ligue 0800.704.2106, opção 4.

18
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JLV Comércio de Confecções é a empresa
com a qual a FENABB possui convênio
para o fornecimento de guarda-sóis em
todo o território nacional. Os guarda-sóis
contêm quatro logomarcas em cada unidade:
FENABB, Ouro Vida, Banco do Brasil e
AABB.
Para efetuar o pedido, as AABBs deverão
preencher o formulário que está disponível
na Área Restrita (Documentos > Área
Administrativa/Informática > Formulário
Guarda-Sol), encaminhando-o para
gerad@fenabb.org.br.
Frete:
O pedido mínimo é de 10 guarda-sóis e o
frete é incluso.
Se precisar de mais informações, ligue
0800.704.2106, opção 4.

12 DE OUTUBRO:

Aniversário do BB e da FENABB
A parceria entre Banco do Brasil e FENABB
vem desde que a Federação foi instituída, há
37 anos. E desde então, quando o assunto é
funcionalismo do BB, ambos fazem todo o esforço
necessário no sentido de levar qualidade de vida
e congraçamento a este público, bem como a seus
familiares. E as afinidades não param por aí, pois as
duas instituições também comemoram aniversário
no mesmo dia: 12 de Outubro.
ANIVERSÁRIO DA

Regata Aniversário BB
A AABB Brasília (DF) promoveu, nos
dias 11 e 12 de outubro, a Regata Aniversário
Banco do Brasil - 206 Anos, uma alusão à
idade da instituição, fundada em 1808 pelo
então príncipe-regente do Brasil, dom João de Bragança.
A prova teve como cenário as águas do Lago
Paranoá, que circunda quase todo o Plano Piloto
da capital. Ao todo, 50 barcos, com 180 velejadores,
participaram da competição.

A diretoria da Federação, por sua vez, realizou
uma festa para comemorar os 37 anos de atuação
da entidade junto à rede de clubes. A celebração foi
no dia 23 de outubro, na AABB Brasília, reunindo
colaboradores da instituição, dirigentes abebeanos,
diretores, conselheiros, além de colegas do BB
e representantes de entidades de funcionários,
psarceiros da FENABB e do Banco do Brasil.

Vencedores da regata ao lado do vice-presidente Clodoaldo Soares

Diretoria da FENABB, entidades parceiras e funcionários nos
37 anos da Federação

Jul./Agos./Set. de 2014
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JESAFs levam
qualidade de vida

aos colegas do Banco do Brasil
Nos meses de julho, agosto e setembro, colegas
do Banco do Brasil e familiares se reuniram em
nove eventos totalmente dedicados a eles: Jornadas
Esportivas de Funcionários do BB - JESAFs. Nestas
oportunidades, as AABBs realizaram atividades
para promover a prática esportiva e a qualidade de
vida a este público.
As cidades anfitriãs foram: Aracaju (SE),
Belém (PA), Boa Vista (RR), João Pessoa (PB),
Macapá (AP), Natal (RN), Palmas (TO), Rio
Branco (AC) e São Luís (MA).

aproxima funcionários de várias agências e órgãos”, afirmou.
O gerente geral da GEPES em Natal (RN), Clebernardo
Rodrigues Bezerra, avaliou as JESAFs de forma parecida.
“Eu considero que a JESAF é um evento excelente para
confraternizar os colegas do Banco, reunindo funcionários
tanto do interior quanto da capital, tudo isso por meio do
esporte em um clima de muita tranquilidade, onde as famílias
também participam e, deste modo, tornam a integração ainda
mais completa”. Clebernardo participou da JESAF potiguar.

Milhares de funcionários do Banco, da ativa e
aposentados, marcaram presença nestas atividades.
Modalidades das mais variadas foram disponibilizadas,
desde aquelas mais queridas, como o futebol, até
as inusitadas, como peteca, corrida no saco e cabo
de guerra. Para realizar cada um destes eventos, as
AABBs-Sede contaram com o apoio da FENABB e
do BB por meio das Superintendências e GEPES.
Na análise do superintendente estadual do BB na
Paraíba, Evaldo Emiliano, as Jornadas de Funcionários
resgatam a importância do clube. “Quero parabenizar
todos os envolvidos por esta iniciativa, que resgata
a importância da AABB para o funcionalismo e

Abertura da jornanda de funcionários em Rio Branco (AC)
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Atletas posam para foto na JESAF Belém (PA)

EM TRÊS MESES,
Sistema AABB

REALIZA
21 JESABs

Abertura da JESAB Ijuí (RS)

A exemplo de anos anteriores, o terceiro
trimestre de 2014 também foi bem movimentado
com a realização das Jornadas Esportivas Estaduais
de AABBs - JESABs. Juntas, as 21 edições
realizadas nos meses de agosto e setembro contaram
com a participação de 4.480 atletas.
Com uma programação voltada para a melhor
integração do Sistema AABB naquele estado, as
AABBs se esforçam para proporcionar atividades
bastante motivacionais, voltadas para a prática
esportiva e o congraçamento. Confira os clubes
que sediaram JESABs no trimestre: Aracruz (ES),
Belém (PA), Cristalina (GO), Curitiba (PR),
Dourados (MS), Ijuí (RS), Jequié (BA), João
Câmara (RN), João Pessoa (PB), Joinville (SC),
Limeira (SP), Limoeiro do Norte (CE), Lucas do
Rio Verde (MT), Maceió (AL), Niterói (RJ), Palmas
(TO), Pará de Minas (MG), Picos (PI), Porto Velho
(RO), Recife (PE) e São Luís (MA).
Ao avaliar a importância destas Jornadas
Esportivas, tanto no cenário abebeano, quanto
no âmbito do Banco do Brasil, o superintendente
estadual do BB em Tocantins, Edvaldo Sebastião
de Souza, que participou da JESAB em Palmas,
afirmou que “todos ganham na participação da
Jornada. É um evento marcado pelo respeito.
Saímos muito mais fraternos e unidos”.
O superintendente Regional do Banco em
Divinópolis (MG), Sérvio Túlio de Carvalho,
presente na Jornada em Pará de Minas, disse
gostar bastante destas Jornadas. “Elas integram os
funcionários da ativa, os aposentados e todos aqueles
que fazem parte da família abebeana. A JESAB em
Pará de Minas estava muito bem organizada e me
oportunizou encontrar pessoas que há muito eu
não via, isso para não falar do incentivo à prática
esportiva que estes eventos representam.”

Confraternização na JESAB Limoeiro do Norte (CE)

Atletas perfilados na JESAB Lucas do Rio Verde (MT)

JERABs: seis edições este ano
Os campeões nas Jornadas Estaduais ( JESABs)
se enfrentam nas Regionais ( JERABs). Ao todo,
são disputadas seis edições, em seis AABBs,
congregando atletas das cinco Regiões do Brasil. A
seguir, confira o calendário de JERABs:
OUTUBRO
11 e 12

Rio Verde (GO)

JERAB Centro-Oeste

17 a 19

Teresina (PI)

JERAB Nordeste II

NOVEMBRO
14 a 16 Santo Ângelo (RS)

JERAB Sul

15 e 16

Vitória (ES)

JERAB Sudeste

21 a 23

João Pessoa (PB)

JERAB Nordeste I

21 a 23

Boa Vista (RR)

JERAB Norte
Jul./Agos./Set. de 2014
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Mesatenista da AABB Belém (PA) é
convocado para Confederação Brasileira
O atleta Victor Matheus Lourenço de Oliveira, 17 anos,
que integra o time de tênis de mesa da AABB Belém (PA),
participou, entre os dias 4 e 7 de setembro, do ITTF World
Tour 2014, na Argentina, que teve como objetivo aumentar
o nível técnico na modalidade. O mesatenista foi convocado
para fazer parte da Confederação Brasileira de Tênis de
Mesa, em função de seu destaque no ranking nacional e
pontuação na rede nacional.

AABB João Pessoa (PB) recebe
apresentação de cover do Roberto Carlos
Os fãs paraibanos de Robertos Carlos reviveram os maiores
sucessos do cantor no dia 8 de agosto, na AABB João Pessoa
(PB). O grande sucesso do evento foi por conta da apresentação
do cover do cantor Allan Mariz, que cantou e encantou,
principalmente as mulheres, com canções românticas. A
noite foi bastante proveitosa e reuniu aproximadamente 400
pessoas, que curtiram também o som da banda Os Karas, com
um repertório variado.

Campeonato de Vôlei em Imperatriz (MA)
A AABB Imperatriz (MA) abriu as portas para receber, entre os
dias 1º e 6 de setembro, o Campeonato Brasileiro de Seleções
de Voleibol Masculino Sub – 20, que foi promovido pela
Confederação Brasileira de Voleibol (CBV). A competição reuniu
15 equipes de diversos estados. Na ocasião, a Associação ficou
movimentada, recebendo diariamente 400 pessoas. Os grandes
vencedores do Campeonato foram: Ceará, com o título de
campeão, seguido de Goiás que ocupou o 2° lugar, e, em 3° o
estado de Pernambuco.

AABB Tobias Barreto (SE) recebe
campeonato de futevôlei
A Associação de Tobias Barreto (SE) sediou, entre os dias 12 e 14
de setembro, o Campeonato Brasileiro de Futevôlei, promovido
pela Confederação Brasileira de Futevôlei, em parceria com a
Federação Sergipana. A competição reuniu 42 duplas, de ambos
os sexos, e somou um número de participantes, entre atletas,
convidados e familiares, em torno de 6.000 pessoas. Entre os
participantes, esteve Edilson Ferreira da Silva, mais conhecido
como Capetinha, que foi pentacampeão pela Seleção Brasileira
do esporte, em 2002.
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AABB Niterói (RJ) comemora 62 anos
A Associação de Niterói (RJ) comemorou, no dia 16 de agosto, 62
anos de fundação com uma festa em grande estilo: Uma noite em
Las Vegas. A diretoria do clube não conteve esforços em promover
um evento de qualidade para festejar e celebrar mais um ano de
uma história de muito sucesso, como a da AABB. Os convidados
foram recepcionados ao som de violino. A decoração foi outro
destaque, com todo o material fazendo alusão ao tema. Para a
noite ser ainda mais perfeita, o som também precisava ser de
alto nível, e assim foi, pois contou com a animação da bateria da
Escola de Samba da Viradouro e também Gustavo Brasília, com
um repertório bastante variado.

AABB Pedro Leopoldo (MG) promove
atividades de lazer para associados
A Associação de Pedro Leopoldo (MG) promoveu atividades que
movimentaram o clube nos meses de agosto e setembro. No dia 31
de agosto, a Associação recebeu o Festival de Papagaios, também
conhecidos como pipas ou pandorgas, em outras regiões. A atividade
reuniu toda a família abebeana em um dia de muita diversão, reunindo
aproximadamente 1.800 participantes. No mês seguinte, no dia 13
de setembro, o intuito foi ajudar o próximo. Então, a AABB realizou
a 20° Feijoada Beneficente, que arrecadou recursos para instituições
assistenciais. A entidade escolhida deste ano foi o Rotary Club da
cidade.

AABB Cuiabá (MT) sedia Circuito de Futevôlei
A sede abebena da capital mato-grossense recebeu, no dia
9 de agosto, o 1° Circuito Nacional Futzone de Futevôlei,
organizado pela Federação Mato-Grossense de Futevôlei. O
evento reuniu em torno de 1.500 pessoas, que torceram muito
a cada jogada. A competição ganhou ainda mais destaque com
a presença dos ex-jogadores de futebol, Alex Dias e Aldair
(tetracampeão em 1994). Ao final, a premiação foi de R$ 6.000,
dividido igualmente entre as duplas vencedoras.

Atleta gaúcho representa o Sistema
AABB em Brasileiro de Tênis
O tenista Carlos Probst representou muito bem a AABB
Ijuí (RS), no Campeonato Brasileiro de Tênis, realizado no
Country Club de Goiânia (GO), no dia 26 de julho. O atleta,
que é associado do clube e recebe o apoio da FENABB, por
meio do Programa Apoio ao Atleta, competiu ao lado do
mineiro William Lage. O evento recebeu um público médio
de 300 pessoas, que aplaudiu a vitória da dupla campeã da
modalidade. Com a conquista, Carlos volta a fazer parte do
ranking dos cinco melhores tenistas do país.
Jul./Agos./Set. de 2014

23

U
ECE
T
B
ON
AC A AAB
N

AABB Foz do Iguaçu (PR) promove
evento solidário

Encontro de Coros de AABBs do Rio Grande
do Sul é realizado com sucesso

Animados pela Copa do Mundo, a diretoria da AABB Foz do Iguaçu
(PR) organizou uma atividade muito especial para os associados.
Entre os meses de março e julho, o clube promoveu o campeonato
de futebol AABB Copa do Mundo de Seleções Kawasaki, que teve
como finalidade arrecadar fundos em dinheiro e doações de
alimentos para o projeto “Aldeias Infantis SOS Foz do Iguaçu”. Os
recursos foram acumulados por meio de cartões que penalizaram
os atletas e estas penalizações se transformaram em doações em
dinheiro e mais alimentos.

O Teatro Mauá, em Santa Cruz do Sul (RS), foi palco do
Encontro de Coros de AABBs do Rio Grande do Sul. O evento,
realizado no dia 23 de agosto, foi organizado pela AABB da
cidade, em parceria com a Prefeitura, por meio da Secretaria
Municipal de Educação e Cultura. O evento contou ainda
com total apoio do Banco do Brasil, FENABB e CESABB-RS.
O espetáculo reuniu 15 corais do estado que cantaram e
encantaram a plateia de aproximadamente 700 pessoas.

AABB São Paulo (SP) se destaca em IV
Prêmio Valores do Brasil
O Centro Cultural Banco do Brasil – CCBB recebeu, no dia 21 de outubro,
às 19h30, o IV Prêmio Valores do Brasil, iniciativa que foi criada em
2008, pelo Banco do Brasil, com a finalidade de estimular práticas de
responsabilidade socioambiental e também premiá-las. A edição deste
ano trabalhou o tema “Empreendedorismo Sustentável”, e premiou,
na categoria Conglomerado BB e Parceiros Estratégicos, a AABB São
Paulo(SP) e a FENABB pelo projeto realizado no clube: “Recicla AABB
São Paulo”, que tem como objetivo reduzir o lixo produzido no clube e
também reutilizar materiais recicláveis, como: plástico, vidro, etc.

AABB Brasília (DF) promove Interagências
Entre os dias 10 de maio e 2 de agosto, a AABB Brasília (DF) ficou
movimentada com a realização dos jogos do Interagências, que este
ano teve tema especial: “Tributo à Copa do Mundo”. O diferencial deste
ano foi o nome dos 39 times, que carregavam a responsabilidade das
seleções que disputaram o Mundial, em julho, no Brasil. Foram dias de
muita emoção nos gramados, totalizando 97 partidas disputadas por
funcionários de diversas agências do BB do DF, também de diretorias
do Banco do Brasil, como DIMAC e DITEC, além de outras empresas
do conglomerado. Para fechar com chave de ouro, foi servido um
jantar de confraternização para deixar a marca registrada do evento:
a integração entre o funcionalismo no BB.
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AABB Natal (RN) sedia
Exposição de Porcelana
O clube da capital norte-riograndense recebeu, entre
os dias 11 e 14 de agosto, a Exposição de Porcelana,
evento realizado pela Associação de Pintores
de Porcelana do Rio Grande do Norte (APPERN).
Prestigiaram a atividade cerca de 1.200 pessoas entre
associados, familiares, comunidade e convidados, que
se encantaram com as 500 peças feitas de porcelana,
vidro, tecido, além de pintura em tela.

AABB Macapá (AP) promove
concurso de beleza
A sede abebeana de Macapá (AP) realizou, no dia 3
de agosto, a grande final do concurso “Musa AABB
Verão”. O evento já é tradição no clube há 10 anos
e busca premiar as candidatas mais belas do estado.
As seletivas foram realizadas durante todo o mês
de julho e a disputa foi bastante acirrada pela
beleza das candidatas. A vencedora do concurso foi
Kherolayne Silva, que recebeu como prêmio um carro
0km. As premiadas com 2° e 3° lugar receberam,
respectivamente, R$ 2.000 e R$ 1.000.

AABB Joaçaba (SC) recebe Campeonato
de Tênis de Mesa
Por possuir uma ampla estrutura, a AABB Joaçaba (SC) recebeu, nos
dias 16 e 17 de agosto, o Campeonato Sul Brasileiro de Futebol
de Mesa. O evento foi organizado pela Federação Catarinense
de Futebol de Mesa, em parceria com a Associação Desportiva e
Cultural de Handebol (ADRECHA) e a Fundação Municipal de Cultura
e Esportes de Joaçaba (FMCE). O evento reuniu 30 jogadores que
disputaram em partidas individuais e em equipes, representantes
dos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná.

AABB Ijuí (RS) promove Jogos de Inverno
A Associação de Ijuí (RS) recebeu, entre os dias 1° e 31 de julho,
a 40°edição dos Jogos de Inverno. O evento promoveu a prática
esportiva no clube, nas seguintes modalidades: futsal (adulto e
master) e canastra. Na ocasião, associados, funcionários do BB
e comunidade local comemoraram junto à AABB o aniversário
de 59 anos do Banco do Brasil na cidade. Nas competições, além
de associados abebeanos, disputaram também funcionários do
BB e colegas de empresas parceiras da instituição, todos com
muita garra e vontade de vencer!
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“A IMPORTÂNCIA NO ACOMPANHAMENTO
DAS AÇÕES JUDICIAIS”
Algumas AABBs estão sob a gestão de novos dirigentes, outras tiveram seus gestores reeleitos para novos
mandatos. Pensando nisso, consideramos oportuno ressaltar a você, Administrador, a importância de seu
efetivo acompanhamento nas ações judiciais movidas contra a Associação.
A vida em sociedade deve e necessita ser regulada por leis, de maneira a estabelecer os direitos e
obrigações das pessoas naturais e jurídicas, e assim, dirimir o conflito de interesses resultantes das relações
sociais e jurídicas estabelecidas. Assim, cada AABB deve aplicar tal entendimento à prática rotineira de seus
atos administrativos, mediante a observância e o cumprimento dos dispositivos legais vigentes em nosso País.
È fato que qualquer pessoa, física ou jurídica, pode recorrer ao Poder Judiciário para fazer valer o direito que
presume ser possuidor. Contudo, é fato também que, para o sucesso da ação é necessário que o direito pleiteado
seja justo e devido, o que pode ser comprovado por meio da apuração dos fatos alegados, da apresentação de
documentos e da oitiva de testemunhas, dentre outras provas admitidas em direito.
Assim, as AABBs podem deparar-se com o recebimento de Mandado de Citação ou Notificação, relativos
à Reclamações Trabalhistas ou Ações de Indenização por Danos Materiais e Morais, etc., movidas em seu
desfavor.
Tão logo recebida a Citação/Notificação, é imprescindível dar imediata condução do assunto, não podendo
tal documento, em hipótese alguma, ser arquivado ou engavetado. Tal cuidado deve ser repassado, inclusive,
aos colegas da Agência de Relacionamento da AABBs, visto que muitas vezes a destinação de documentos
para a AABB pode ser feita para o mesmo endereço do Banco do Brasil.
Ademais disso, devem ser observados e cumpridos os prazos judiciais mediante o auxílio de advogado, aí
incluído o prazo legal para o oferecimento da defesa escrita (Contestação), de modo a evitar a ocorrência da
revelia (reconhecimento dos fatos alegados pelo Autor, em razão do não oferecimento da defesa pela AABB),
assim como para a adoção dos seguintes procedimentos:
a) Contratar advogado para a preparação da defesa e acompanhamento do processo;
b) Fornecer ao advogado todos os dados, informações e documentos disponíveis;
c) Obter parecer do causídico sobre os desdobramentos do feito e as medidas judiciais cabíveis, de modo a
resguardar os direitos e interesses da Associação;
d) Comparecer o representante legal do clube às Audiências, ou seu preposto, munido dos documentos
comprobatórios (Estatuto Social, CNPJ, Termo de Posse e Procuração), juntamente com o advogado
constituído, nos dias e horas marcados pela autoridade judicial competente;
e) Dar tempestivo cumprimento às determinações judiciais;
f) Comunicar o recebimento da Citação ou Notificação à Consultoria Jurídica da FENABB, bem como dos
fatos supervenientes.
Nada obstante o exposto, há de se salientar que certas demandas judiciais podem e devem ser
evitadas, de forma preventiva, se adotados certos cuidados, tais como, a observância das obrigações e
prerrogativas estabelecidas ao empregador na CLT - Consolidação das Leis do Trabalho; a guarda e manutenção
de documentos em arquivo; a análise prévia das cláusulas e condições estipuladas em contratos; a locação
de imóvel residencial para o empregado do clube; a disponibilização de salva-vidas para as piscinas em tempo
integral; a manutenção de efetivo controle de acesso ao clube, dentre outras tantas.
Ademais disso, quaisquer dúvidas ou esclarecimentos podem ser sumetidos à análise e manifestação
prévia da Consultoria Jurídica da FENABB.”
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