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Seis JERABs movimentam o 
Sistema AABB no trimestre



PALAVRA DO PRESIDENTEFENABB

Final de ano é sempre uma época propícia 
para fazer uma avaliação do trabalho e, 
também,  de estabelecer novos desafios 
para o ano seguinte. 2014 foi um ano 
bem movimentado para a FENABB, que 
adaptou seu Planejamento Estratégico 
para o Sistema AABB com vários eventos 
relevantes para o país, como a Copa do Mundo e o processo 
eleitoral brasileiro, ocorridos no segundo semestre. Tudo 
isso sem esquecer que a Federação também passou por um 
processo eleitoral para eleger os Conselhos de Administração, 
Fiscal e Deliberativo para o período 2014/17.  

Foram realizados seis grandes Encontros Regionais de AABBs 
(ERAs); CINFAABB - Campeonato Nacional de Funcionários 
Aposentados do Banco do Brasil, em Salvador; Encontro 
Nacional de Educadores do Programa AABB Comunidade, 
em Salvador;  além dos eventos esportivos, financeiros, 
socioeducativos e administrativos previstos na Programação 
FENABB 2014. Finalizamos o ano com as reuniões estatutárias 
dos Conselhos Deliberativo e Consultivo, as Jornadas 
Regionais  e a realização dos nossos tradicionais concursos 
cultural e socioambiental.

Encerramos o 2014 com a sensação de dever cumprido. 
Agora, o olhar está direcionado para 2015. Novas ações 
e desafios para continuar esse processo de crescimento 
e autosustentabilidade da rede de AABBs. Cursos de 
capacitação via web para dirigentes, melhoria nos parâmetros 
de jornadas, ampliação dos convênios de produtos e serviços 
específicos para clubes, atenção especial com as AABBs de 
pequeno porte com dificuldades de manutenção e outras 
ações que possam se transformar em vetores de melhoria 
para o Sistema como um todo. 

Vamos investir na modernização tecnológica do Sistema 
AABB, com o desenvolvimento e o aprimoramento dos 
aplicativos e, na área da comunicação, implementar soluções 
de vanguarda que permitam aproximar cada vez mais os 
associados das AABBs e melhorar a relação dos nossos clubes 
com a FENABB e os CESABBs. Buscar a implementação dos 
projetos aprovados com utilização de verbas incentivadas e 
incrementar os programas sociais.  

As parcerias vão continuar acontecendo, em especial com o 
Banco do Brasil, por meio de novos negócios, jornadas de 
funcionários e promoção de eventos nos clubes.

Tudo isso faz parte de uma proposta de trabalho integrado. 
Acreditamos no espírito abebeano dos nossos dirigentes, 
que em 2015 continuarão atuando com essa mesma garra e 
união que marcam a história das AABBs.
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reunião do 2º semestre da  FENABB
Conselho Consultivo

Presidentes de CESABBs de todos os estados se 
reuniram, nos dias 18 e 19 de novembro, em Brasília (DF), 
para a última reunião do Conselho Consultivo em 2014.  
A mesa de abertura esteve formada pelos membros dos 
Conselhos de Administração, Deliberativo e Fiscal da 
FENABB, além do presidente da AABB Brasília, Nelson 
Vieira Filho (Batata).

A pauta do evento, cuidadosamente preparada, abordou 
temas como Planejamento e Orçamento FENABB 
2015; Código de Ética; Programação Orçamentária 
dos CESABBs; AABB Esportes e desafios para o novo 
modelo de atuação dos CESABBs em 2015. A FENABB 
adotou um novo formato para a condução da reunião, 
com a inclusão de duas etapas distintas e com enfoques 
devidamente ajustados a cada papel:

a) Momento do Conselho Consultivo: para a 
apreciação pelos conselheiros de assuntos estratégicos de 
médio e longo prazo, de responsabilidade da FENABB, 
direcionados para o Sistema AABB.

b) Encontro de Trabalho com os CESABB: para 
o compartilhamento de diretrizes e orientações acerca 
da atuação tática e operacional do CESABB junto às 
afiliadas do estado, bem como o funcionamento orgânico e 
sistêmico do próprio CESABB.

O objetivo da Federação é que essa nova formatação 
permita, de um lado, uma maior exploração do potencial  
do conhecimento e da experiência dos Conselheiros 
Consultivos no apoio ao trabalho da FENABB para a 
melhoria do Sistema AABB, e de outro, na condução 
dos assuntos internos e os relacionados com a jurisdição 
dos CESABBs, a partir de diretrizes, orientações e 
negociações alinhadas com a FENABB.

O diretor da DIREF, Carlos Eduardo Leal Neri, 
acompanhado dos gerentes executivo e de divisão, 
respectivamente, Carlos Célio e Carlos Alberto Marques 
Pereira (Carlão), fez questão de participar do evento 
e conversar com os participantes no encontro. Após 
as falas iniciais, Neri conduziu um debate com os 
presidentes de CESABBs. “O nosso interesse é que as 
Associações busquem cada vez mais a profissionalização 
e a independência. Temos AABBs que já fazem um 
trabalho brilhante e nossa expectativa é que todas sigam 
o mesmo caminho. Vamos aproveitar que tem muita 
gente nova e vamos avançar”, avaliou o diretor. 

“A dedicação ao Sistema AABB é um compromisso 
de todos nós. Só assim teremos uma rede de clubes 
forte e pujante, capaz de oferecer aos associados e à 
comunidade os serviços e as opções de lazer que se 
espera da nossa marca”, declarou o Rene.
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Diretoria FENABB
Conselho de 

Administração da 
Federação conduziu o 
encontro com uma pauta 
atraente e com formato 
diferenciado.

Galeria de Presidentes
O momento foi oportuno 

para a inauguração da nova 
Galeria de Presidentes – 
um espaço dedicado ao 
resgate e ao reconhecimento 
dos ex-presidentes com a 
exposição de fotos de todos 
que exerceram a presidência 
da Federação. Na ocasião, o 
homenageado foi, Haroldo 
Vieira, que descerrou a 
placa.

Participação BB
Durante a reunião do 

Conselho Consultivo, o diretor 
do Banco Carlos Eduardo Leal 
Neri conversou com os dirigentes 
em uma rica troca de ideias.
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Conselho Deliberativo da FENABB 
Última reunião de 2014

O dia 19 de novembro também foi oportuno para 
reunir, na sede da Federação, os membros do Conselho 
Deliberativo. 

Entre os assuntos trabalhados pelos conselheiros, estava 
Fundo Nacional; Planejamento Estratégico e Orçamento 
Global para 2015; Cessão Integral e Liberação Parcial de 
Dirigentes; Modelo de Atuação dos Conselhos Estaduais, 
entre outros. Na ocasião, Orçamento e Planejamento de 
2015 foram aprovados. 

Fizeram parte da reunião: o presidente do Conselho, 
Haroldo do Rosário Vieira, os membros titulares Antonio 
Sergio Riede e Daniel Liberato, além dos suplentes, José 
Humberto Paes Carvalho, Carlos Alberto Guimarães Sousa 
(Carlinhos), Pedro Vilaça Neto; Ivorlei Fontana e Rosane 
Maria Santanna.

A próxima reunião ordinária do Deliberativo deve 
ocorrer até 30 de abril de 2015.

 Conforme informado em edições anteriores 
do Jornal Dirigente, o antigo Diagnóstico agora se 
chama Relatório Anual de AABB. Esta ferramenta 
já está facilitando bastante a vida do dirigente, 
com informações mais objetivas e fáceis de serem 
respondidas. Em 2015, isso ficará ainda mais claro, 
pois quem preencheu os dados em 2014 (até 31 de 
dezembro) só precisará atualizar as informações para 
ficar em dia com a FENABB. 

Sempre que o dirigente encaminhar o 
Relatório, o gerente da agência, o CESABB e a 
FENABB receberão um e-mail para que tomem 
conhecimento das informações. 

Relatório Anual 2015
todas as AABBs precisam 
preencher o novo relatório 

PREENCHIMENTO: 

O preenchimento do Relatório Anual deve 
ser realizado por uma pessoa com conhecimento 
administrativo e financeiro do clube, em posse de 
informações 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.  

Em caso de dúvidas, ligue 0800.704.2106, opção 2.



7Out./Nov./Dez. de 2014

Os CESABBs de Goiás, Maranhão, Pernambuco 
e Sergipe organizaram, entre os meses de setembro e 
novembro, etapas do Encontro de Administradores 
de AABBs – ENCAD.

A pauta destes quatro eventos teve uma coisa em 
comum: o fortalecimento da rede de clubes por meio 
de ações que aproximem cada vez mais os objetivos 
do Sistema AABB com os do conglomerado BB. 
Empreendedorismo e inovação na gestão abebeana, 
além de questões jurídicas e administrativas pautaram 
as atividades dos ENCADs.

O superintendente do Banco do Brasil em Goiás, 
Edson Bündchen, enalteceu a iniciativa. “São ações 
que aproximam as autoridades do BB dos presidentes 
abebeanos e o fortalecimento do Sistema AABB 
acaba sendo reflexo destas atividades”, destacou.

Na avaliação do superintendente Maelcio Soares, 
presente na etapa pernambucana, os ENCADs são 
sempre um sucesso total. “Conseguimos alinhar 
estratégias que envolvem a SUPER, a FENABB, as 
agências e as AABBs. Fortalecemos nossos trabalhos no 
que diz respeito à unicidade e direcionamento para que 
os clubes tenham um papel cada vez mais importante 
junto ao funcionalismo e à comunidade. Para nós, o 
mais importante foi perceber o quanto a FENABB está 
envolvida com os nossos propósitos”, declarou.

Na opinião do superintendente  João Batista de 
Sá Ayres, encontros como este “são importantes 
para ampliar a integração dos objetivos comuns que 
envolvem o Sistema AABB, alinhando isto ao propósito 
do Banco do Brasil em sua estratégia de bem atuar nas 
diversas comunidades em que já está presente”.

Para o superintendente regional de Sergipe 
Eduardo Cavalcante Moraes Santos, “o evento 
foi muito bom, principalmente porque, além dos 
presidentes de AABBs, nós percebemos uma adesão 
muito grande dos gerentes gerais, o que mostra o 
grau de compromisso que estes administradores estão 
tendo com o Sistema AABB”.

Entre setembro e dezembro
quatro estados 
realizaram ENCADs

ENCAD Goiânia

ENCAD Maranhão

ENCAD Pernambuco

ENCAD Sergipe
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Os meses de outubro e novembro foram essencialmente esportivos dentro do 
Sistema AABB. Seis afiliadas, sendo duas na região Nordeste, receberam JERABs 
– Jornadas Esportivas Regionais. Rio Verde (GO), Teresina (PI), Santo Ângelo 
(RS), Vitória (ES), João Pessoa (PB) e Boa Vista (RR) foram as cidades-sede dos 
eventos. Participaram destas Jornadas aquelas AABBs que se saíram vitoriosas 
nas etapas estaduais, as JESABs.

Rio Verde (GO) – JERAB 
Centro-Oeste 

A primeira JERAB do ano foi realizada 
em Rio Verde (GO), nos dias 11 e 12 de 
outubro. O evento reuniu 529 atletas de 
25 AABBs, e um público diário estimado 
em 900 pessoas. O clube buscou algumas 
alternativas para integrar os participantes. 
Um exemplo disso foi a apresentação de 
artistas locais, o que resultou em dois dias de 
muita música ao vivo.

Teresina (PI) – JERAB Nordeste II 
Na capital do Piauí, os jogos foram uma semana 

após a de Rio Verde, nos dias 18 e 19 de outubro. 
Cerca de 1.500 pessoas passaram pelo clube 
nesses dias, entre funcionários do Banco do Brasil, 
dirigentes e associados das AABBs participantes. 
Para fechar as atividades com chave de ouro e em 
clima de muita confraternização, o clube preparou 
um almoço de encerramento com os embalos da 
banda Samba em Roda.

Santo Ângelo (RS) – JERAB Sul 
Em Santo Ângelo (RS), os jogos foram disputados 

entre 14 e 16 de novembro e o evento ficou marcado 
pelo alto nível de integração entre os participantes. 
Logo após o Congresso Técnico, na sexta-feira, foi 
servido um jantar para 400 pessoas com show ao vivo 
de Patrício Maicá & Banda. No jantar de sábado, foi 
a vez da dupla Jonas Demeneghi e Jeniffer Scheffer 
fazer bonito no teclado e violão. Por fim, no domingo, 
o almoço de encerramento com costelão exaltou a mais 
pura tradição missioneira da região.

JERABs 2014
seis eventos movimentaram AABBs pelo Brasil
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João Pessoa (PB) – JERAB Nordeste I 
Em João Pessoa (PB), o espetáculo esportivo foi 

nos dias 22 e 23 de novembro. A Jornada reuniu 600 
atletas, mas o público total ultrapassou mil pessoas. 
Além dos jogos, o clube ampliou a interação entre os 
participantes promovendo diversas atrações sociais. 
A programação incluiu, desde música ao vivo, até 
passeios turísticos beira-mar..

Vitória (ES) – JERAB Sudeste 
Muita integração, lances de tirar o fôlego e 

presença maciça de familiares foram alguns dos 
ingredientes da JERAB Sudeste, realizada nos dias 
15 e 16 de novembro. Os jogos contaram com a 
participação de mais de 400 atletas, tendo o público 
total atingido em 1.000 pessoas. A abertura teve a 
presença da banda da PM, que não apenas entoou 
o Hino Nacional, como também tocou vinhetas de 
conhecidos programas esportivos. 

Boa Vista (RR) – JERAB Norte 
A competição foi realizada nos dias 21, 22 e 23 de 

novembro. Centenas de pessoas passaram pelo clube, 
entre funcionários do BB, dirigentes e associados das 
AABBs participantes, além de amigos, familiares 
e autoridades. Um churrasco encerrou os jogos em 
clima de muita confraternização, tudo sob o comando 
musical do Juninho e Banda.

JERAB4Cidade - UF

O último trimestre de 2014 foi bastante 
movimentado dentro do Projeto Vida Saudável do 
Banco do Brasil. Oferecendo apoio aos funcionários do 
Banco presentes em corridas de rua, FENABB, CASSI 
e GEPES marcaram presença em nove eventos, 
de Norte a Sul do país: Belém (PA), Brasília (DF), 

Vida Saudável do BB tem nove edições no trimestre
Campo Grande (MS), Curitiba (PR), Natal (RN), 
Palmas (TO), Rio de Janeiro (RJ), São Luís (MA) 
e São Paulo (SP) foram as cidades que sediaram os 
eventos. Em cada corrida, maratona ou caminhada, 
a média de atendimento foi de 71 pessoas. 

Fique atento, ano que vem tem muito mais!
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O mesatenista da AABB Juiz de Fora (MG), 
Alexandre Ank, teve um ano cheio de boas conquistas. 
Após receber o Prêmio Melhor do Ano, conquistar 
o título de campeão no Ranking Brasileiro 2014 pela 
Classe 4 Individual Paralímpica, da Confederação 
Brasileira de Tênis de Mesa, e voltar da Copa Tango 
XII, na Argentina, com uma medalha de ouro e outra 
de bronze, o atleta garantiu a classificação para o 
Parapan-Americano de Toronto. 

O atleta é beneficiado pelo Programa de Apoio ao 
Atleta da FENABB.

Atleta da AABB 
Juiz de Fora (MG) 
comemora ano de sucesso

Abebeano de Cascavel (PR) 
vence Mundial na Malásia

O atleta Rafael Henrique Kovalski, prata da 
casa da AABB Cascavel (PR), ficou com o ouro no 
Mundial de Futevôlei da Malásia, realizado nos dias 
26 e 27 de setembro. 

 Na disputa pelo título, o abebeano competiu ao 
lado do gaúcho Marcelo Freitas. Juntos, precisaram 
derrotar outras seis duplas até colocar a mão na taça. 

Orgulho para o Sistema AABB, orgulho para 
o Brasil. Parabéns!

Atleta de Ijuí (RS) é campeão em Sul-Americano de Tênis
Brasília (DF) recebeu, entre 1° e 6 de dezembro, o I Sul-Americano 

de Tênis. A competição foi realizada pela Federação Internacional de 
Tênis (ITF) e reuniu mais de 220 atletas de toda a América Latina. O 
tenista Carlos Probst, da AABB Ijuí (RS), representou o clube e levou 
o Sistema AABB ao topo do pódio. 

Na categoria 40 anos, Probst perdeu a semifinal de simples para 
o argentino Christian Segni, mas foi campeão nas duplas ao lado 
de Alfredo Fleischmann, do Chile. Só este ano, o abebeano já havia 
conquistado outros três títulos: campeão da JESAB Ijuí (RS), da 
JERAB Santo Ângelo (RS) e do Brasileiro de Duplas. Hoje, o atleta 
conta com patrocínio do Programa de Apoio ao Atleta da FENABB. 

As disputas tiveram como palco as quadras do Clube do Exército, 
de Brasília (DF).



11Out./Nov./Dez. de 2014

AABB
Esporte

FAÇA A DIFERENÇA!FAÇA A DIFERENÇA!

Em 2014 a FENABB aprovou, junto ao 
Ministério do Esporte, dezenas de projetos de 
captação de recursos para a construção de ginásios e 
quadras cobertas em AABBs. Os clubes selecionados 
possuem dois pontos em comum: 1) Mantêm o 
Programa AABB Comunidade; 2) Estão situados 
em cidades com pouca infraestrutura esportiva. 

A fase agora é de captação de recursos que 
possibilitem a viabilização destas obras, já que a 
aprovação do projeto não garante a vinda imediata 

Faça já sua doação ao Projeto AABB Esportes
de verba. Este repasse está condicionado à doação 
do Imposto de Renda de pessoas e empresas. 

“Um dos pontos que mais me sensibiliza 
neste projeto é o fato de que ele beneficiará 
educandos do Programa AABB Comunidade, 
crianças e adolescentes que, se não fossem 
por meio de ações como esta, jamais teriam a 
oportunidade de conhecer ambientes como um 
ginásio ou uma quadra para a prática esportiva”, 
declarou o presidente, Rene Nunes.

- Para doar, Pessoas Físicas precisam fazer a declaração no modelo completo.
- Você pode contribuir tendo imposto a pagar ou a restituir. Se tiver imposto a pagar, o 
valor será abatido do montante a pagar. Se você tiver a restituir, o valor será somado a sua 
restituição (e corrigido pela taxa SELIC até a data de restituição).
- Até 6% do Imposto Devido de Pessoa Física e 1% do Lucro Real de Pessoa Jurídica. 
- Para depósito ou transferência em conta bloqueada, confira o seguinte: 

* Banco: 001             *Agência: (*)             * Conta: (*)
* Valor: de acordo com as opções de pessoas físicas ou jurídicas
* Depósito ou transferência bancária:
* Campo 1: CPF ou CNPJ do depositante
* Campo 2: “1” se for CPF ou “2” CNPJ

* Veja mais informações em: www.fenabb.org.br/projetoaabbesportes

 

Tome Nota!



12 Out./Nov./Dez. de 2014

Aposentados do Sistema AABB
eventos levam qualidade de vida aos colegas do Banco do Brasil

 A FENABB, em parceria com os CESABBs e as AABBs, está sempre em busca de 
promover iniciativas que beneficiem os colegas do Banco do Brasil. Um exemplo disso são 
as várias atividades esportivas voltadas, exclusivamente, aos funcionários aposentados, 
sendo uma em nível nacional, o CINFAABB, e mais três em nível regional: CINIFAABB, 
JINFAABB e SULBRAABB. 

O tradicional Circuito Niteroiense dos Funcionários 
Aposentados do Banco do Brasil (CINIFAABB) foi realizado 
nos dias 25, 26 e 27 de setembro na AABB Niterói (RJ), 
reunindo mais de 100 atletas de Belo Horizonte (MG), Porto 
Alegre (RS), e da própria sede. Futebol master, supermaster e 
sinuca foram as modalidades disputadas. 

Nestes três dias, o movimento de pessoas no clube foi intenso. 
No encerramento, aproximadamente 200 pessoas, entre atletas, 
familiares e convidados estiveram presentes.

CINIFAABB

Fortaleza (CE) foi a anfitriã, entre 3 e 9 de novembro, 
da Jornada de Integração dos Funcionários Aposentados do 
Banco do Brasil. Cerca de 500 atletas representando as AABBs 
Aracaju (SE), Belém (PA), Fortaleza (CE), Goiânia (GO), 
João Pessoa (PB), Maceió (AL), Natal (RN), Recife (PE), 
Salvador (BA), São Luís (MA) e Teresina (PI) estavam lá. 

O número total de participantes foi de 1.000 pessoas. 
Foram disputadas modalidades como tênis de mesa e de 
quadra, atletismo, futebol minicampo, sinuca e buraco.

JINFAABB

 A gauchíssima AABB Porto Alegre (RS) foi sede, de 26 
a 29 de novembro, da edição 2014 dos Jogos Sul-Brasileiros 
de Aposentados do Banco do Brasil. O evento contou com 
a presença de atletas de Curitiba (PR), São Paulo (SP), 
Florianópolis (SC), Joinville (SC), Toledo (PR), Balneário 
Camboriú (SC), além da delegação porto-alegrense. 

Mais de 450 pessoas estiveram presentes. As 
modalidades disputadas foram atletismo, beach tennis, 
pôquer, natação, futebol, sinuca, vôlei feminino e tênis.  

SULBRAABB
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eventos levam qualidade de vida aos colegas do Banco do Brasil

O evento, que será realizado de 13 a 20 de junho, 
deve reunir milhares de participantes na AABB 
Belém (PA), em sua maioria colegas aposentados 
do BB, além de familiares, dirigentes abebeanos e 
autoridades.

Uma das novidades para a edição do ano seguinte, 
2016, é que o novo Regulamento Específico permitirá 

AABBs QUE NUNCA PARTICIPARAM PODERÃO SEDIAR O EVENTO A PARTIR DE 2016
que AABBs que nunca enviaram delegações possam 
se candidatar como sede. O documento que prevê tal 
mudança será encaminhado às afiliadas no início de 
2015. 

AABBs que quiserem concorrer deverão se 
manifestar até 15/02/2015.  Para mais informações, 
ligue 0800.704.2106, opção 3.

Reconhecido como um dos maiores eventos esportivos para aposentados no Brasil, o CINFAABB congrega, em um só lugar, 
prática esportiva, atividades sociais e culturais, como shows, apresentações cênicas, além de atrações de valorização da cultura local. 

Este ano, em Belém, na capital do segundo maior estado da região Norte, os participantes poderão desfrutar de todo o 
arcabouço cultural que a cidade traz em muitos monumentos, parques e museus. Entre eles, vale a pena conhecer locais como o 
Theatro da Paz, o Museu Paraense Emílio Goeldi e o mercado do Ver-o-Peso.

SAIBA UM POUCO MAIS SOBRE O EVENTO: 

NOVIDADES NO REGULAMENTO DO CINFAABBNOVIDADES NO REGULAMENTO DO CINFAABB

Os jogos do CINFAABB 2015 serão realizados na sede 
campestre da AABB Belém (PA), reconhecida como o clube 
mais verde da cidade. O espaço conta com salão de festas, salão 
de jogos, piscina semiolímpica, piscina de água naturais, parque 
aquático, ginásio poliesportivo, campo de futebol, quadras de 
vôlei, tênis, entre outros. 

Atualmente, a Associação tem mais de três mil associados, 
entre colegas do Banco do Brasil, funcionários de empresas 
parceiras e pessoas da comunidade. E para manter todo esse 
público satisfeito, a AABB está sempre se reinventando, 
buscando novas maneiras de bem atender a todos que buscam, 
no clube, “um dia perfeito”.

AABB BELÉM (PA) 
SEDE DO EVENTO EM 2015 
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Se você é dirigente cedido ou liberado, deve 
saber que há procedimentos previstos para a 
comprovação da política de uso da AABB / 
CESABB. Um deles é encaminhar para a Agência 
de Relacionamento do clube, sempre até o dia 12 
de cada mês, o Relatório de Política de Uso da 
Associação (IN 406-1 2.1.5), anexando todos os 

Dirigentes cedidos e liberados
precisam ficar atentos

CA
PA

CI
TA

ÇÃ
O

comprovantes dos itens relacionados no Anexo 5. 

Caberá à agência conferir este Relatório, emitir o 
parecer do Comitê de Administração e encaminhá-lo 
à FENABB até o dia 15 de cada mês, tudo por meio 
eletrônico. Atenção: os comprovantes deverão ficar 
arquivados na agência para eventuais auditorias.

A FENABB também abrirá inscrições para Curso 
de Noções Jurídicas, que terá como objetivo apresentar 
temas jurídicos básicos para a boa gestão de uma AABB. 
Ele também será a distância, com duração de 20 horas, 
e estará disponível na plataforma FENABB Educativa, 
com turma aberta, ou seja, sem limite de vagas. 

Pré-requisito: ter concluído o Curso Introdução 
ao Sistema AABB. Em caso de dúvidas, acesse 
http://educativa.fenabb.org.br/cursos ou ligue 
0800.704.2106, opção 7.

Curso Introdução 
ao Sistema AABB 
Inscreva-se

Dirigentes que ainda não fizeram o Curso 
Introdução ao Sistema AABB já podem se 
inscrever. Basta acessar http://educativa.fenabb.
org.br/cursos. Os participantes terão 30 dias 
corridos para realizar o curso. Terminado o 
prazo, se o mesmo não for concluído, o acesso 
será bloqueado e será necessária nova inscrição. 

O curso é a distância e não há limite no 
número de inscritos.

 

Curso Noções 
Jurídicas 
treinamento a 
distância

A FENABB está preparando uma iniciativa 
totalmente diferente de tudo o que já foi feito 
dentro do Sistema AABB, no sentido de 
capacitar presidentes de clubes. A partir de 2015, 
disponibilizará o Estágio AABB. Inicialmente, a ação 
atenderá 20 dirigentes, sendo um por AABB. Com o 

Em 2015, dirigentes poderão fazer 
estágio em outras AABBs

sucesso desta fase piloto, a ideia é aumentar este número. 

Preferencialmente, serão selecionados para participar 
deste estágio presidentes de AABBs recém-empossados 
(em primeira investidura) e/ou de AABBs que 
apresentem dificuldades de ordem econômico-financeira. 

Mais informações, em breve, no site www.fenabb.org.br
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Está prevista para o início de 2015 a divulgação de um Processo de 
Seleção, pela FENABB e FBB, com vistas a possibilitar novas adesões 
ao Programa AABB Comunidade. Hoje, são 324 Programas em 
funcionamento. A ideia é ampliar para 400. 

O Programa tem como premissa a mobilização da comunidade onde é 
desenvolvido e possibilita a efetivação de importantes parcerias com diversos 
segmentos da cidade na construção de um futuro melhor para a juventude 
brasileira. Caso o município ainda não possua o Programa, e se houver 
interesse, é necessário que envolva todas as áreas da sociedade firmando 
parcerias com prefeituras Municipais, organizações sem fins lucrativos, 
agências do Banco do Brasil, escolas, famílias e conselhos tutelares. A 
experiência e os resultados obtidos ao longo desses anos comprovam que o 
Programa é viável e vem atingindo os objetivos propostos.

Oportunamente a FENABB divulgará mais informações.

Entre os meses de setembro e novembro, a 
FENABB promoveu visitas de monitoramento em 
10 cidades que mantêm o AABB Comunidade. 
Identificar pontos positivos, ideias que estão tendo 
bons resultados e, também, orientar educadores e 
parceiros na superação de dificuldades estão entre 
alguns dos objetivos da ação. 

A primeira visita foi realizada em Limoeiro do Norte 
(CE), no final de setembro. Aracaju (SE) foi a última 
cidade visitada, tendo recebido a FENABB nos dias 27 
e 28 de novembro. Lucélia (SP), Ponta Grossa (PR), 

A FENABB planeja, para 2015, ofertar 40 novas turmas do Curso Educador Social. Caso sua AABB tenha 
interesse em sediar um destes encontros, entre em contato com a área de Desenvolvimento de Pessoas (GEDEP) 
via aabbcomunidade@aabbcomunidade.com.br.

Curso Educador Social 
sua AABB pode sediar o evento

AABB 
Comunidade 
2015 com 400 Associações 
no Programa

Monitoramento do AABB Comunidade
Canoinhas (SC), Jaguarão (RS), Vitória da Conquista 
(BA), Alagoinhas (BA), Ipu (CE) e União dos Palmares 
(AL) também receberam a visita da equipe. 

Em 2015, novas AABBs serão selecionadas. “Este 
trabalho é de suma importância para a FENABB, 
pois possibilita a elaboração de ações que dialoguem 
com a práxis dentro do Programa. Vale destacar que 
a continuidade desta ação permitirá um alinhamento 
cada vez maior de parceiros e educadores com normas 
e diretrizes do Programa”, afirmou o vice-presidente de 
Desenvolvimento de Pessoas, Waldyr Peixoto Filho.
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AABB São João del-Rei (MG) promove 
Caminhada Ecológica

AABB Campo Grande (MS) promove 
concurso de fotografia digital

AABB Salvador (BA) recebe festival de 
cultura pop oriental

Associados da AABB São João del-Rei (MG) e colegas 
da agência do Banco do Brasil local participaram, no 
dia 1° de novembro, de uma caminhada ecológica na 
Serra do Lenheiro, localizada à Noroeste da cidade. 
A iniciativa é organizada a cada dois meses pela 
diretoria do clube e tem como objetivo trabalhar 
temas como conscientização ambiental.

A AABB Campo Grande (MS) promoveu o 1° Concurso de 
Fotografia Mobile do estado, com o título “Campo Grande do 
seu jeito”. A ação foi realizada entre 27 de setembro e 31 de 
outubro, com premiação promovida no dia 1° de novembro. O 
evento, que contou com o apoio de empresas locais, buscou 
reunir amantes da fotografia para que demonstrassem o que 
consideravam de mais bonito na capital mato-grossense.

AABB Jequié (BA) exibe 5ª Mostra do 
Circuito Tela Verde
Provocar reações e ações em rede capazes de iniciar 
transformações, mudanças e adequações no relacionamento 
do homem com o Meio Ambiente. Este foi o objetivo da 5ª 
Mostra do Circuito Tela Verde realizada na AABB Jequié (BA), 
entre 16 de setembro e 5 de outubro. O evento foi aberto à 
participação de alunos das Instituições de Ensino do município, 
que puderam assistir e discutir uma mostra com 39 filmes.

A edição 2014 da maior feira de cultura pop oriental da 
Bahia, o Anipólitan, foi realizada na AABB Salvador (BA), 
nos dias 15 e 16 de novembro. O evento contou com a 
presença de Daniela Witchiko, uma das maiores cosplayers 
da América Latina, além do youtuber Muca Muriçoca. Mais 
de cinco mil pessoas passaram pelo clube.

DESTAQUES 

NO SISTEMA
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Campeonato soçaite reúne 
funcionários do BB em Frederico 
Westphalen (RS)
Com duração de quase dois meses, o Campeonato de 
Futebol Soçaite Banco do Brasil/Clientes agitou a AABB 
Frederico Westphalen (RS) e, como o próprio nome sugere, 
reuniu colegas do BB da região e clientes. Em sua 23ª 
edição, a competição foi encerrada no dia 5 de dezembro, 
no salão de festas da AABB, com um bonito jantar de 
confraternização preparado pelo clube. Ao todo, o torneio 
reuniu 170 atletas.

AABB Itapetininga (SP) recebe título de 
Utilidade Pública

AABB Santo Ângelo (RS) ilumina campo com 
recurso da LIE

Feirão Imobiliário movimenta AABB 
Sumaré (SP)

No final do mês de agosto, abebeanos de Itapetininga 
receberam uma excelente notícia da Câmara Municipal: o 
reconhecimento da AABB como entidade de utilidade pública. 
Resultado de um longo trabalho em prol da comunidade local, 
com a cessão dos espaços do clube para atividades sociais pela 
prefeitura. A afiliada agora conseguirá, entre outros benefícios, 
a garantia legal para a isenção total do IPTU.

Mais uma prova de que o empenho vale a pena: a AABB 
Santo Ângelo (RS) inaugurou, no dia 10 de dezembro, a 
nova iluminação do campo B do clube. Os recursos para 
a obra foram obtidos por meio de doações do Imposto 
de Renda de vários parceiros, tudo com auxílio da Lei de 
Incentivo ao Esporte. O secretário municipal de Turismo, 
Esporte, Lazer e Juventude do município, Marcos Moreira 
Mattos, marcou presença na festa de inauguração.

A parceria entre Banco do Brasil e AABB se fortalece cada vez 
mais. Exemplo disso foi o Feirão Imobiliário do Banco do Brasil 
realizado na AABB Sumaré (SP), no dia 20 de novembro. Cerca 
de 300 pessoas, entre associados e comunidade, compareceram 
ao evento para conferir as ofertas. A ação visou atender clientes 
interessados no financiamento imobiliário no condomínio Villa 
Matão Residencial Sumaré. Vários imóveis foram vendidos neste 
dia, todos financiados pelo BB.

DESTAQUES 
NO SISTEMA
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A Seguridade Social, destinada a garantir a todo cidadão o direito relativo à saúde, à previdência e 
à assistência social, é financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, através de recursos 
provenientes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e das contribuições sociais.

 A esse respeito, dispõe a Lei 8.212, de 24/07/1991, em seu artigo 11, a composição do orçamento 
da Seguridade Social com as seguintes receitas: I - receitas da União; II - receitas das contribuições sociais; 
III - receitas de outras fontes. Ademais, em seu Parágrafo Único, define a origem das contribuições sociais: 
as das empresas, incidentes sobre a remuneração paga ou creditada aos segurados a seu serviço; as dos 
empregadores domésticos; as dos trabalhadores, incidentes sobre o seu salário de contribuição; as das 
empresas, incidentes sobre faturamento e lucro; as incidentes sobre a receita de concursos de prognósticos.

 O artigo 15 da Lei acima mencionada, define que as Associações, tais como as AABBs, são 
consideradas “Empresas”, sendo-lhes atribuídos os recolhimentos das contribuições. Vejamos:

“Art. 15. Considera-se:
I - empresa - a firma individual ou sociedade que assume o risco de atividade econômica urbana ou rural, com 

fins lucrativos ou não, bem como os órgãos e entidades da administração pública direta, indireta e fundacional;
(...)
Parágrafo único. Considera-se empresa, para os efeitos desta lei, o autônomo e equiparado em relação 

a segurado que lhe presta serviço, bem como a cooperativa, a associação ou entidade de qualquer natureza 
ou finalidade, a missão diplomática e a repartição consular de carreira estrangeiras.”

 Portanto, tendo sido verificado o cabimento da contribuição por parte das AABB, é imprescindível 
manter em dia os recolhimentos previdenciários, por se tratar de recursos financeiros da União, sob pena de 
aplicação das sanções previstas em lei.

           Havendo pendência no recolhimento das contribuições sociais, deverá a AABB gestionar junto à 
representação do INSS a forma viável de pagamento dos valores atrasados, a fim de evitar cobranças 
administrativas com multas elevadas, bem como ações judiciais que possam ser movidas pelo Instituto, podendo 
repercutir, inclusive, na hipoteca dos bens móveis e imóveis da afiliada, ou seja, sua própria sede social.

 Ademais, oportuno lembrar que existem dois tipos de recolhimentos previdenciários, quais sejam, 
os dos empregados (trabalhadores com carteira assinada) e dos prestadores de serviços com contratos 
específicos (autônomos), sendo estes últimos denominados contribuintes individuais. O autônomo, na 
qualidade de contribuinte individual equiparado à empresa, será responsável pelo recolhimento de sua 
contribuição social, mediante a utilização da Guia da Previdência Social (GPS). 

        
Entretanto, caso o contratado não esteja legalmente inscrito como contribuinte individual, caberá a AABB 

descontar e recolher 11% (onze por cento) dos valores pagos, respeitado o limite máximo de 20% (vinte por 
cento) de todas as suas remunerações devidamente comprovadas, conforme consta na Instrução Normativa/
INSS/DC n/: 89, de 11/06/2003 e na Lei n°: 10.666, de 08/05/2003, na mesma GPS da empresa, juntamente 
com o recolhimento das demais contribuições devidas pela Associação até o dia dois do mês seguinte.

Maiores esclarecimentos poderão ser obtidos junto à Consultoria Jurídica da FENABB, por e-mail 
( jurídico@fenabb.org.br ) ou via telefônica (08007042106 e 61-9212-4115).

WALTER DENSER      ANDREA DENSER    GABRIELA DENSERPOR

RECOLHIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS – 
NOÇÕES BÁSICAS 
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Concluímos mais um ano de trabalho. De 
fato, podemos dizer que o Sistema AABB 
avançou em muitos pontos. Aumentou o 
profissionalismo nas gestões abebeanas; 
lançou novos cursos de capacitação via 
FENABB Educativa; contribuiu para o 
crescimento do número de associados nas 
AABBs; garantiu a integração com o BB 
nos estados.

Diante deste cenário, o qual os 
CESABBs e as AABBs tiveram importantes 
papéis como protagonistas, só nos resta 
agradecer a todos aqueles que caminharam 
conosco ao longo do ano.  

E já é preciso pensar em um 2015 ainda 
melhor: com novas parcerias, novos 
programas em benefício das AABBs, formas 
diferenciadas de atender às demandas das 

Carlos Drummond de Andrade

“Pra ganhar 
um ano novo, [...] 

você tem 
de merecê-lo”,

Afiliadas, entre outras ações que fortaleçam 
a pujança desta que é a maior rede de clubes 
do mundo, mas que precisa avançar para não 
perder o “bonde da história”. 

Neste sentido, parafraseando Carlos 
Drummond, temos de fazer por merecer. 
Mas em que sentido? Participando, 
opinando, encaminhando sugestões, 
críticas, elogios, afinal, quem faz a força 
do Sistema AABB somos nós, cada um 
daqueles que dedica seu tempo – preciosas 
horas diárias – muitas vezes de forma 
voluntária, para promover iniciativas que 
culminam na melhoria da qualidade de vida 
de milhares de pessoas! 

E então, vamos somar as nossas forças?! 

Um excelente 2015 para tod@s.
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